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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)
el/er (i de s.nderjydske linds- •
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Stempel:

2kr. 00 øre

Lind By, Rind Sogn

bd. og bl. I tingbogen.
art. nr., ejerlav, sosn.
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D E K L A R A T ION

,
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Undertegnede Otto MØller, ejer af ejendommen, matr. nr. l3u,
Lind By, Rind Sogn, deklarerer herved for mig og efterfølgende ejere,
at nævnte ejendom, ca. ~ ha. i henh. t. lov om skove nr. 164 af ll.
maj 1935 "er underkastet fredskovspligt efter denne loys bestemmelser.
Den på nævnte ejendom værende bevoksning er en 'del af et gammelt
egekrat "Tavlund Krat", og hensigten med nærværen..le,udover almindelig
fredsko~~P~~g\.
loven, er at frede denne bevoksning som egeskov.
Der må således ikke ske hugst eller kultur m~d mindre, der hertil gives
tilladelse af statens tilsyn med private skove i.Ringkøbing Amt. Såfremt tilsynet forlanger det, er ejeren pligtig at fjerne 1ndvandrende
nåletr~er efterhånden som disse viser sig at være skadelige for egetræers eller andre løvtræers vækst.
I ejendommens nordvestre og nordøstre hjørne findes der hvert
sted et dyrket areal, og nærværende deklaration skal ikke være til
hinder for opretholdelse af denne dyrkning til landbrug, have eller
gartneri, men tilsynet kan forlange at dyrkningen ikke udøves sådan, at
den ar til serlig skade for skoven ved at komme denne for nær.
Det er hensigten at udstykke ejendommen, således at der fraskilles en parcel på ca. 6875 m2, men også denne parcel skal være underkastet nærværende daklarations bestemmelser.
Nærværende må tinglyses som servitutstiftende på nævnte matr.
nr. 13u Lind By, Rind Sogn, med påtaleret til landbrugsministeriet.
Tinglysningen sker forud for al pantegæld.
Lind, den 6/12 1958.
Otto Møller
Lind.
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