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Reg.nr.
503-14-2

FREDEDE AREALER

Kommune: Bov Ei~r1av; Nr. Smedeby Matr.nr.. 204

Lokalitet:

J.nr.:

Kruså mØllesØ - udsigt til

F.N. j.nr.: O.F N j.nr

F.P.U.j.nr.: 540-90-18-77
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Kort nr.: 1211 IV Sø

Bekendtgjort:
. deklaration:

FrednIngsnævnets KlirldIItllBSOØllll:

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

Interessezone: I (landområde af største interesse)

Skala: 1:25.000

12.12.1958

Sagsrejser :

Kort udarbejdet dato: 10.6. l 977

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold : l'r iva t

Påtaleret: l redningsnd vJlet

Div~rse:

Formål: Sikre udsigten til Kruså mØllesØ.

Indhold'

Arealet må ikke yderlige) e bebygges bortset fra anbringelse af en r drage i f I l(1'

med den nuværende lave b<byggelse. Der må kun anbringes levende her n i skeilt I

langs vejen, hegnet må iJ ke være over l m hØjt. i forhold til vejen' niveau. l 'l

må ikke anbringes andre træer på grunden end lavtstammede frugttræEr, som sk,
holdes i en sådan afstan< fra det nordlige skel at træernes top ikl e hindrer kl,
frie udsigt over Kruså m~llesø.
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