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Fredningen omfatter a.realer af· nedennævn te sogne:
VIBORG AMTSKOMMUNE
(765 Hanstholm)

Tømmerby

(787 Thisted)
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•

og Lild
Øsløs og Østerild

AMTSKOMMUNE

(811 Fjerritslev)

Klim, V.Torup
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Anmelder:
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L~·S8
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F - 114.
17d Øsløs
Arup og Vesløs vejler

L 467
l Mar 1958
4646

12 dec. 1958

J. 75/57.

Bygholm og Han vejler samt
Arup og Vesløs vejler i Vust
m.fl. sogne i Vester Hanherred og 0sterild sogn i Hillerslev herred.

Aalborg amtstue

6/2-58
Stempel 2 kr.
D e k l

8

r a t i o n •

Undertegnede ejere af Hanherred vejler pålægger herved de os
tilhørende matrikulerede ejendomme Bygholm og Han vejler, herunder
de ikke i tingbogen anførte områder Lund fjord og Selbjerg vejle,
samt de umatrikulerede ejendomme Arup og Vesløs vejler, herunder de
ikke i tingbogen anførte Olnråder Tømmerby fjord og Østerild fjord,beliggende i Vust, Torup, Klim, Lild, Tømmerby, Øsløs, Vesløs og
Arup samt 0sterild sogne - følgende bestemmelser som gældende for os
og fremtidige ejere.
,
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§ L
Arealerne skal såvidt muligt bevares i den nuværende tilstand,
særlig med hensJn til bevarelse af uen nuværende vandstand og de udstrakte bevoksninger af tagrør.
Vandstanden må ikke på nogen del af arealerne sænkes ved udpumpning eller andre kunstige foranstaltninger. men vandet skal alene have fri og uhindret afstrømning til Limfjorden gennem lavvandssluser.- Der skal dog intet være til hinder for brug af den under
opførelse værende pumpe i diget langs sydsiden af Han vejle på betingelse af, at der ikke tilføres pumpen vand fra Selbjerg vejle og
Glombak (d.v.s. det areal, der er beliggende vest for den i sydlig
retning forløbende afvandingskanal fra Kjærupholme til slusen i hoveddæmningen ca. 500 m øst for Bygbolm), dens kapacitet må ikke forøges.- Ret til indledning af vand fra landkanalerne forbeholdes.
§ 2.
Høstning af tagrør kan som hidtil foretages overalt om efteråret efter l. september eller om vinteren; naturfredningsrådet kan
dog udpege enkelte små områder, hvor høstning af tagrør m.m., ikke må
finde sted. De høstede rør må ikke fjornes fra rørarealerne i tidsrummet l. marts - 1. aUGust.
Slåning af græs til grøntfoder eller hø samt græsning af kreaturer, heste eller får kan som hidtil finde sted på alle vejlearealerne, dog undtagen Selbjerg vejle med Glombak og Tømmerby fjord

,
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(jvfr. nedenfor); på de samme arealer kan grøfter frit graves og
vedligeholdes uden kunstig vandløftning (jvfr. dog § 12), og græsbestanden må omlægges, evt. efter jordbehandling.
Selbjerg vejle med Glombak: a)Græsslåning og græsning må
finde sted dels på bælter af mindst mulig bredde (under hensyntagen til ~reaturers vandforsyning, kun undtagelsesvis højst 50 m)
langs skellet mod fremmed ejer og dels på et areal ved Kraphuset
på højst 18 ha; græsning på tæt rørbevoksede arealer må dog ikke
foretages, grøfter må ikke graves eller oprense s bortset fra pligtig vandafledning fra naboejendomme og fra oprensning af skelgrøften mod disse, jordbehandling må ikke foretages, og græsbestanden
ikke fornyes, - ~)det'indenfor en afstand af 550 m fra Byghalm Mølle eller dennes plads beliggende areal kan behandles efter ejerens
bestemmelse uden kunstig vandløftning; - ~)bortset fra kanalen fra
søen i Selbjerg Vejle til Glombak og fra Glombak forbi Bygholm til
slusen i hoveddæmningen og bortset fra pligtig vandafledning fra
naboejendomme må på den øvrige del af Selbjerg vejle og Glombak
grøfter ikke graves eller oprenses, jordbehandling ikke foretages
og vegetationen ikke søges ændret.
På Tømmerby fjord må intet areal benyttes til slåning af
græs eller græsning; gravning af grøfter (bo~tset fra evt. direkte
afledning fra naboejendomme) eller jordbehandling må ikke foretages og vegetationen ikke søges ændret.
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Jagten skal drives på skånsom og sportsmæssig måde. Brug af
net og fælder er forbudt.
I frostvejr, hvor ænder og gæs søger
våger eller andet åbent vand, må jagt på disse steder ikke drives.
Naturfredningsrådet skal være berettiget til helt at forbyde jagt
på sjældne fuglearter og kan for nogle enk~lte sjældnere vildtarter fastsætte maksimaltal for nedlæggelse.
Gift må ikke udlægges, med mindre naturfredningsrådets
tilladelse foreligger.Foranstående bestemmelser træder i kraft,
efterhånden som de gældende jagtlejekontrakter fornyes og indføres
i de nye kontrakter og kontraktforlængelser,
som er gældende fra
og med l. januar 1958.
Ejeren er berettiget til at opdele jagtretten i højst 20
jagtandele og udleje disse til højst 20 personer (hvortil kommer
højst 3 ejer-repræsentanter), der hver må medtage højst een gæst.
Har en jagtlejer lejet mere end een jagtandel, kan han dog medtage
een gæst pr. jagtandel. Det nævnte antal af jagtberettigede skal
dog først være gældende fra og med l. januar 1966.
Ever enkelt jagtlejer må højst jage lo gange årligt på tilsammen højst 14 dage.
Ejerens personale må ikk~ drive jagt på arealerne, medmindre
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nærmere aftale herom er truffet med naturfredningsrådet.
Ejeren forbeholder sig ret til indsamling af fugleæg i overensstemmelse med jagtlovens bestemmelser; dog er naturfredningsrådet
berettiget til helt eller delvis at forbyde indsamling af hensyn til
sjældne eller fredede fugle.
Personalet er pligtigt til omgående at underrette naturfredningsråde~ om enhver overtrædelse af jagtlovgivningens eller særlige ministerielle bekendtgørelsers fredningsbestemmelsef
samt nærværende deklarations bestemmelser og endvidere om forekomsten af sær~
lig sjældne fuglearter.
Inden hvert års l. april afgiver ejeren til naturfredningsrådet fortegnelse dels over samtlige jagtlejere og dels over nedlagt
vildt og indsamlede æg i de forskellige områder i det forløbne kalenderår.Denne bestemmelse træder først i kraft den l. januar
1966.
§ 4.
Fiskeriet skal drives således, at fuglene, så vidt på nogen
måde gørligt, ikke forulempes eller forstyrres i den tid, hvor de
har æg eller unger. Hvis fiskeriet udlejes, skal der i kontrakten
optages hertil sigtende bestemmelser, hvilke skal være godkendt af
naturfredningsrådet.
Lystfiskeri må ikke foregå i større omfang end hidtil og må
ikke udlejes.
§ 5.
Færdsel. Naturfredningsrådet
skal være berettiget til selv
eller ved en befuldmægtiget at færdes på arealerne mod forudgående
anmeldelse; det samme gælder formanden for Dansk ornithologisk Forening. Iøvrigt forbeholder ejeren sig ret til at forbyde al færdsel.
§ 6.
Der vides intet til hinder for, at statsministeriet i henhold
til lov om reservater for pattedyr og fugle af 7. april 1936 § 14,
udsteder bekendtgørelse om oprettelse af et videnskabeligt reservat
på de af deklarationen omfattede arealer og i overensstemmelse med
dens bestemmelser.

,:

§ 7.
Påtaleberettigede med hensyn til nærværende deklaration er
naturfredningsrådet og Dansk ornithologisk Forening, hver for sig
eller i fællesskab.
Hvis naturfredningsrådet eller Dansk ornithologisk Forening ophører at bestå, overgår påtaleretten til henholdsvis statsministeriet og Dansk naturhistorisk Forening.
Ophævelse af deklarationen eller ændring af dens bestemmelser
såvel som opførelse af bygninger, der ikke er k~tet
til arealernes drift (heri ikke indbefattet jagt), kan kun finde sted, når såvel natnrfredningsrådet som Dansk ornithologisk Forening har erklæ-
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ret intet at have derimod at erindre.
§ 8.
Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

I

"

§ 9.
Nærværende

deklaration

kan tinglyses uden afgift for os.

Aalborg, den 6. febre 1958.
Tillige som befuldmægtiget for
fru Karin Lehmann, Knud Bonnesen,
Else Bonnesen og Grethe Jørgensen:
,
'I

,"

I

sign. Poul Bang
sign. A. E. Rasmussen
R. Rasmussen
Elisabeth Rasmussen

sign. Sigurd MUller
sign. Bodil ørum Pedersen
Ada Bendtzen
Ib Trock-Jansen
ørum

sign. Edel Isager
sign. K. Gram
sign. Sv. Aa. Isager
sign. Vibeke B.K. Isager.
Carl L. Isager
sign. ~nna Elisabeth Brix Nielsen
The above Carl L. Isager appeared before me personally thie 24th
day of February 1958
sign. Edward J Cirillo
Notary Public, ~te of New York
Residing in Rensselaer County
My Commission Expires March 30, 1957
Indført i dagbogen for retten
§ 12: 10 kr. i Fjerritslev den l mar 1958
§ 14t 4
LYST.
§ 14II: 3 ringbog: Bd. Øsløs og Arup bI; 17d Øsløs, Arup og
Vesløs vejler
laIt 17 kr. - øre Akt: Skab F nr. 114.
sign, Otto Ringstrøm
/ ul. navn
sign. Olesen
§ 18: 10 kr.
§ 141: 4
§ 14II:3
Ia1t 17 kr.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 74
Thisted købstad m.v., den 12 dec. 1958
Lyst. Tingbog: bd. Østerild
Akt. skab M nr. 402

b1 (bagest)

sign. Viggo Johansen /
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