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Vejle.

Fredningsdeklaration.

Gauerslund sogneråd på Gauerslund kommunes vegne pålægger herved
med bindende virkning for kommunen og eventuelle fremtidige ejere den
kommunen tilhørenoe ejendom mtr. nr. 4 ~ og 4 i Sellerup by, Gauers-
lund sogn følgende rådighedsindskrænkning:

Den på are81et værende grusgrav udjævnes og tilplantes ved
kommunens foranstaltning med "vilde" træer, buske o.:.:;planter efter
en ud2rbejdet beplantningsplan. Ved beplantnineen søges den frie
udsiGt fra de højere beljg5ende arealer over Vejle fjord bevaret i
videst muliG udstrækning.

Hår arealet er tilpla,ntet som anført, har lcommuncn pligt til
at vedligebolde beplantnineen ved udtynding, beskæring, efterplant-
ning oe fjernelse af selvsåede træer eller buske på åbne arealer og
skal i tvivlstilfælde udføre sådant arbejde efter anvisninb af "Skov-
tilsynet" i Vejle amt.

På Qrealet mu der ikke påny graves grus, sten, el. l. hverken til
salg eller til kommunens eget brug.

På arealet må der ikke opføres bYbninger eller opsættes skure,
boder el. l., ej heller i tilknytning til den eksisterende bebyggel-
se; der må ikke opsættes el. master, telefonmaster o. l.

Det på arealet værende hus kaldet "Torn Trines hus" skal ved-
ligeholdes ved kommunens foranstaltning.

Kommunen har dog efter aftale med fredningsnævnet ret til at
opføre en toiletbygning ob en kj.osk til salg af sædvanlige kiosk-
artikler. Salg af øl og spiritus er dog ikke tilladt og kiosken kan
ikke få karakter af restauration.

Kommunen har endvidere ret til efter aftale med fredningsnævnet
at overlade det på ejendommen værende hus kaldet "Torn Trines hus"
til kommunens ungdomsorganisationer, til brug for arbejdet indenfor
organisationernes arbejde, med ret for disse til i fornødent om-
fang at opsætte telte i den nærmeste omegn omkring huset.

Offentligheden skal have a~gang til arealet ad den langs nord-
øst skellet af fredskoven mtr. nr. 12 b og 12 a gående vej.
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Kommunen udlægger et passende areal til parkeringsplads.
Ved indgangen til arealet og på parkeringspladsen samt eventuel-

le andre steder på arealet opsættes et "ordensreglement", der udarbej .....'I

des på kommunens foranstaltning, og som bl. a. skal indeholde:
l) forbud mod motorJcørsel, herunder knallertkørsel og cyklekørsel,

udenfor de dertil udlagte veje.
2) forbud mod enhver form for camping, det være sig fra telt, camping-

vogn eller alm. vogn, eller på anden måde.
3) forbud mod medtagelse af transportable radioer, grammofon, fjern-

syn o. l. på arealet.
Påtaleberettiget ifølge deklarationen, herunder det anførte

ordensreglement og dettes håndhævelse er Fredningsnævnet for Vejle
amtsr~dskreds og/eller Danmarks Naturfredningsforening.

Denne deklaration vil være at ~inglyse på nævnte ejendom mtr.
nr. 4 ~ og 4 i Sellerup by, Gauerslund sogn, forud for al pante-
gæld, men med respekt af de på ejendommen nu tinglyste servitutter.

Gauerslund sogneråd, den ll. november 1963.
K. J. Kristiansen,H. Bjerre Hansen, Svend Lauersen,
Bank, Svend Aage Sørensen, Kaj Nielsen, na~:
J. Rasmus:.:;en , Em. Johansen, r1. Kjersg. Hansen, navn:

Godkendes i medfør af fredningslovens § ll.
Fredningsnævnet for Vejle amtsrådskreds, den 18. november 1963.

P. n. v.
Kalsbøl r·1adsen.

formand •

Indført i dagbogen for Fredericia retskreds den 22. nov. 1963
Lyst tingbog: Sellerup 4 e
Akt: Skab O nr. 103.

O. Valentiner-Branth
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