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MTtr. nr. 2 a, Tl'larebæk, Akt: Skab
Hostrup sogn.

Anmelder:
fREDNINGSNÆVNET

FOR
RIBE AMTSRADSKJtEDS
fRISVADVEJ 3. vAJlDa

Stempel- og gebyrfri i h.t. lov 194
af 16. ju~i 1961 § 32, stk. 6.

27.t-1.'J,119S6Jfi

D E K L A R A T ION •

Undertegnede Esbjerg byråd bestemmer herved for
Esb j erg kO"lffiuneo,(~for efterfølgende e j ere af e j endomrnen,
matr. nr. 2 a, Marebæk, Hostrup sogn, følgende for det på
vedhæftede rids viste områue, der ligger øst (til nordøst)
for vejen Sjelborg~Æyrthue og nord (til nordvest) for vej-
en :,:3.rebcek-S31"tderhede (den så~;:aldte I~:arebæk Kirkeve j) :

De i den påGældende del af Marebæk plantage fo-
reko~mende digevoldinger, d.v.s. lave jordvolde omkring
agerfelter fra landbrug i jernalderen, må ikke beskadiges
ved plantning, vejanlæg, vejvedligeholdelse eller på anden
made.

Undtaget fra denne bestemmelse er de eksisteren-
de brandbælter, der til stadighed må pløjes uden hensyn
til digevoldingerne, samt hovedvejene i plantagen, nemlig
Sjelborg-Myrthuevejen("Grusvejenl1), Marebæk-Sønderhedevej-
en ("Marebæk Kirkevej"), Sønderhede-Myrthuevejen (ltMyrthue-



, .
vejenIt), "Den lodne vej" samt "Skråvejen!' med denne veje

,

forlængelse, der et stykke efter at have krydset Myrthue-
vej drejer først mod nordvest og siden mod sydvest og ud-
munder i Myrthuevej. De nævnte veje må vedligeholdes ma-
skinelt, men de digevoldinger, der krydser vejene, må ik-
ke forsætligt udjævnes, ligesom de pågældende vejstræk-
ninger ikke må asfalteres uden de påtaleberettigedes sam-
tykke. Undtaget fra disse bestemmelser er Sjelborg-Myrthue-
vejen. Brandbælterne må ikke omlægges eller udvides i are-
al eller antal uden tilladelse fra de påtaleberettigede.

Der skal i plantagen til stadighed forefindes
et areal, der friholdes for træ- og buskvækst. - Et ca.
5.500 m2 stort areal på nordøstsiden af Myrthuevej, hvil-
ket areal er vist med skravering på vedhæftede rids, er
nu ryddet.- Hvis der findes et areal med endnu tydeligere
digevoldingsforekomster, kan og bør dette areal ryddes i
forbindelse med forstmæssig afdrift og fremover friholdes
for træ- og buskbevoskning. Herefter vil det tidligere fri-
holdte areal atter kunne inddrages i skovdriften. Erstat-
ningsarealet må ikke være mindre end det forud friholdte.

Den omhandlede del af plantagen må kun udnyttes
til skovbrug.

Arealet må ikke dyrkes landbrugsmæssigt. Der må

e•
ikke opføres eller anbringes bygninger, herunder skure, bo-
der og lign., rejses master eller foretages sand-'og grus-
gravning eller lign. Bestemmelsen vedrører ikke flyttelige
arbejds- og redskabsskure.

Campering er forbudt.
Henlæggelse af affald samt etablering af automo-

bilkirkegårde er forbudt.
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For arealet gælder iøvrigt de til enhver tid
lovmæssige bestemmelser med hensyn til jordfaste fortida-
minder.

Denne deklaration tinglyses på ejendommen, matr.
nr. 2 a, h1arebæk, Hostrup sogn, med prioritet forud for
pantegæld, idet der iøvrigt med hensyn til servitutter og
byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleret tilkommer Nationalmuseet og Frednings-
nævnet for Ribe amtsrådskreds hver for sig eller i forening.

Esbj erg, den ~ ~. maj 1966.
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