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REG. NR. ~øt4l/

• nr. l Y m•fl. , ..rI.kt: Skab nr •
1ester Vedsted by og
sogn.

Ji.nmelder:
FRBDNlNGSNÆVNET
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• " I \..1

JDdertegnede ejer af ejendommen, matr. ~r. l y, 22 t,

29 d t 29 t, 80 e Ot~ 81 f, Vester Vedsted by Ct, sogn, bestem-
de dele af

mer Ilerved følL.ende ror mil:~ OL efter:f31gende e j.re af /n~'Vn-
med skraveret afgrænsning

te ejendom, der er v1zt/på vedh.eftede kort:

J~ea16t s~al bibeholdes i sin nuv~ende tilstand med

veksl\i;nåe skov Ob ulme lYllgkl::adte arealer med enkelte træ-

• grupper •

.Altr må VfJ.. areulet iKl:.e ul)!øreS eller anbringes byg-

ninGeI', ./larunder skure, boder Ol~ lit~;rlellde eller rejses caeter •

8amperinG er forbudt •

.Ier ti11'\~6ges almenhodea adcang til d:..ende l:f:lrdsel

L:mf;~ sydbredden af' ·,'tster Ved8ted~ bt,tlk ~enn.m arealet Oi, ad

en sti fra den offentlige vej til vand10bet, 31t som vist på
vedh~ftede Kor~.

-lElr o pS.:Jttes efter uUJrmCl'e 'lftale !Lied e j aren ved fred-

n:in!',sn.0vnets foranstaltnin{:,; pa6sende 8~iltnin6 til vejledlline

e f;)r puulikum.



vven.stl1ende skal ikiCu v.ere til lunder for, at der

til. bru€ for ejeren og Jen.fleS f~imilie opføres /J.use til bebo-
else omkring den. eksisterende t:xuppe l-luse på. matr. I1r. 29 f

efter J.'orudgaellde"tillade1.ee fra fredninf,!:lf.l.';;V!let •

.:-ndviuere skal for.'::1nGtaenae bestemmelser ej heller
v~re til hinder for, at vandløbet igennem arealet reguleres
i overenoste~~else med det af :et dansKe edeselskab den 8.
se;ltember 1:J65 fremsatte rQrslag •

...)-8:cne de.ri:larutiontini;lyses på ejendommen, matr. nr.
l y, 22 f, 29 d, 29 f, 80 e 0t 81 t, 1ester Vedsted by og
bogn, leet ~er med rænsyn til servitutter, byrder oS punte-
lliuftelserhenvises til ejendo~mens blad i tinLbo6en.

~ataleret til~onI!ler o!lredninr:.::8n~net for Ll.! bø aL'ltars.ds-
kreds (j. nr. 542/1Y65).

id be, den 16. dec • 1966 •

~"rode ~~jems.
Dek13r3tionen ti1tr~des.

2rednineouævnet for Iibe a~tsr~dskrGds, Varde, d. 23. dec. 1966
P. n. v •• Poul Buch.

Indført i dagbo~en for retten
i Ribe, d. 24. dec. 1966.
IJYst tint~bog bJ.. 29 d
akt: V. Vedsted.
:r; - 537.

":ort foreliGger.

1:'eter~)am.



,Jdskriftcns rirti[,hed bekrlldtes.

}redninc;snævnet for ,tibe amtsriidf:l.~reds, Varde, den 19. januar 1967

1. n. v.
e.b.

sekr. lim.



,.

Akt: Skab nr.
(udfylde. af dommerkontoret)

.Del 0/
Eairnr. lY, 69, f6~z/~æJ,z3g,Z9~29J: ~~7?;:&7~<51;;

ÆsLer - Ved5l.ed .By,
Ye.sl.er- Yedsted sog/?, 1z..6eherred, 1!we anzi.

u.a;.faYdzgei (, okLbr. /'/66 iiL iiR9o/6n1Rg af ddWa..i.J.Dn
"-)

Jensen 8< Kleldskov A,S
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