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Se også REG. NR.:
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KORTBLAD NR. 5033/1612.. NI.! 1: 20000

MATR. NR.: 102!!o SOGN Allinge-Sandvig ~arkjorder

AREAL 0,9 ha.

EJER:

'FREDET

Privat.

Deklaration, l. 16.8.1968.

REG. NR.: K 22 16 (se K 22 - 25)

• o
FORMAL Fredning af skovbevokset ådal og del af åløb.

INDHOLD Der må ikke ske ændringer i den bestående tilstand.
Dog kan der plantes nåletræer på en sådan måde, at
løvtræbevoksningen i skovbrynet bevares.

Fredningsplanudvalget for Bornholms amt.



Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (I ~e sønderjydske lands-
dele) lid. og bl. I tingbogen,
, ~rt., nr., ejerlav, sogn.

~ Gade og hus nr, ~

102a,
Allinge-Sandvig
købstads markjorder.

Akt: Skab nr.
(udfylde. af dommerkontoret)

Deklaration
Undertegnede ejer af matr.nr. 102~, Allinge-Sandvig købstads mark-
jorder, pålægger herved for mig og efterfølgende ejere min fornævn-
te ejendom følgende bestemmelser:
Der må ikke ske ændringer i den bestående tilstana vedrørende den
på vedhæftede kort med grøn farve viste skovbevoksede ådal m.v.,
og ve,drørende den på kortet med blå farve viste del af åløbet.
Bestemmelsen ska~_d9& ~~~e være til hinder for, at der på den del
af det viste gr~VteEHfis,eqrer er beliggende mellem mod syd top af
skrån~ng, og mod nord i en afstand af mindst 3 meter fra åløbets
sydside, foretages beplantning med nåletræer. - Nåletræsbeplantning
langs sydskråningens top må kun foretages på en sådan måde, at løv-
træbevoksningen i skovbrynet 'kan bevares, og således at skovbrynet
her til enhver tid vedligeholdes og fremtræder som et løvtræsskov-
bryn.
Der gives iøvrigt ikke undtagelsesbestemmelser for bevaringen af
~et bestående terr~n og åløb og af den eksisterende løvtræbevoks-
ning langs sydskråningens top og langs åløbets si~er.
Denne deklaration begære s tinglyst på matr.nr. 102~, Allinge-Sand-
yig købstads markjorder.
Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises
til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleretten tilkommer fredningsplanudvalget for Bornholms amt.
Allinge, den ••~. ~~ •.f?;J~

Som ejer af matr.nr. 102~, Allinge-Sandvig købstads markjorder:
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