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SOGN
kov ed e~-elr~~ve..tI
Nylarsk-elf'"

0.1 ha

Privat

Deklaration, lyst 30.8.1968

Æstetisk og rekreativ fredning.

Den del af ejendommen, der er beliggende nord for toppen
af skrænten ned mod Vellenså, fredes, således at ændringer
i den bestående tilstand ikke må finde sted.
Eks. terræn, sti, busk- og træbevoksning på arealet skal
bevares.
Henkasten af affald og lignende forbydt.
Ret for offentligheden frit at færdes til fods ad den over
over ejendommen' førende sti, der er beliggende neden for
skrænten og langs åløbets sydside.

Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds og
fredningsplanudvalget for Bornholms amt.

137-03-10
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,Deklaration

Undertegnede Jens Schnedler Clausen,eom ejer af matr.nr. 7' eo,
Hovedejerlave~, Nylars sogn, pålægger herved for mig og efter=
følgende ejere min fornævnte ejendom følgende servitutter:
1. Den del af ejendommen, der er beliggende nord for toppen af

skrænten ned mod Velleneå, fredes, således at ændringer, her-
under bebyggelse af enhver art, i den bestående tilstand ik-
ke må finde sted. Eksisterende terræn, sti, busk- og trmbe-
voksning på arealet skal således bevares. .
Henkasten af affald og lignende på arealet forbydes.

2. Det skal som hidtil være offentligheden tilladt frit at fær-
des til fods ad den over ejendommen f~rende sti, der er be-
liggende neden for skrænten og langs åløbets sydside.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 7' ~, Hovedejer-
lavet, Nylara sogn. Med hensyn til pantehæftelser, servitutter
og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds
og fredningsplanudvalget for Bornholms amt.
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