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Lund bys jorder,
Ansager so~n.

REG. NR. lt,.2,/

:flr ednings n LaV -

net for Ribe amts-
radskreds, Varde.

~tempel- og gebyrfri 1 h.t. lovbekendt-
gørelse nr. 194 af 16. juni 1961 ~ 32, stk. 6•

j) L 2:;: L .i l.. .ol T I Co i~ •

Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. lo B og lo ~
Lund bys Jorder, .d.nsagersogn, tilbyder herved at lade ting-
lyse neåenstiende frednin6sdeklaration, som er udarbejdet af
fredninesplanudvalbet for liibe og hingkjøbinb aæter, p~ min
ejendom.

For fredningen forlanges ikke erstatning, idet det sam-
tidig er en forudsætning, at tin~lysning m.v. af nærværende
deKlaration sker uden udgift for ejeren.

}\or området skal herefter gælde følgende bestemmelser:
0mr~det skal bevares i sin nuværende tilstand. Allint, sø må
således ikke udtørres, ligesom vandstanden i søen ikke må sæn-
:ces.

~et skal i~ke være tilladt
~ foretage yderligere bebyggelse,
!U opsætte skure, boder, master eller lignende indretnincer,

jt ~ foretage opfyldnine eller afgravninb'
~ indrette bilkirkegårde og campingpladser,



•

~ henkaste affald,
~ foretaGe beplantning,
~ anvende giftstoffer, hormonmidler og lignende.
Ovenstående skal dog ikke være til hinder for, at ejeren med
den påtaleberettigedes samtykke foretager kortvarige tømnin-
ger af søen med henblik på oprensning m.v., libesom det skal
v~re tilladt ~ed den påtaleberettigedes samtyk~e at foretage
sddanne uddybningsarbejder ;Q.v., som lJåtteVdre til gavn for
søens fugleliv.
1;re6.~lin6enskal heller ikke være til hinder for, at der i
plantagen foretages rydninger m.v. til retatlerinG af heden
her.
Eåtaleret tillægges frednincsnævnet for ~ibe amtsrådskreds.
Olling, den 25/7 68.

:-iansThomsen.

At feranstående underskrift er ægte, dateringen rigtig og
underskriveren myndig, bekr~ftes herved:
navn: Holger iJielsen Navn: J.,:arieNielsen
~t11ling; Købmand citilling: Husmor
Bopæl: ~kovlund~Jølby Bopæl: ~~ovlund, ~0lby.

Idet fredningsnævnet for Aibe amtsradskreds mOdtager
og godkender foranstaende fredningstilbud, beste~me5 det, at
tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lo b og lo e,
Lund bys jorder, Ansager sogn. Det fredede areal ses indteg-
net på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pa
akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst
pantegæld, servitutter og lign., hvorom henvises til ejen-
doumens blad i tingbogen.
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Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds, den 5. sep. 1968
P. n. v.

Poul Buch.

Retsafgift: 3 kr. - øre.
Indført i dagbogen for
retten i Grindsted den lo. sep. 1968.
Lyst, tingbog: bind Ansager.
blad lo - b, Lund. Akt: Skab F nr. 636.
Kort forevist og vedhæftet.

Dommeren i Grindsted
Sanders.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds, Varde, den 4. dec. 1968

P. n. v •.

/c;-~L--/L-~rU~

Kurt Andersen
supl.



Akt: Skab nr.

e-- .....
~

\?t1
,

I·
, ....

"- ,
---- "

1;'11, (l, ~ , . I-l
" .......

~ " '-.

l\ l,(
,- \.,-c

" \
E
E

\

.a "c
.!!. ! i)" 7

" z ·..,6
"O

(j .,. nc

"lo "l t f• ~---lo

1:.
t G- . 1\
o p

--=
,~• "','"v.

"-
loo ;{)(,.';"'O...

KORT OVER AREALER OMRRING JLLING sø
ANS~AGER SOGN,,
RIBE AMT.
1:'OOG'
MATR. ""R.ENE 10~ tiG ,at

1
j
!

i
!
I '
.j'
!. I

: I

- .... _...:--
.......~~

.......... ~;('
.... ~.

'- ...

-

._ .........
y "----"'..

'l. a '''1 l"'" _·4 ""' ••

l

,
. I

(

~
(

l ;
\

ol

•4
j


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



