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REG. NR. 8.4835.00.1

NEDER-BJERRE

619 JUELSMINDE 1213 IN0

INDHOLDSFORTEGNELSE
Oe..I.<:\.02.V"'a,tioV\.

- Overeno]wff\staf 19/9 1968 (privat), lyst 21/9 1968, om
bevaring af parael som landbrug.

- Tillæg af 19/6 1971 (privat/nævn- 93/71), lyst 26/6 1971.

MATRIKE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 211 9 19 68 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

22~ Neder-Bjerre, Bjerre

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se også REG. NR.:
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KOPI til Naturfredningsregisteret.
(. • - • I '" fol •• 1 •• --
:\ \] lL C;:1.' ~3j c :':":L'C
i3~jarre sOGn
Vejle awt

REG. NR.

::.~:~;:-I;.~~'",\".::,oft; w.':~.;',,~:".".:v.-,~t ~. ,~' I\,.; ~J ~, 1~:.. '''.:rJ .- •• :J .. -...,.4
i<~)~,,), lto1~ ;:~)

7:CC,V~il~. 7;;, (e-l} :"~:':;~'i

I forbindelse med udstyk~ing af min ejendom natr. nr. 22j
~.fl. Reder Bjerre by, Bjerre sog~, Bj~rre Herred, Vejle
y~lQgge~ 'jeg herved for mig og efterfølgende ejere ~at~ •

.. -'.:..22bfølgende bestemmelser:

Ul::t,

ilpå parcellen må inge:asinde opføres bygniyrger af
liCC~C::l G.c~ ej l'J.cllGr rc.ii op:3't:'lJ.~os a:..~a.:ce --cil beboelse ...""-. _.:- -~_..!_--

U~"';'V\:; __ IJc.:

indretninger. Såfremt fredningsnævnet tillader det, k~~ dog 0)-

f0res et redskabsskur, hvis grvndfladenål ildre må overs~i~e ~/5

z 1~5 In.. Placering og udformning skal godkendes af fred~inss-'T~-
c:.ighederne.

Udnyttelsen af arealet må iJ:..ke uden .fredni:'1gsmYJldi[{:'lec:.':::':':08
tilladelse ændres .fra den nuværende (udYJ:'ketmed opstillec:.c".J':'::. ~.;c__

der) til m~det end tradi~ionelt la~dbruG'
!-rc~l~t ~'ilCkc beplantes elle~ opg~aves.
Pt arealet uå iy~~eindrettes losseplads eller hens~tt0s

ræ~ge~ede naskiner elle~ udrangerede biler eller dele ber~~w
Opstilling af campingvogne må ik..1te finde sted. II

Deklarationen beg~res tinglyst på ejendommen matr. r~w 220
~,Yeder3jerre by? Bjerre sog.a~ Bjerre Herred, Vejle 8l:lltrr:ed;:::'C2iJO:':v

~or eksisterende hæftelser.
Ned hensy.a til pantegæld? se~~itutter oG a~dre byrde~ ~c~v~-

ses til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleretten har frefu~ingsnæv.Q.etog fredningsplanudvalget.

::.. ' /7
So~ ejer af matr. nr. 22b: Dato: 19'68.

'c.'

SO::J.køber: 1968.Dato:

~/?d ' ,
---_...:..._-:-_-..;.\~; /' / .

l
r' '_
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Anmelder: IIjy
Yrcdninc;snævnet fo:::Vejle ,
amts fredninc;skreds, / .'.;i
])OJ;lJ::uset,6000 I'..oldin;::;..J..\

I anledninG af at de påtaleberettigede i foranstående de:l:clara~ion

•
'~ar ~eddelt mig tilladelse til på min for~vnte ejendom at opføre et red-

3xaosskur af grundflademål 2,00 x 2,50 m til opbevaring og brug af Kate-
rialer til biavl samt til på arealet at foretage læbeplantning for bier
3r~lærer jeg herved, at denne lempelse af deklarationens bestemmelser
~~~ skal være gældende, så længe jeg personlig driver biavl på ejendo=men,
06 at skur og beplantn~ng ved biavlens ophør skal kur.:.nekr-cf;vesfjern.et 3.f

:rednincsE:mdiche~erne uden udgift for det offentlige.
Jeg er indforstået med, at der under ingen omstændigheder må ~nd-

rettes køjepladser eller lignende i skuret.
NærV;ærende tillæg til deklarationen tinglyses på min fornævn~e

e~endom matr. nr. 22 b Neder Bjerre, Bjerre sogn, med prioritet forud for

t
?a~~egæ~d? idet tinglyste servitutter og lignende byrder, hvorom ~envises

" ,til ejendommens blad i tingbogen, respekteres.
t. l • •

. Påtaleberettiget er ~redninbs~~et for Vejle amts frednings~~eds
og Fred~ingsplanudvalget for Vejle amto

·e
,den /7 - t 1971.

INDfØRT ~CAGSOGEl\j
FOR ;-iuM32b\iS HE2L"-aEOSRc7

26 JUN 1971
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