
Afgørelser - Reg. nr.: 04898.00-

Fredningen vedrører: Stubdrup Hytte

Domme

Taksatio nskomm iss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 20-11-1968

Kendelser

Deklarationer

04898.00



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. O ~ e0 B_c o o

STU (3 o \=<. u p H '{T\ l:=::

lKK~ FREO~~N<9
INDHOLDSFORTEGNELSE t ~

{)V-. v a.. \
-- Oek\tXv~t\O\A .-at- '2O/{l \(166 ClI\aeVl/l- l~5/G8J,

I~ ~T Bil ('1G 9 ,Ol/\.A. v; lk~ v }o v- 'Gt lA U el/t. ~

&'€--0>e- a-+- aveiX-l ~g s(f'<2-j&e..vC,yTt'-e.
\Iv... _ V', ( ~ 6e'> k .~. J., '5.,F0 )

• ~ 2. l ko Ll::) ( IVGt

MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. B/ \ 196'1)
iFillAifltg ... omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

'I

Gældende matrikulært kortbilag: 2. 5"""/ll ley G 8

Se også REG. NR.:



J.8',llrfredn 1nls-

.'
11a
Stubdrup by
Herte sogn
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DEKLARATION
, "

I. 'I anledning af tilladelse til opførelse af en spejderhytte på en
':.",' ...t/ ;'. t

parcel af min ejendom, matr. nr. 11a Stubdrup by, Harte sogn,
pålægger jeg herved for mig og efterfølgende ejere ejendommen
bestemmelser:

Vejle am~,
følgende

"Den opførte hytte må kun anvendes til de for spejderorganisationer
normale formål.

'tt Såfremt det nuværende lejemål mellem ejeren og K.F.U.M-spejderorga-
nisationen ophæves eller arealet sælges til andre end denne organisation,

'

skal den opførte hytte f:i,ernessamtidig med lejemålets ophør eller area-
. ~ets overdragelse til auJen side.

Der skal anlægges og opretholdes en efter fredningsmyndighedernes
skøn effektivt slørende beplantning.

Der gives fredningsmyndighederne ret til at anlægge en for almenheden
tilgængelig sti af indtil 3 m bredde over arealet langs Vester Nebel Å,
såfremt det m~++e ~11vp ~~~~plivt i ~n~~i~~pl~p ~e~ qnlæg af et stisystem
i området."

Deklarationen be~res tinglyst på ejendommen matr. nr. 11a
Stubdrup by, Harte sogn, Vejle amt, med respekt for eksisterende hæftel-
ser •

.'. Med hensyn til pantegæld, servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleretten har fredningsnævnet og fredningsplanudvalget.

Som lejer af metre nr. 11a:

Som ejer af matr. nr. 11a:
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