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Undertegnede direktør Johs. Svejstrup, der erhverver det fra
-a ilandbrugsejendom matr. nr. lY, 2- og 3- Ormslev by og sogn

udstykkede matr. nr. 2~ Ormslev by og sogn stor 2 ha 0993 m2
,med henblik på udnyttelse af parcellen til parkering,af cam-

pingvogne, ,erklærer herved mød virkning for mig og efterføl-
gende ejere af parcellen at ville overholde følgende forplig-
telser~ der er fastsat som vilkår ~or arealets udstykning og
ophævelse af landbrugspligten:

l

~-

r
Parcellen må kun anvendes til parkering _af campingvogne. Par-
kering skal ske på afmærkede; pladser, som ikke må overdække s
eller paanden måde omgives af materiale til beskyttelse.

2.
Ophold og overnatning i vognene er forbudt. Enhver form for
reparationsarbejde må ikke finde sted på pladsen. Kortvarig
klargøring af vognene er dog tilladt.

Langs arealets grænser mod øst, syd og vest skal udføres en
beplantning i 4 m'~ bredde. qmrådet skal deles i retningen
øst-vest af to hegn' i 4 mIs bredde, og hele lavningen yed.._
det nordligste af disse hegn tilplantes.
Yderhegnet skal bestå af yderst to rækker slåen plåntede på
0,50 x 0,50 m og inderst af to række rødgran piliantedepå
1,25 x 1,25,m. I de tværgående hegn plantes 2 rækker :rødgran
på tilsvarende vis, samt en række slåen på hver side af-dis-
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se. I lavningen kan også anvendes andre træer og buske.
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Beplantningen, som ska~'udføres snarest muligt og være til-
endebragt senest 31. dec. 1969, skal fremtidig vedligeholdes
ved pleje og genplantning således, at hegnet til stadighed
fremtræder uden huller bortset-ira nødvendige gennemkørsler
og med tilstrækkelig tæthed og højde (min. 4 m) til; at de
parkerede vogne skjules mest muligt.
Ligeledes skal hegnene mod nord ind til matr. nr. 2~, 2!!,
2!E og 2!~ vedligeholdes ved pleje og'gentilplantning, så
de fremtræder uden huller.

5
Såfremt anvendelsen til parkering ophører, skal parcellen at-
ter anvendes til vedvarende græs eller anden landbrugsbenyt-
telse, medmindre arealet med myndighedernes godkendelse ud-
lægges til bebyggelsesformål, industri eller lignende.

Nærværende deklaration begæres tinglyst forud for al pante-
gæld.

Med hensyn til på ejend~mmen i øvrigt hvilende servitutter
og ?yrder henvises til ejendommens, blad i tingbogen.

Påtaleberettmget,er Landbrugsministeriet og Frednings-
nævnet for Århus amtsrådskreds hver for s~g.

På det til aeklarationent' hørende rids er beplantningens
placering indtegnet.

Deklarationen kan kun aflyses med Landbrugsministeriets og
Fredningsnævnets samtykke. "'

IOrmslev \5••••••••••••• , den /9 1969
.. '

som ejer ifølge t~gbogen af parcellen matr. nr. ~!Orms-
lev by og sogn.

som betinget skødehaver:
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