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REG. NR. 5351*~Rtr. nr. 2 aa Vurmins by,

3eem sosn.

flnmE" l der:
Fredningsnævnet for
lhbe amtsrndskreds,
Varde.

Btempelfri i henhold tillovbekendtgørelse
nr. 174 af 30. april 1969 U 83.

D E K L A R A T ION .

UnderGognede ejer af ejendommen mutr. nr. 2 aa,
V:J.rmingby, f-)eemsogn, erklærer sig herved inJ.l'orstået
med, at der, af hensyn til den på parcellen beliggende
Gravhøj som betin~else for dispensation efter naturfred-, ningslovens B 2 til nyplantning på parcellen sydøst for
den på vedhæftede kort viste markvej, skal gælde følgen-
de:

Det friholdGo areal, der er aftegnet med rødt
på vedhæftede kort, sikres således, at dets åbne karak-
ter med en suarsom oG spredt træ- og buskbevoksning be-
vares.

Don langn nydvestskellet nordvest for den over
parcellen førende markvej ~ærende beplantning ryddes in-
den 5 år fra den 28. januar 1966 at regne. SQfremt ny-

·e plantnine;en mod forventning ikke kan tåle frilægning af
,I

arealet ved 5- årn-fristens udløb, må spørgsmålet om en
eventuel forlæn~else af denne forelægges for nævnet.
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Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Ribe
amtsrådskreds o~ Nationalmuseet hver for sig eller i
forening.

Nærværende deklaration tin~lyses ved frednings-
nævnets foranstaltning på ejendoflmen, matr. nr. 2 aa,
Varming by, Seem sogn, med prioritet forud for al pan ....
tegæld.

Cl J? ""Fl.., d e n
_<;~nc-/c/~~t'/1f

Idet jeg tilbagesender deklarationen vil'
jeg gerne meddele Dem at jeg og ikke min broder Henry Lause~
står som ejer af matr.nr.2aa Varming by,Seem sogn

Med venlig hilsen
Jens Lausen
Ll,Rådhusg.de l2a
Sønderborg

Ide t fredninr~;smDvnet for Ribe amtsrådskreds modta-
gel' of, godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det,
at tilbude t::; Gkal 1,Y3es som servi tut på Inutr. nr. 2 aa Varming
by, 3eem soe;n.

hled hcmoyn ti l servitutter og panteg~cld henvises til
e,jendommens blad i tine;hogen.
l1'reclnincsnLnvnetfor Hibe amtGrådskrcdo, Y1-1rde, den 21. maj 1970
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