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Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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kr. Akt: Skab nr. I
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Kred/tors J bopæl: ,. 'D
Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(j København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og b/. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: ørela
Kjeldkær hovedgård
Bredsten

iTT

Anmelder: landinspektør
Lorens Frlis, Vejle

Gade og hus nr.:

J. nr. 619

()no' .. !" ') 'I "O. ~. ',: ; l, 0 l' l",' j
, f' v ",li .. 1\ l..)

D E K L A R A T I O N •

Underskrevne ejer af matr. nr. la Kjeldkær hovedg~rd, Bredsten
sogn erklærer herved for sig og efterfølgende ejere at være pligtig til
at bevare de nuværende træer, der danner alleen, der som off. bivej nr.
15a udgår fra laudev~j nr. lob i st. ca. km 24,5 til ejendommens port-
indkørsel.

Efterhånden som de nuværende træer forsvinder, f. eks. ved ælde,
storm, giftskade, tørke el.a., er ejeren pligtig at plante påny. Udtyn-
ding af træerne er dog tilladt, hvor det af forstmæssige eller sikker-
hedsmæssige hensyn er nødvendigt.

Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder hen-
vises til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt.

Indført i da7bogen for V.jl. herr.~.
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