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Matr. nr. 34~ og 34!,
Bjærgene,
F~revejle soe;n.
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Undertegnede Svinninze og Dra~shol~ kOM~uner, ejere af matr. nr. 34~ og
34!, Bj~rgene, Fårevejle so~n, forpligter herved 05 og efterfølgende eje-
re af nævnte ejendom og parceJler derfra til at lade nævnte ejendom og
eventuelt ser.ere fra havet opcroet areal, der kan lægges under ejenåom-
men, udnytte som rekreativt o~rfde for offentligheden.

For ejendomrJen gælder iøvrigt f7)lGenue bestol1lmelser:

l. Et areal p~ ca. 1,4 ha, P' vedhæftede rids vist med skravering, ud-
lægges til parkeringsplads for offentligheden. Arealet skal ved heg-
ning holdes adSKilt fra den øvrige ejendom.

2. på den del af ejendommen, E'O'~ i~",e anvem:les til parKering, har offent-
ligheden ret til færdsel til fods, samt til ophold og badning.

3. Det skal af ejerne ved skiltning, som e~ 6od~endt af naturfrednings-
nævnet , bekendtgøres, 'lvord'tne jendor1:'nenni? be:J.yttes af offentligheden.

Nærværende deklaration kan tinglyses som servitutstiftende forud for al
pantegæld.

Med hensyn til servitutter og ar.dre byrder henvises til de på
blad i tinbbogen indførte rettigheder.

ejendommens

Påtaleberettiget: Landbrugsministeriet,
Natu~frednin>~nævnet oe
Fredningsplanudv~lbet for Vestsjællands amt.

Svinninge kO;:l:!:un~J.bestyrelse,
Sv!nninge f(ommuna/OeEtyrel~ 2 '1/3

4520 SvlnOlnge· 1971.
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Landinspektør.

Terrmn at

MATR. NR. 34~ o~ 34!, BJ~RGENE,
Fårevejle sogn, Ods herre~, Vest6j~11ands amt.

Udfærdiget til bru~ ved tin~lY6nin~ af dekl~ration
om retti5heder for offentli~heden.

Svinnin~e, den 2. marts lQ71.
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ca. 1:4000.

IF. V. A. J. nr. Yo



Rids over

dele af BJÆRGENE ,
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FArevejle sogn, Ods herred, H lb ko æ amt.
Udfærdiget i juli 1969.

~~
Landinspektør.

Målebordsblad nr. 3022.
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