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Matr. nr.: 11b REG. NR. S7';~ Anmelder:
'Ejerlav: 'Lisbjerg under Århus køb-
Sogn: stads jorder

Fredningsnævnet for
Århus amts sydlige
fredningSkreds,~~~
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DEKLARATION
•

Frivilligt Pige-Forbund, Christians sogn, Århus Syd, som ejer af matr.nr.
11~ Lisbjerg under Århus købstads jorder deklarerer herved med virkning for
os og efterfølgende ejere nedennævnte bestemmelser i anledning af en af
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds meddelt dispensation
fra afstandsbestemmelsen i naturfredningslovens § 53 og en af Fredningsplan-
udvalget for Århus amt meddelt dispens~tion fra t~nglyst fredningsplan. Der
henvises til vedhæftede af Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning i juni
1971 udfærdigede skitse.

Den af~rhus ko~~une til Forbundet overdragne hytte kan og må kun opstilles,
på et af de to i skitsen vista steder.

Den i ca. 1951 opstillede hytte kan flyttes, men kræves ikke flyttet, til
den på skitsen med stiplet linie angivne plads.

Den på skitsen viste gra~pla~tning skal bevares og fremtidigt vedligeholdes
og såfremt den sabsidiære placeringsmn,lighed for den nye hytte (i randen af
den bestående lysning i skoven) udnyttes, skal granplantningen udvides som
angivet på skitsen ~ed prik-linie afgrænsning.

Den selvsåede bevoksning inden for den del ~f lysningen, der afgrænses af
vejen forbi hytterne og den på skitsen angivne prik~streg linie, skal til
stadighed holdes nede for ikk~ at sløre ~dsynet mod højen fra det pågælden-
de vejstykke.

Frednings~yndigheoerlles tilladelse til de tn hytters bcliggenped på de an-
givne steder gæ~der ~un ~e omhandlede ~o hytter. Almindelig vedligeholdelse _
af disse ~r tilladt, men, or.lb~rGninbi samme eller and):-ematerialer og udvi-
delse af'hytterne må kUlI.ske TI.dd de påtale~erettiged~~s samtykke. Ved ombyg-
ning ken till&delse ~il semme placering ikke p!reg~3s.
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anvendes til lejrophold for en ~~domsorganisation.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds,
Rigsantikvaren og Fredningsplanudvalget for Århus amt, hver for sig •

•
Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og under-
skrivereus myndighed og bemyndigelse til at tegne Frivilligt Pige-Forbund,
Chr~stians sogn, Århus Syd:
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