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Anmelder:
Fredningsnævnet for Vejle amts
sydlige fredningskreds,
Sekretariatet, Domhuset,
6000 Kolding.
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o V E R E N S K o M S T

Undertegnede blikkenslager Svend B10ch-Kristensen, IIStokkebro",
Tiufkærvej, 6052 Viuf, som ejer af del af matr.nr.68~ Viuf by og sogn,
tilbyder herved, udfra ønsket om at bevare og opretholde bestanden af

" ,l _

løvfrø, Hyla arborea, indenfor de på vedlag·t~ 'ko"rto.fiag..nær.mere ~ngi.vne
områder, at frede ovennævnte matr.nr. uden erstatning på .fø1gende,

V I L K A R: ~- {; -....

1. Arealerne skal henligge i naturtilstand og således friholdes for
ydre indgreb.

2. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
3. Tilplantning med buske og træer samt fjernelse af eksisterende be-

voksning må ikke finde sted. Fredningen skal dog ikke være til hin-
der for, at området dyrkes som hidtil.
Arealerne må ikke anvendes til losse- eller oplagsplads.
Etablering af campingplads er ikke tilladt.
Opstilling af beboelsesvogne, boder, skure, tårne eller andre skæm-
mende indretninger må ikke finde sted.
Bebyggelse udover den for den landbrugsmæssige drift nødvendige
skal ikke være tilladt.
Enhver ændring af områdets vandstand, herunder opstemning, uddyb-
ning af afløbskanaler eller dræning er ikke tilladt.
Oprensning er tilladt, forsåvidt den ikke forårsager biotopens øde-
læggelse.
Det fredede område må ikke tilledes spildevand eller stoffer, som
må antages at være til skade for lokaliteten.
På de påtaleberettigedes foranledning kan der uden udgift for eje-
ren foretages de nødvendige foranstaltninger til opretholdelse af
områdets naturtilstand.

12. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Vejle amts sydlige frednings-
kreds, Naturfredningsrådet, fredningsplanudvalget for Vejle amt og -
Danmarks Naturfredningsforening.

Viuf, den ;t0 1976.
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Begæres tinglyst. ,
Med hensyn til servitutter og pantegæld henvises til ejendom-
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mens blad i tingbogen.

FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMTS
SYDLIGE FREDNINGSKREDS, d.19. januar 1982.

" V) 0~~
Børge Andersen

e Indført i dagbogen for Kolding
. 'Ir t den 'c,, H J~N.1982elVI e I....Jr.... "., ... ,. I
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