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.Undertegnede K.F.U.M.-Spejderne, sydvestjydske d 1str"i k~, EsbJerg.
rtfdc'ri~o, der af landbrugsministeriet i henhold til § 20, jfr. § 21 i
lov nr. 1]/, uf 4. april 1967 om lnndbrugsejendomme har opnået tilladel-

ase til at erhverve den fra 1undbrugsejendq~men ma~r. n~. l~ m.fl. Terp
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B,y, Bramming Sogn, udstykkede parcel, der nu er betegnet som matr. nr.
lE Terp By, Bramming Sogn, på 86835 m2 heraf vej 2590 m2 med henblik på

... "a~~~i~t~'indtag~lse tii friluftsformål og opførelse af et kursuscenter,
.- pålægger hervcd i henhold til nævnte lovs § 23, jfr. § 4, stk. 2, og § 7,

stk~ 3, ar~alet 'føig~nde'f~~pligtels~~'~ed vi~k~i~g for institutionen og
efterfølgende ejere af arealet og under ansvar efter nmvnte lovs § 33:

l.

Arealet skal til enhver tid ved passende kultiverings- og til-
plantn~ng~arbcjdcr, herunder evt. afskærmende beplantning, holdes i en
sådan stand, at det ikke virker skæmmende for omgivelserne. Institutio-
nen forpligter sig til at efterkomme de anvisninger, der med henblik. .
herpå måtte blive meddelt af landbrugsministeriet eller dettes tilsyns-
førende eller af fredningsplanudvalget.

,

2.
Der må ikke uden fred~ingsnævnets skriftlige 'tilladelse opføres I~

bygninger på arealet. Eventuelt godkendt~ bygninger skal stedse vedlige-;
holdes på en efter nævnte myndigheders skøn sømmelig måde •

3:
Såfremt arealet ikke længere anvendes' til insti tittionens frilufts-

formål, kan landbrugsministeriet med et års forudgående varsel kræve ./
/arealet afhændet til landbrugsmæssig anvendelse. Arealet skal aflevøies

'--""'"i ryddeliggjort stand.
Nærværende deklaration begrorcs tinglyst servitutstiftende på ejen-

dommen matr. nr. lE Terp Bt" Bramming Sogn,' med prioritet forud for al
'v,pantegæld.

Med henGyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

~ .råtalcberettiget er landbruc~~inisteriet.o~ fredningsplanudv~leot for
3G"7..9 Rib~ 'A~'t,~amt - med hensyn til be- iq"/Ij(/y /,/_, o •• - •• c. -
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.'FREDNINGSNÆVNET
REG.Nit oss 5.3,000

FOR Esbje~g. den
t 6 AUG. 1989RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

Formanden

Sk MOdtaget'
OV-ogN ta urstyrelsen

1 7 AUG. 1989
RoU""ade 94 . Poslboz 60

6701Esbjerg. ru. os 136677

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele, at nævnet dags dato

har tilskrevet

Rib' silede.,

I besvarelse af Deres andragende af lJI'f. 1'8'

angående tilladelse for bJ'gn1r.l.jsk<:uustnkt_1'telt '.' Pe4eJ:'lIe., ."~". Zabj_

til opførelse af d~rct ~C~ overd.J!kkn _'U"l'.t.pl.a. ,1 ial' J2 .2

på matr. nr. 1 p fJ'Qr1l hy, DraJlml'1", Ullu8~.1'l«e ØUM - epe'4eJe'M
skal nævnet herved for sit vedkommende 1Ifi

meddele tilladelse til det planlagte byggeri på ~~år, at op~ørelsen sker i overensstemmelse med de frem-

sendte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt, givne oplysninger. 0.' J)....... ........., .. M&'.' ,

U19\01 •• IcI.... s.t.oneD. u.tlJW* du W7 - 1"1, - pI'aJ.__ .~-

~1.'".. 1X'''Iagap1~''' (ø .nt.tav ).
Nævnets afgørelse kan. senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende. indbringes for

Overfredningsnævnet. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen.

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og naturstyrelsen. jfr. naturfredningslovens § 58.

Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet. må nævnets godkendelse ikke udnyttes. førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder. såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

Skov- og Naturstyrelsen
4. koritor
Slotsmarken 13
2970 HØrsholm.

Miljøministeriet
Skov· og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1:J.11{1-00f'./1
Akt. nr.!lrJ


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



