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Scllerup by

Mu. nr., ejerlav, sogn:
(i Kobenhavn kvarter)

eller (/ de sonderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel:

KOPI til
Gaucrslund sogrt~

Gade og hus nr.:
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• t,.4 Jl .j j-J

kr. Akt: Skab nr.
Naturfredningsregiste~cgrJte~.1 d/~kontorel)

Købers l //.< -7...f.·
KrREG: bAR: .sS? 3 ,q.
Anmelder:

Qf)ct/)~jtA~~.

DEKLARATION'.1

fUndertegnede ejer af' matr.nr. 10 af' Sellerup by, Gauerslund
sogn, deklarerer herved for mig og ef'terfølgende ejere af' matr.nr.

f10 af Sellerup by, Gauerslund sogn, følgende:

fDen del af matr.nr. 10 af Sellerup by, Gauerslund sogn,
der er beliggende mellem Vejle fjord o~n over matr.nr.
10f gående vej, udlægges til grønt område, hvortil offent-
ligheden skal have uhindret adgang.
Der må ikke indrettes parkeringsplads, teltplads eller lig-
nende på arealet. ..
Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Vejle amt.

SELLERUP t den ..{.j. cJ...t~ -1972.

fSom ejer af matr.nr. 10 :

& --o, . _l' @ - '-.
: ~/ /~

• ~. <.. /# ~
\ 'l/). V;( ;,' '.1 '-1[.1 'Alt. :h ~.n ~:;;:t;; .

Hans Christensen

Bygningsmyndigheden i Børkop kommune erklærer herved, at der
fra bygningsmyndighedens side intet vil være at indvende imod,
at nærværende de~laration tinglyses i relation til byggelovens §4.

S/:?.:-,/?//
'ensen& Kjeld.kevAS. Kebenhavn

BØRKOP , den //:

H . ~H~'.Jerre ansen,
bor. mester

~~/~vJ-/~
/ J, \Velli~ Andersen

kommuneingeniør.

decemb r 1972.
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Dispensationer i perioden: 27-11-1990



Fredningsnævnet
for

Vejle amts sydlige fredningskreds
Sekretariatet

Domhuset. 6000 Kolding.
Telefon: 75522800 (lokal 5010)

BA/MW
Kolding. d. 27.11.1990
FVAS. nr. 82/1990

'Vloataget l

Skov~ og Natu:-styrefsen

Hr. Bjarne Fredslund Hansen,
Sellerup Strandvej 62,
7080 Børkop .

•
•

Idet henvises til Deres ansøgning af 1. juli 1990 og besigtigelsen
den 16. november 1990 meddeler nævnet herved tilladelse til følgen-
de foranstaltninger på Deres ejendom matr. nr. l!, 2 ~ og 10 f
Sellerup by, Gauerslund:
1) indhegning af 2 arealer til anvendelse for fåregræsning på matr.

nr. 10 f og matr. nr. 2 c, der er omfattet af fredningsdeklara-
tion af 12. december 1972~

2) oprensning af 2 mindre vandhuller på matr. nr. 10 f, idet det
forudsættes, at fyld fra oprensningen på det udyrkede areal øst
for græsningsarealet udjævnes og arealet tilsås med græs, jfr.
naturfredningslovens § 46.

3) udjævning af jord- og sanddynger hidrørende fra tidligere op-
rensning af vandhuller på det udyrkede areal af matr. nr. 10 !'
jfr. naturfredningslovens § 46.

4) restaurering af en landbrugsbygning på matr. nr. lO!, jfr. na-
turfredningslovens § 46.

5) etablering af en mindre nåletræsbeplantning på en del af matr.
nr. 2 c, der ligger landværts Sellerup Strandvej, jfr. natur-
fredningslovens § 46.

Med hensyn til Deres ansøgning om opførelse af en udestue/vinterhave
og en landbrugsbygning som erstatning for en eksisterende driftsbyg-
ning vil nævnets behandling bero på forelæggelse af et konkret pro-
j ekt.
Der kræves ikke tilladelse fra fredningsnævnet til fortsat vedlige-
holdelse af tilkørselsvej en og bådebroen på matr. nr. 2 c, opsætning
af et lavt træhegn langs Sellerup Strandvej og den ansøgte regule-
ring/omlægning af vandløbet.
Opmærksomheden henledes på bestemmelserne i naturfredningslovens §
43 og 43 b, hvorefter amtet skal godkende foranstaltninger, der ved-
rører vådområder og vandløb, samt vandløbslovens bestemmelser om
kommuners tilladelse til regulering og omlægning af vandløb.
Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,.a
Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt kommunen. ..
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-
delsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.

Børge Andersen

•
KOPI er sendt til: •

I-l)~~ov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm (2 expl.)
2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr. 8-70-53-1-603-2-90.
4) Børkop Kommune, Bygningsinspektoratet, 7080 Børkop.
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