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Stempel- og gebyrfri.

14.0KT.191S* 39089

D E K L A R A T ION.

I anledning af fredningsplanudvalgets behandling af ansøgning om
dispensation fra naturfredningslovens § 53 deklarerer undertegne-
de ejer af matr.nr. 2!!:,og 2b, Vognstrup, Vinding sogn, RingkjøQing
amt, herved for mig og efterIølgende ejere:

l. at det på vedlagte deklarationsrids indtegnede område skal være
fredet således, at den nuværende tilstand ikke må ændres uden
de påtaleberettigedes godkendelse, og at det skal være tilladt
Iredningsmyndighederne~inden for det på nævnte deklarationsrids
indtegnede område at pleje vegetationen, herunder at fjerne den
overvejende del af nuværende og eventuel fremtidig opvækst aI
træer og buske.

2. at det skal være tilladt pffentligheden at køre frem til det nævn-
te område ad markvejen Ira den øst Ior liggende ofIentlige vej.

3. at det skal være tilladt fredningsmyndighederne at etablere en
lille vigeplads på den vestligste del af det nævnte område af matr.
nr. 2b.

4. at det skal være tilladt offentligheden at gå og opholde sig på
det nævnte område.

5. at det skal være tilladt fredningsmyndighederne at opsætte et
mindre skilt med oplysende tekst og ordensregler.

6. og at naturfredningslovens § 48-53 iøvrigt skal være gældende.

Ovennævnte er betinget af:

a. at der må foretages læplantning i ejendommens vestskel syd for
den under punkt 2 nævnte markvej, dog således at der ud for det
på deklarationsridset viste område kun må plantes een række tjørn
i selve skellet.



Ie b. at der må ~oretages læplantning bestående af højst 2 rækker
træer eller buske umiddelbart syd for den omtalte markvej,
dog således at der ikke må foretages nogen beplantning nær-
mere vestskellet af matr.nr. 2a end 65 m.

c. at enhver foranstaltning i medfør af punkterne 1-5 skal drøf-
(~ ..., tJ' ~!:', tes~mfid..\~j eren._c. ,_~ oLC',::'I.!~I·"l"

d. at frednings~yndighederne, når der henvises til området og
etableres vigeplads; opsretter skilt med ordensregler samt
sørger for fjernelse af henkastet affald.

Påtaleret tilkommer fredningsplanudvalget, nationalmuseet og
ejeren.

Vinding, den

lndf0!"t i cla-ybo:;cr: to!" H~m.ia;
by· c~ :.,:r;t:~ ..rtiji cen 14 OKT. 1975
LYST. a;;:t: /l nl. y.;~

Anm.: S~rvitutter og pantegæld, hvorom henvises
t1l ejendommens blad i tingbO~ .
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