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FREDNINGSNÆVNET>



•

Mtr. nr., ejer/<Jv, sogn:
(i København kvarter)

cl/er (I de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: kr.

lo b Hjarnø by,
Hjarnø sogn

Akt: Skab ;71.' nr. 5/"-:'~
(udfyld ... af dommerkontoret)

øre

REG. NR.
Købers )
". i bopæl:

& &h~gT~rOO
Anmelder:Gade og hus nr.:

~"rednlIlbsnævnet for
V 2 ~ l e a::-. t •

Fredningsdeklaration.
Underskrevne A2..[,el\ielsen

indgb.r hervE:r1.på for dt bidrdge til at vC:.CrneGJIl r_~arnø l-:::irKesfrie
bell~genhed, at nedenn2vn~e areal af den [.i~ tllh3rende e:endom
må tr. nr. lo E. Hjarnø by og sogn fredes som neden=or (~nfort.

Arealet beskrives således:
En lod der ligger nord for kirkegården er mod vest bpgr~nset

af ny parkeringsplad~ mod nord af den off. biveJ, cg DC~ 0S~ af en
linie i flugt med kirkegårdens øst~ige dige.

En lod bestående af det hreal der ligger ~el:e~ kirkeG~rQen
og Hjarnø sund.

De to lodder er vist på vedhæftede kor. ~2d s~r~v2ri2~.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke Gebygges e~Ler oeplantes. ~er må ikke

bnbringes transforwatorstationer, ~elefcn- ~l~er L2l~gra~~2stel,

forstyrrende genstande.
J eg for behold er mie; ,;.ogre t tll "lt orube j ore e.'1 s or;: 2:;,!inie~ig

landbrug.
For fredningen ydes intet v·.:OderJ:~G.
Denne frednin~sdekla~Rtion mB lYf0S opCl lill

den er noteret som samlet ejendom.
På taleretten till-::OLll:lerfredll ni,':~l::~Vl:C- L , I

d. li

rr...:mighedsråd et for G lud-.-:!.J<.:.YlW hve J ror

Hjarnø l - 3 1366
Aage li i,::] ~>cr~

~\I p,. c:> /;"ostilllng,- .... ~! j'" r 7)
formular r ,.J~ • I f. l?b l-

D I jansen & KJeldsko" AfS. K"benhavn
I
I



Godkendes i medfor af naturfTe6nlL~~lovonG~ ll.
Fredn1n~;9nævnet for Vejle amt, den 60 ."pri1 1966

Kalsbøl Madsen
formand.

e
servitutter OB pantcbæld.

Begæres tinglyst med rCEJpekt af de ejendol:.ll.UJenpdhvil.i)nde

I Predn1ngsr~vnet Ior v"ejle amt. den 6. april 1966

Kalsbøl .I.'.i.adsen
foraMd.

!, I l ' , -

J. Bruun
est.

Genpartens rigtighed bekræftes
J. Bruun

esf.

- /
I

!
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Akt: Skab nr.
(udfyldes .f dommerkontoret)
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