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Ærøskøbing,
Lyst,

skrevet nærværende

at samtlige

dokument,
Fabricius

TingbogSøby Sogn III, Bregninge

Qriginaldokumentet

beror

interessenter

i

II

F. M.

paa Nationalmuseet,

375

S Vitsø Nor har under-

forevist

I

41,

den 5-7 -1958

Sogn li, Akt: Skab E nr.
Kort og dtlkumentation for,

nr.

København K.
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Bevaring af mØlle og dens omgivelser.

Indhold

Der må ikke uden de påtaleberettigede s tilladelse bebygges
eller beplantes indenfor en radius af 25 m fra mØllen.
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Matr.nr.

101bm, 1011 og 101bs

af Søbygaard,
Ærø Herred,
~tempelaf lov nr.

~'7
7

for Fyn

Ir. nr~S.#~.~~

Anmelder:
Fredningsnævnet

Søby Sogn,

Svendborg Amt.

Svendborg Amt.

og gebyrfri

for

i medfør

05 07 18

140 af 7/5 1937 § 35

D E K L A R A T ION
--------------------------------------Til sikring af den kulturhistoriske

værdi,

som Vitsø Pumpemølle

repræsenterer,
begærer undertegnede ejere af ejendommene matr.nr.
101bm, 1011 og 101bs af Søbygaard, Søby Sogn, Ærø Herred, Svendborg
Amt, for os og efterfølgende
ejendommene

ejere følgende bestemmelser

og de matr.nre,

kelig be:mærkes,

tinglyst

hvori de maatte blive del, idet det udtryk-

at denne deklaration

alene angaar et are,al inl(~lemoi'25 m \
,..

afstand fra pumpemøllen,
1.

tilladelse.

foretages

nogensomhelst

Dette gælder ogsaa ved udskiftning
axler,

gede ikke modsætte

gearhjul

sig,

af møllens tekniske

og vandsnegle.

at pumpemøllens

lige skikkelse

med baadformet

samt forsynet

med kludesejlsvinger.

at den bebyggelse,

saa omfangsrig

modforslag.

paahviler

de paataleberettigede

at det maa befrygtes,

kan de hel~ forbyde opførelse

saaledes

at træerne

at miliøet

det dem
skøner af en

omkring pum-

af bygværket.

Der maa ikke uden de paataleberettigedes

for fredningsgrænsen,

Dersom de paa-

planer,

Dersom

maa kun

der ønskes opført indenfor 25 m grænsen,

beskaffenhed,

pemøllen brydes,

med svans

indenfor fredningsgrænsen

ikke kan godkende de fremsendte

inden 8 uger at fremsætte

dele

hat føres tilbage til den oprinde-

hat, tækket med straa og drejet

Nybygninger paa ejendommene

taleberettigede

3.

"'\

Dog vil de paataleberetti-

udføres efter planer godkendt af de paataleberettigede.

ner,

~gs-

hverken i det ydre eller i det indre uden de paatalebere'ttigedes

saasom vinger,

2.

...~"....~

som vist paa vedhæftede plan.

Der maa ikke paa pumpemøllen

ændring,

paa

tilladelse

plantes træer

inden-

med tiden vil genere møllens drift

eller genere udsynet til møllen.
4.

De paataleberettigede

- saavel som ejerne

eller i forening være berettigede,

af møllen - skal hver for sig

men ikke forpligtede

til at istandsætte

pum-

pemøllen.
5.

Ejerne af pumpemøllen

lade den bruge,
i over eet aar,
ten, hvorefter

men dersom

skal saa vidt muligt selv bruge møllen eller
pumpemøllen

skal de paataleberettigede
ejerne tidligst

kan forlange

har været ude af drift med vindkraft
være berettigede

til at overtage

driften tilbagegivet

drif-

efter forløbet

af 3 aar.
6.

Dersom der ved forevisning

skudet herfra

gaa til fremtidig

afløb fra vandsneglen) •

af møllen opkræves

vedligeholdelse

et gebyr,

skal over-

af møllen (herunder

tilløb og

Møllen maa ikke anvende s til oplagring
stande,

so~ ikke vedrører

af materialer

eller gen-

rnølledriften.

J

!

8.

De paataleberettigede

at konstatere.
9,

kan naarsomhelst

om denne deklarations

bestemmelser

Grundlaget for denne deklaration

b.eroende i Nationalmuseets
førligt,

vil pumpemøllen

arkiv.

Paa,taleberettigede

riksholms

pumpe møllen for

er overholdt.

er foreløbig fotografier

Saa snart det bliver

af møllen.

økonomisk

blive opmaalt ved Nationalmuseets

og et sæt af opmaalingstegningerne
lO,

besigtige

gennem-

foranstaltning,

vil da være at vedhæfte denne deklaration.

efter denne deklaration

er Nationalmuseet.

Kanal 12. København K •• og Fredningsnævnet

Frede-

for Svendborg Amt.

hver for sig eller begge i forening.
11.

Denne deklaration

begæres

tinglyst

paa de forannævnte

matr.numre.

Søby. Ærø. den 29/5
Som ejer af matr. nr.

"

II

" "
"

II

"

11

II

Til vitterlighed

II

101bm
1011

Thomas Schmidt

101bs

Ejner Hansen

Peder

om underskrifternes

underskriverne

ægthed,

Pedersen',

dateringens

rigtighed

og

s myndighed:

Navn: Anna Pedersen

Navn: R. O. Larsen

stilling:

stilling:

Husmoder

bopæl: Søbymark
Foranstaaende

1958.

Overportør

bopæl: Annasholmsgade

fredningstilbud

modtages.

Fredningsnævnet

24. Odense.

for Svendborg

Amt, den 3. juli 1958.
P. J. Randløv

K. G. Larsen.

I anledning af at ejendommen

matr.nI1.

Søby Sogn, ifølge tingbogens

udvisende

dertegnede
skrifter

interessenter

nærværende

i

II S

Dige
101bm, 1011 og 101bs,
ejes af

rI

Søbygaard.

S Vitsø Nor, tiltræder

Vitsø Nor med vor nedenstaaende

un-

under-

fredningsdeklaration.
Søby m. fl. steder i juli maaned 1958.
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r. M. Pedersen
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Svend Lauritsen

Albert Hansen

Jørgen L. Hansen
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P. L. Christensen

H. Jørgensen

N. P .Nissen

Anton Rasmussen

Rasmus M. Nissen

Mads M. Pedersen

Viktor Hansen

Jens P. Madsen

