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DEKLARATIONER>



REG.NR:8. 7982.00
Sjelle

INDHOLDSFORTEGNELSE

Deklaration (privat) af 13-05-1971 tinglyst den 26-05-1971 vedr. beplantning og bebyggelse

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. 26 /5-1971 )

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrielnumre:

Sjelle by og sogn matr.nr.:
22c

Gældende matrikulært kortbilag: Nej

Se også REG.NR:
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,;-f:.;;'j Undertegnede KFUl·I-sT'lejdcrnGi D2:1.l.1:~r]{, Brabrand,C!'uPPc, ~Bra-

tt'and, der al la:ndbru[;~l;:ini::~terieti hcn1101d ti.l ~;2J, ji'r. 'j 21
i 10v nr. ll/-jaf 1+. nprj l 1~07 0::1 landiJru.;,scjendolEoehar op:!.1uettil-
12.dt:l[;ctil at erhVeT"lC cl.cnlrCJ lcmdbru::::~C?jenclo;J!IJCll.n:atr.nr. llb oG
22c Sjcllc by oG SO&,,1 \~d3i::/y..l:eci<::.'"O&1'ce1!:l~:tr.nr.22c Sjclle by oG
GO"["j'l: o.f areal 1,1972 hQ, med h~l1bli]-:pJ. 2.!'ealot~;indtage] se til
friluf'tsiormal, pål~c;u;crhervcc. i henl10ld.til ll~Vll tc lovs § 23, ji'r.
§ 4, stk. 2 og § 7, stk. 3, arealet f0lgcnde forylictelser med
virkning for institutionen og efterfølGendc ejere af 9.realet og unde
ansvar efter nævnte lovs § 33:

l.
Arealet skal til enhver tid ved passende kultiverines- og til-

plantningsarbejder, herunder evt. afskærmcnde beplantning, holdes i
en sådan stand, at det ikl~e virkcr skæmmende for omgivelserne. Insti
tutionen forpligter sig til at efterkomme de anvisninge'r, der med
henblil{ herpb. må ~te bli ve meddelt af landbrugsministeriet eller
dettes tilsynsførende eller af fredningsplanudvalge-l:.

2.
Der må il~ke uden amtsrådets skriftlige tilladelse op.føres byg_o

ninger på arealet. Eventuelt godkendte bygninger skal stedse ved-
ligeholdes på en efter nævnte mYndigheds skøn sømmelig måde.

3.
Såfremt arealet ikke længere anvendes til institutione:ls fri-

luftsformål, kan landbrugsministeriet lO~d et års forudgående varsel
kræve arealet afhændet til landbrugsmæssig eller skovbrugsmæssig
anvendelse. Arealet skal, såfremt det kræves, afleveres i ryddelig-
gjort stand. .

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på
ejendommen matr.nr. 22c Sjelle by og sogn med prioritet forud for
al pantegæld.

Hed hensYn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter
henvises til ejendownens blad i tinguogen.

Påtaleberettiget er landbrugsministeriet og fredni~gsplan-
udvalget samt - med hensYn til bestemmelserne i deklarationens
pkt. 2 - tillige fredningsnævnet for Århus amt.
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