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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Ringkøbing Amtsraadskreds.

Matr.Nr.la og lf af Brosbøl By
Egvad Sogn samt Matr.Nr.3i Lyhne Sogn.

F R E D N I N G S D ~ K L A R A T ION •-----------------------------------------
Undertegnede Arbejdsministeriet som Ejer af Statsungdomslejren

Brosbølgaard bestemmer herved med bindende Virkning for os og senere
Ejere, at det os tilhørende paa Matr.Nr. la af Brosbøl By og Egvad
Sogn beliggende Hedeareal skal være fredet paa følgende Betingelser:

Arealet skal forblive henliggende i dets nuværende naturlige
Tilstand, saaledes at det ingensinde maa bebygges, hverken varigt
eller midlertidigt, ejheller Boder rejses, at der ikke maa beplantes,
dræne s, grøftes, opdyrkes eller indhegnes, ligesom Lyngen ejheller
maa slaas eller afbrænde s, at der ikke maa rejses Master til Telefon
eller elektriske Ledninger eller andet, der kan virke lan~skabeligt
forstyrrende, og at Omraadet bevares som en Helhed og ingensinde ud-
stykkes. Selvsaaet Fyr og Gran bør videst muligt fjernes.

Paa Arealet har Almenheden som hidtil Ret til gaaende Færdsel.
Denne maa dog kun ske ad de tilstedeværende Stier og Veje.

De paa Arealet værende gamle, dybe Hjulspor (formentlig Rester
af en Oldtidsvej) maa ikke oppløjes og udjævnes.

I Forbindelse med denne Fredning bestemmer endvidere Ringkøbing
Amt med bindende Virkning for Amtet og senere Ejere, at det Amtet til-
hørende pea ovennævnte Areal Matr.Nr.la og lf samt Matr.Nr.3i øster-
gaard, Lyhne Sogn beliggende Stykke af den saakaldte gamle Kongevej
af Længde 441 m tillige vil være at frede, saaledes at den ingensinde
maa oppløjes eller tilplantes.

Nærværende Deklaration vil være at tinglyse som Servitut paa
ovennævnte Ejendom.

Paataleret tilkommer Ejeren Naturfredningsnævnet for Ringkøbing
Amtsraad~kreds og Danmarks Naturfredningsforening hver for sig eller i
Forening.

Arbejdsministeriet, den 20.Maj 1944.
P.M.V.E.B. Ringkøbing Amtsraad
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Som Ejer af Ejendommen Matr.Nr.lf Brosbølby, Egvad Sogn, og
31 østergaard, Lyhne Sogn, meddeler undertegnede Eli Kristian Hansen
herved Tilladelse til Tinglysning af ovennævnte Deklaration, som saa-
ledes skal være gældende for min nævnte Ejendom, hvorved bemærkes,
at det paa nævnte Matr.Nre. liggende Stykke af den gamle Kongevej kun
maa benyttes til gaaende Færdsel samt til Kørsel med indtil 10 Læs
Tørv aarligt.

Lyhne, den 13.April 1945
E.K.Hansen

Foranstaaende Deklaration, der er godkendt af Fredningsnævnet
(J/l/ju t; begæres tinglyst som Hæftelse paa Ejendommen Matr.Nr.la, lf Brosbøl

By, Egvad Sogn og 3i østergaard, Lyhne Sogn •.
Omraaderne, der er afmærket i Marken ved Frednin~snævnets For-

anstaltning, findes indtegnede paa hoslagte Kort, hvoraf Genpart
vedlægges til Opbevaring i Tinglysningsakten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amtsraadskreds, den 26.April 1945
H.Richter

Frod.
Tinglyst, den 1.Maj 1945.

Arnt Møller.
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Ringkøbing Amtsraadskreds .

D E K L A R A T ION .-----------------------
Arbejds- og Socialministeriet, som Ejer af Ejendommen Matr.Nr.la

Brosbølgaard, Egvad Sogn, erklærer herved med bindende Virkning for
sig og fremtidige 8jere af nævnte Ejendom, at det øst for Varde-Tarm
Landevej (Hovedvej Nr.ll) beliggende, med Egekrat bevoksede Areal af
Matr.Nr.la skal være undergivet Naturfredning saaledes:

Arealet, hvis Grænser er indtegnet med Grønt paa vedhæftede Kort,
og som efter Fredningsnævnets nærmere Bestemmelse evt. vil være at
afmærke, skal forblive henligGende i dets nuværende naturlige Tilstand
og maa ingensinde bebygges hverken varigt eller midlertidigt, ej hellel
Boder rejses. Det maa ikke opdyrkes, oppløjes eller benyttes til Krea-
turgræsning. Paa Omraadet maa ej heller rejses Master til Telefon-
eller elektriske Ledninger, eller anbringes andre Indretnin~T,som

kan virke landskabeligt forstyrrende.
Omraadet skal bevares som en H~lhed og maa ingensinde udstykkes.
Paa Arealet maa ikke fældes Løvtræer af nogen Art uden efter

forudgaaende Anvisning fra Fredningsnævnet for Ringkøbing Amtsraads-
kreds, eller hvem Nævnet udpeger. Gran og Fyr maa ikke indplantes,
og den bestaaende Naaletræsbevoksning vil i videst muliGt Omfang være
at fjerne ved Ejerens Foranstaltning.

Plantelivet paa Arealet fredes, saaledes at der intet maa fjernes
af Bundfloraen.

I det fredede Omraade maa ikke graves efter Grus, Sand eller
andet.

Der gives Almenheden Adgang til gaaende Færdsel paa det fredede
Omraade, dog kun ad bestaaende Veje og Stier.

Nærværende Deklaration vil være at tinglyse paa den ovennævnte
Ejendom med Prioritet forud for Pantehæftelser, men med Respekt af
allerede tinglyste Servitutter og andre Byrder.

Paataleretten tilkommer Frednin6snævnet.
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