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Art.nr.10 og 89 af Afskrift·
Vojens ejerlav og sogn.

AnmeldeMG. NR. JI41 1fo2-
Naturfrednlngsnævnet for
Haderslevamtsrådskreds.

tt Stempel- og gebyrfri
i h.t.naturfrednings-
lovens § 32,stk.6.

DEKLARATION
På en strækning på 160 meter i Østlig retning fra Jegerup - Over-

Jerstal landevej langs det sydlige skel af parcel 67/2 og 56/3 kortblad
2 under art.nr.IO Vojens,tilhørende gårdejer Hans Jørgensen Nørgaard,

Vojens,og det nordlige skel af parcel 73/12 kortblad 2,Vojens,under art.
nr.89,Vojens,ti1hØrende gårdejer Aage Ravn,Vojens,findes en træbevoks-
ning bestående af 17 egetræer og 3 asketræer.Den nævnte strækning er af-

~sat på et af amtslandinspektØren i Haderslev den 14.marts udfærdiget af-
rids matrikelkortet.

•
Vi undertegnede ejere af henholdsvis art.nr.IO Vojens,og art.nr.89

( Vojens,Hans Jørgensen NØrgaard,og Aage Ravn forpligter herved som et led
i fredning efter naturfredningslovens lovbekendtgØrelse nr.l94 af IS. juni
1961 af den nævnte træbevosknlng os selv og efterfølgende ejere af de
nævnte ejendomme til at lade de nævnte 17 egetræer og 3 asketræer for-
blive,hvor de nu forefindes,så længe træerne er så livskraftige,at det er I

forsvarligt at lade dem blive stående,og til at undlade enhver foranstalt-
ning,der kan være til hinder for,at træerne forbliver i 1ive.Vi forpligter
os endvidere til at lade medlemmer af naturfredningsnævnet for Haderslev
amtsrådskreds eller af dets formand bemyndigede personer få adgang til
arealerne omkring træerne,i det omfang sådan adgang er fornØden for at
fØre tilsyn med hensyn til overholdelsen af forannævnte forpligtelser.

'

Nærværende deklaration respekterer nuvære~de servituter og pantehæftel-
I' ser ,hvorom henvises til tingbogen.Påtaleberettiget med hensyn til de i

deklarationen indeholdte bestemmelser er naturfredningsnævnet for Haders-
~lev amtsrådskreds.Det nævnte kort af 14.marts 1962 er vedhæftet dekla-

rationen.
Billund,den 21. 5. 1962.

Hans NØrgaard. Aage Ravn.
IndfØrt i dagbog for retten
Baderslev,den 24.maj 1962.

Tinglyst.
Johs. Pedersen.
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