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.~ Advoko. Lerne
" Niels Chr. Hove & Peter ~ove

TIol ri i n.::,

An~eld~r: A6vokQterne Hove,
Koldine·

D e k l a r a t i o n

TTnderskrevne ih. amts:r~,-'.Jsr!ledlem, g~1.rdej er Jacob Jacobsen,
stallerup, deklarerer herved med bJndende virkning for mie og fre~-
ti0i~e ejere c.f I:;.2.tr.nr. 53., Stvbr'!rup by, "j:{8.T'tesoen, 8t en del 2.f

Yl,~vnte r"C'.t"L'. nr., :n8 llig eLen del, cer er anvist llleQl'ød skraver.ine;
p& vedh8~tede ries og Ron udC0r C2. 0,8 hQ. stedse skal henli~~e i

~ naturtilst2nd.
P;3.c.l.renleter

l. ca. 5,? ha mose, delvis bevokset med pilekrat, spredte bIrketræer
o. l.

2. ca. 0,6 ha en 14-20 2 bred skr~nin~ æellem lon~evejen Koldine -
Rinbkøbin~ og mosen, delvis bevokset med selvsåede løvtrwer oe
lidt rester af den oprindeli~e beplantning med rødgran.

3. ca. 3,0 ha et bakket terræn nord for mosen, hvoraf en mindre del
er beplantet i foråret 1962 og hvoraf resten beplantes med skov-
træer

FVA j.nr &':{~3



For hele Arealet sælder, at ej8ren forpligter sig til ikke
__ uden de påtaleoerettieedes sumtykke.

~ uost;yk1re areeJet helt eller oelvjst oG f:t::as::;lbeIJSrceller deraf,
§J. utlleje uudstykkerle parceller 2.f 8t'ealet,
at opfø-re bygninber pe. ctrealet af hvad art nævnes kan,
at opføre boder, skure el. l.,
et opsætte master, rekla~eskilte el. l., dog at ejerens forplictel-

ser ove~for el-værkets r0jsp~ndincslcdninger over arealet ikke

e et ændre arealets terr~nfore~er ved udsravnin08'r, opfyldning o.l.,
e at till~tde c2.mpjne er.ton for tol t oll::;rvogn,

8t anvendes arealet til græsninG for husdyr,

dog at den nuværende dr~ning af tilstødende arealer til grøften
at sænke v2ndopejlet i mosen, ved 2.fv2.nding eller vandingsanlæg,

gennem mosen ikke bereøes af denne bestemmelse, ligesom en ny
100 m lan6 rørledning som 2.fløb for mosen ej heller berøres af
denne bestemmeIseT

, Ejeren har ret til almindelig skovdrift på de foranførte
arealer 2) "skråningsarealet" og 3) "arealet nord i'or mosenll. Skov-
ning skal dog udføres som plukhugst, og ejeren har pligt til at fo-
retage nyplantning efter anvisning af statens tilsyn med ae private
skove i Vejle amt. Dyrkning af pyntegrønt er ligeledes tilladt un-
der forudsætning af, at arealets karakter af vild natur ikke for-
styITes.

Ejeren har ret, men ikke pJigt til at fjerne selvsåede buske
og træer i det foran under l) anførte moseareal.

Ejeren har ret til personligt og ved sin husstand at jage på
arealet efter ræve og madvildt. Jagtretten kan ikke udlejes og skal

~ altid udføres under videst muligt hensyn til vildtbestanden på are-
alet, der skal søGes bevaret og forøget. - I enkelte vildtfattige
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"J perioder eller år kan de p~taleberettibede begr@nso eller [or-
byde ja6t p~ arealet efter andet end rwve.

OffentligbGuen har ikke a<lgan.:;til arealet. - Ejeren skal
cloS;giV8 enhve-r interesseret 2.dcc;.netil oI!1rådet,wen kun efter
direkte henvendelse til ham eller h&ns befuldmægtigede. Færdsel
må kun finde sted til fods og køretøjer af enhver art !!lEl iklce
medtaGes på arealet. ~jeren har pligt til at bortvise enhver,
der ikJvTigt har skaffet sib cidgang til arec::~l,;t, eller sL.uanne,
der ikke viser fornøden respekt for n2.turen ved at plukke Srfme,

e) tilsviner denne, fors tyrrer ru.:.;endefugle al. eller udviser ctø j_o
enoe oe usømmelig adfærd. De p2taleberetticede kan give nærmAre
regIet' for offentlighedens ~eg~ng til arealet.

Ejeren har pligt til:nt vedligeholde de ved underskrivel-
se ~f den endeliee deklar~tion, jfr. herom nedenfor, eksisteren-
de veje, således at disse er fa~baEe for traktorer og fod0æn8ere.

Bjeren har ikke udover hvad der foran er beskrevet vedli.;e-
holdeIsespligt for o~r&det, ~en skal tillade, at dette vedlice-
holdes efter anvisning af de påtaleberettigede.

De påtaleberetti~ede, ineeniør ~bbe ~alther tilli~e ne~
husstand oG [;E.3sterh<..rtil 'enhver tid aclgs.ngtil arealet. De

.) påtaleberettigede har ret til at inspicere dette selv eller ved
befuldl~JgtiJet. Ejeren bar pligt til at rette mig efter henstil-
linger fra de påtaleberettigede, s~fremt disse finder det pukræ-
vet af hensyn til fredningsinteresserne) ObS2 selvom hans udnyt-
telsesmuligheder af arealet derved forringes. Dog kan ejeren ikke
pålægces større vedligeholdelsesbyrder end foran er anført. (Sjeren
kan forlange, at der efter varetagelsen af fredningsinteresserne
tages mest mulig hensyn til hans økonomi.

Når det under 3) nævnte skovareal er tilplantet, når de for-
nødne veje er anlagte og når arealet er endeligt opmålt, har
ejeren pligt til at underskrive en tjlføjelse til denne deklara-
tion til præcisering af hans rettigheder og forpligtelser i hen-
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hold til foranstnende.

Denne deklaration vil være at tjn~lyse pd iliatr.nr. 5~,

Stubdrup, Harte sOGn, ned respekt af de ejendom~en hvilende

servitutter 08 an~re byrder Den for for al p2ntegæld.

Pntaleberettigede ifølge deklaration er fredningsnævnet

for Vejle amtsrådskreds 08/eller ingeniør Ebbe ~:alther, Vester

Nebel.

Kolding, den 19. n~rts 1963.

Jacob Jacobsen

Indført i dagbogen for retskreds nr. 52

Kolding herred m.v., oe~ 17 8~r. 1963

Lyst tingbog:bd. Stubdrup

Bl. 5 a Akt: skab 3 nr. 627 Anm: 29600 kr. til Kreditf., Viborg.

E. Strøbech

Foranstående retsanmærkning

annulleres.

Kolding herredsret, den 1/5 1963

B. Strøbech
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