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iandvindin{slagets o ore i t.:1se.
Karseinosens l-anqvindlag:iag er ..ilre:tet i ltenhold. til lcv nr. F99 af
].4. no.renber i940 cn ie.nd1-i:1ar:1{ cg iov nr. f4l af 10" narts 1942 on

æairlng r cg it llæg iil n3'--rte lci- ?eir. iandbrugsloini sterets r e cc 1,,.)..-

iict\ a.f 2r. nar:ts 1j44 cg red kerdelse af 2J. oktober t!!l af afvaæ,-

dlnJskcD]l]1s sionen for Irederj-:isborg amisrådskreds, bvorefte:: nærr'æ-

.enCe vedtægt under 21,iC.195i e.r stadfæstet af afvand.ingskorualssio-
nen- efrer f c.rhanClt ng ned aJ3tsrå1et.

land.vind.ingslagets værneting er retskreds nr. 10, t'rederlkssund Køt-
stad, Lor.ns lierned, Ired.erj-ksværk ]iøbstad., Ha]-snæs 3irk og ø1sted
Sogn, lred erj.ksborg Amt.
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Foltesnelse over landvindingslagets 8lf,læ€ oa e Jendon!.e.

I heaho].al tL1. af,vandiagskoEEissj.onens bestemelser er d.e

d.iirgstaget tilåørende anJ.eg føJ.gende, I 
,

A. 9umle an]-eege t

o 3. Dieet lanes -Aryesøen

C . Eove dkaJlal e[_@2.-tr?-H-J-3) o q af løbskgoalen f ra pu.npe stationen,

!

i,
t.

D. Kanal 0-I^, ..

5. Kanal Q-R-Jj

r_._Åag+,r_-4:3,

G. Ka4al D-q-G-!i

H. Kanji}.. F-r,

I. RøIov e-rE_øxsk!.r-r_d.el_. F5-a-l..halq f_ø-1ge4lle_JLi4r,_ee_s-i.g!9l I

a
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$ 3.

-Laadvindinaslasq-t-s,--s.æ.d.,j 
8å:.--iI!-l jt" d3r-oÅ.-fjg i-C! tf--* er '

soll' adgangsrej til punles-tationen er der over natr'nr' 4", 5t, 3" 
'g

,1a, alle af i(arsenose 3y, vinJerød Sogn' udlagt en 4 o bred Yej'

vejen begya,ler ootrent ved 4l'2 k! stelen på antsl-eien ilelsil6cr-Ii:

der'1ksterk og går på den første strækning i norcøstlig ieioi43 o';?:::

lia-i..i-:, 1^, ie og 8a og på den sl-åste siræknlng i sydlig retring

r:rer sax!.n:'. 44, zstLide lod.. langs l-cddelis vesrlige skel tli p':;-:'- '

siaiionen.
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landvind.ingslagets foI1Bål ex at tilveiebringe og sikre såda'rure af-

va.ndlngsf orhold !å de interesserede arealerr at en fordelagtlg land-

økonomlsk ud,nJrttelse af disse sorB helhed muliggøres'

De uDder lå&dvindingslaget høTende an1æg vedligeholdes med de 1 $ 2

anførte dioensioner på landvindi4gslagets forenataltning og b€kost-

n1ng.

Til sikrlng af arilæggenes vitkning og beståen €T de! faetsat følgen-

de bestexoeolser:

luepeanlægget tBå kun benyttes efter sit fon0å1 og kun betjenes af, de

af landvindingslaget dertil antagne Sersoner'

')i.get 
nå ikke tebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af ila-'

terialer n,v.; husdyr nå ikke græsse på den, og færdsel x[å ikLe fin-

de sied uden særlig ti-lladelse fra landvindingslagets best:trelse'

!'or at Lrnd.gå 'deskadigelse af digel ved &uldvarpe, rotter' nus og lig-

nenåe skadedyr bar landvindj-!.gslaget s bestyrelse rct tit at tek=;r'pe

disse ilyr !å .]e under landvinclingslaget hørende lodae?'

I tiLfæId.e af di;ebmd el-le:' far3 for digebnrd har landvindingsla-

geis bestyrelse ret lal at tage fyld og græstørv fra tilgræasende

loCd.er nod exstat4ing for deil forvoldte skade' Erstatnlngens stør'::el-'

sefastsættesafLa.idvindangslagetgbestyrelse.spørgsaålomei.€te.t'.
ltinger kan lnde[ 4 uger j-ndenkes for en 1grdvæse4skoroEi ssion"
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sla€ets fo ts drift os vedlige4qllqlsg


