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!"venrueile flel[t j-dlge røroverkørsler over la4dvlndingslagets kaaalet'
skal alle steder på næx strækningen af hoved.kanalen fra kantpel nr, 4a

til puopestationea og afløbskenalen fra pu!.pestatione4 udføres af 6C

cn røT. På strækningen fra kantpæI 4a iil kantpæl 5 skal eventuelte
røroverkørsl€r udføres af 100 cn tøT. PA, stræknlng€n fra kantpa]- 5 ti1
pumpestatlonso og i af]-øbskaJra].en fra g.repestationen nå der ikke ud-
føres røroverkørs1er. -

XventuBlle freEtiiilge broe! over kanalerne ska]- have en spændtidde,

der 6r nindst ].ro n nete end, den vedtægtsæss1ge bundbredale på broste-
det, og de skal have d.ragerund erkanten ]-iggend.e mlndst 1.r50 m over
den regulatlvnæs€ige bund på brostedet.

l,andvlndingslaget har ret til den for an].æggenes ved.].igeho].delse og

eftersJm nødvendj-ge fældsel og til at have sine anlæg Liggend.e ufor-
styrret fra lodsejernes side, idet disse navnllg er forpligtet til ik-
ke at foaetage opgravning i diget lced dertil børende ranper og banket-
ter og andet servitutbelegt areal eller foretage påfyldni.nger i kana-

iern3. LodsejernL er endvidere pligtige at holde heste, kreaturer og

andre husdyr borig fra enlæggene. Ingen lodsejer nå anvende de til an-

læggene græi:.sende grealex til løsdri.ft, xoed nindre der er anbragt for-
sreriigt hegrl neLieo d.isse argaler og arlæggene. tenne hegnspligt på-

h-r1ler icdsejerrle, og hegnet skel være fjernet lcindst l,o m fra kanai-
l{axlt ei1 eil,9r digefo,le!1. Vandingssteder ska]- udgraves uden for kanal-
profiler og frahelnes kanal e.r"
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-:-5:-: .:-1. i::.1,:l -" i:*.:er '.i-I^...1. ir'.nl.-:i:lge: jiler åt'ne Sr.fier 1

nindre 1fsi3j1ii jnd 15 itr irs ililrlirste 'f igekant '

.i.rlG et:ledlen ef iædr/i:ldinrlsi:i.gei ihke ,rdferer et ha'n som interes-

;ji: i i*1d7ii:.din3si:;.:,- påh'/11- jlCe 3rb:ixe 1'eCr.!'cnC' 3nlæSgenes 11-

:i..1:lige r,:cii;f,il.L{e!s., f.eks. fie"nelse al fytC fra oprelsning ai

:i1rr:l-.rr::i, :il:: i-:/is ll:tr: idLe efter !a-iæg uå'oedrex skadet son han el

i.ns.,'ar1:J :)i^, ?ll li'!].:','1:1.l-l-llsi3ae t s bestyreise be:'i:r'tlget til at i:'-
:r.idi fl:.- å w.r \._,.-ll:gihJLdels_:l-) :; --r., - -6--.-\0"

ng riglir:er'r'!€ \':i -iibeir:ngel :f skaie på 1-a4dløb, ledldng cg dige

Ls:r cli:ræves !å s3-n:1e nåd3 son ordinære bj'dtag ti} landvind ingslrget '

Cyertr€deLse ai bestennel-ser4e i denne vedtægi on allæggenes benytiel-

se:1.?. k3r i ilenhold tj.f $ f2 i lov nr. 599 af 14. novenber 1940 for-

iølges son polltisager og strafies ned bøder til statskassen for så

vid.t høJere straf efter lovgivnlngen ikke er f,orskyldt ' Påtaleretten

tiLkoruner bestyrelsen, antsrådet eller la]]dbrugsmini'sterie-!.

s ).

lsJrdvilrdj.naslaaet g intere€seater.
te under landvindingslaget børende arealer er ol)ført !å den ti1 delrne

vedtægt hø?ende og af afva.ndingskotrmissionen godkendte fortegnelse

over de interesserede Giendonme' hvori der for hver; enkelt ejeadom

er a:rført 4atrikelltuuoeret, det intelcesserede geometriske areal og

det partsantal. i forhold til hvilket eiendonmen bidråger til land-

vindingslagets udgj-fier' og tillj.ge det saIolede geo&et"iske areal og

det ssialede partartal ior hele landvindingslaget t alt i ovetenssten'-

sels3 ne,l er tiL forteglelse! hørende natrikelkolikort eed påførte

qrsnser 06 intele ss etakster ' der l-i-gesoru foxtegnelsen er godLendt af

af'vand.ingsiionnissionen ' len4e fortegnelse aed de tovligt i4dførte æn-

iri.:ge" er tiL er.-i1'/er tid norn for l-andvindingsfagets interessenter

cg r.1j:rutel io:' ,leres forpLiåteLoer.

i:å: :i r]atrik91nu,mer, ilvcrpå der i henhol til cYerlnævnie fortegnel-

::e :1./:ler bidr3g til l3n.ivlndi-ngsLaaet ' udstykkes' fordeles den bi-

dregsllj,gt' a"r på]lvaiei e dei oprildellSe i fortegrelsen anførte ma-

trik.rlnw!.F'er, på de uålagte parceller' dex er ll1teresseret i landviil-

d:-nåsi'rg.i, I fcrhold tiL de enkeLte parcelfers interesse I landvin-


