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fREDNING

NAVN: Nyland NR. 13-14

KllltUNE: Læsø tIlRDJYLLANDS AMT
11I j I

• ~'!N .:' ."

~.j~"

........"el
....

....,
\ ,

\
....,

,
....

'!- cL

~

4.TUShOlm - V lO

~- - - .r-
o _ "',

....\ " ~. ;,,." '" 4.. ...... -. 0·0. '~'" -,: ' .Grunømalen~le GeOø~I':~:::I~ A'e3) COpyngh;"

3
'.;

..... ~ tit.. Supplerende tematisk mrormallon er med InSllluUets tlllede/se

" ....',\ ,,:~, . ~2 ~~ r NI y I 8 n _ pMort a' Nordjyllands amlskommune teknISk forvallnlng .

l, I I - I l" . , ~~ '. ;I

. . .~
!.
",l.

AREAL: ea. 16 ha.
fREDET: Kulturministeriel ERH den 23.05.1962. DEKL den 27.09.1962.

FORMAl: Landskabsfredning og rekreativ fredning.

INDHOLD: Tilstanden på fredningstidspunktet skal søges bevaret. Det er forbudt
uden fredningsnævnets tilladelse at opføre bygninger af nogen art el-
ler anbringe master, boder eller andre indretninger eller foretage
beplantninger, der kan ødelægge de pågældende områders betydning for
almenheden. Evt. selvsåning skal det være tilladt at fjerne. Der til-
lægges almenheden ret til færdsel og ophold på arealerne, dog undta-
get dyrkede arealer. Der må ikke græsse tyre og vilde kvier i klit-
ten.
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EJER: Mi 1jømi nisteri et RETTET: Juni 86
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t (' 1\90enhavn kvarter)
el/er (I de underjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Vesterø By og Sogn.

Gade og hus nr.: ~:~O~R~TS!~GFØR~~
Anmelder·HAhS N0R(i,~ARO

fRCDER II\.;)H.4\'."

~
a•
}
"

F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n
for Matr.Nr.142bn Vesterø By og Sogn, Læsø.

Herved erklærer undertegnede Ejer af Ejendommen Matr.
~r.l42bn Vesterø By og Sogn, Læsø, at Arealet skal bevares i sin nu-
værenje Tilstand .

Det er forbudt uden FredninesnC'vnets Til18clelse at
opføre Bygninger af nogen Art eller anbringe Master, Bnder eller
andre Indretninger eller foretage Beplantninger, der kan ødel~gge de
p&agældende Omraaders Betydning for Almenheden.

Eventuel Selvsaaning skal det væ~e tilladt at fjerne.
Der tillægges Almenheden Ret til Færdsel og Ophold

paa Arealerne, dog undtaget dyrkede Arealer.
Der maa ikke græsse Tyre og vilde Kvier i Klitten.
Paataleberettiget for Overtrædel ser he~'af er Ministe-

riet for kulturelle Anliggenc1 er og Frednj.ngsnævnet for Hj ørring Amts-
raadskreds hver for sig.

Ministeriet fpr kulturelle Anliggender, den 19.Juni 1962.
P.M.V.

E. B.
P.Bigandt

fg.fm.

sv. NfELSEN

"fil wn~ rigti ~~d b· ~ræfles. -l I,

Jenlen & Kjeld,kov AIS. Kobenhavn.
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Overtagelsen sker den
.'!t. \t:-dlltltr1ngsdagfor.Parcellens Indtægter

~~q~ .arlig Ejendomsskatter.r-'" , .....
~..,,:, .:'.ii·· Kebe.8uu.,n er akkorderet til 425,-Kr.

l,rl.!'t' ~")1~1~: '. LallcUI18pektlllrLuther JllIrgensensBere~1ng paa en Kopi
• • l

ol te', bvorefter dette Beløb udgør Kr. 12.250,00, som K.bern. toql.
'. ter 81& til at afpr. og berigtige ved.kontant BetalinB. DaU ~~j.:.·a

".t~~~~:~....'.._,ide Skede er pdkendt eaavel af Fipaneudvalget som af Stat..~~:~jj.i
~".,l"'d. . 11~~

. ~ .\':1.' 1,( S.L.nF.'~,~ 112 . .' o. ' " (~~1:~~
,f!F"'";; '. "1' , .1 '4. . ... ...7;i
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By o'gSogn.

Gad. og hUl nr.:

P"Pif JrhdL.
'I::J Engsig.
-..,. Anmelder:

. jIf2~~ ~:3~ (162)
'( j B • t i n g e ?s k ø d e •

l .'. Underskrevne Gaardejer"Johs.Stoklund, Byrum, laeø,
salgef og be~inget skøder og overdrager herved til

Fredninp,splanudval~et for Hjørrin~ Amt
paa Statens Ve~ne

den mig tilbør.ende Parcel, betegnet og skyldsat saaledes:
Katr.Nr.142h Vesterø By og Sogn, Hartk. l Fdk. Ol Alb.

hT1lken Parcel 'benbører under den mig tilhørende Landbrug8.~endom
." ','·•• tr.Nr.112!! 8!!111llD8stedem.n. Paroellen er under Udstykning ved liaftd-

~dnøpekt.r Luther Jørgensen, Frederikshavn, og er paa et af ham i Mart.'
1961 udarbeJdet Rids afmærket med rødt.

Under Overdr~elsen er indbefattet Parcellenø rette
!11- og Underliggende, hvorved bemærkes, at det solgte udgør et ube-
b7&88t ~rea1 med paastaaende Bevoksning.

Det solgte overtages i den Stand, det er og forefin-
de., ~d.n Ansvar for Sælgeren, bortset fra Hjemmelsansvar.

Køberne kender og respekterer, at der paa Arealet
~.r Deklaration om Strandfrednlng samt Deklaration om K1rkevej, •

"

,.\.:. 1.April 1961, 'hvilken 'Dato er
og Udgifter af enhver.~t ber-

'.'

pr.!d.Land .•tøf,

af Matr1kul*~"<



. .
riet, dog senest den l.Oktober 1961. Købesummen forrentes fra l~Aprtl
d.A. at regne med 5~ p.å., idet Renten erlægges samtidig med Købe-

.' .
auamen, alt mod tinglyst Sk~de uden Retsanmærkning.

Som Tillæg til. Købesummen tilsvarer Køberne den
Ejendommen paahvilende afgiftspligtige Grundstigning ved første Vur-
derinC. hvilket Beløb skønnes ikke at ville overstige Købesummen. Bkul-

l
, 4e Grundstigning~n blive mindr.'~n~. dette Beløb, og skulde SælgereD

1 den Anledning forlange Regulering af Købesummen, forbeholder ~be,-
~,1 ,ne .1g Ket til at annullere den 1ndgaaede Handel.r '> .~.:...'," Af Hensyn til Stempel beregningen ansættes Værdien al

I..
I

det solgte paa Tro ·og Love lig Købesu~~en. Det bemærkes l:f~led.s pa.

Tro og Love, at der ikke paa det solgte finjes Skov eller fr'dekovpli,-
Ug Grund. .,' r I

Omkostningerne ved Udstykningen og ved n.rvlflrende Sk.- !
Tinglysning og Udfærdigelse samt Kommissionssalær til
udredes af Skødemodtagerne alene.

Nærværende Sk~de.er 'fra~~lfliSer~ns Side betinget af,
at der: opnaas Udetykningstilladelse og af, at Køberne prompte .erllflller ,-
Købeeummen, og er fra' Købernes Side betinget af, at nærværende Skød •
godkendes saavel af Finansudvalget som at Statsministeriet •

,de, Stempling,
Ej endolUlmægler

, ", ","."."
.'.'.'.'.'
-'
-'... '..; . , ...

Sælgeren befuldm~gtiger hQ~ved Lendr,retes8gtørar J •

Kammer Pedersen, Fr~derikshavn, til efter passeret Udstykning at med-
dele Skødemodtagerne endeligt Skøde ·pa....det solgte'.

Byuum, den ;. Apr:i'l~:' /9'V(
. Som' Sælger:

/'*--~
Unuerskrevne bevidner herved, ~t f'r~n8t.aend. Un-

derakrift af Sælgeren er ægte, at Dateringen' er r1st:g, og at Under-

···.

skriveren er mynd~ /tfI.. '
Havn: l!hærJll& '1#3
;3t1111ng: .~~'
~op.l: ~~

. NlIl''1l1ll!'endeSkllld~tlltl"ædeo ...

Navn:
Stilling:
Bopæl:
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1ft .~l",.', , !l,\~"
Ved Skrivelse af 30.0ktober 1961 til Fredningsplan- ',I

udvalget for Thisted og Hjørring Amter har Ministeriet for kulturell. ,.~.'Anliggender godkendt Købet ifølge nærværende Skøde, og ifølge Landbiup-' "
ministeriets Skrivelse af 27.April 1962 er det ved foranstaaende betin- :\'. .
gede Skøde solgte Areal nu betegnet saaledes:

Matr.Nr.142~ Vesterø By og Sogn, Hartkorn 2 3/4 Alb.
og i ~~staaende Fuldmagt meddeler underskrevne Lands-
retssagfører J.Kammer Pedersen, Frederikshavn herved

Ministeriet for kulturelle Anlig~ender
endeligt og ubetinget Skøde paa bemeldte Ejendom, saaledes at Skødemod-
tagerne som Tillæg til Købesummen tilsvarer den Parcellen nu paalagte
.rQift.~li~tige Gru~dstigning med 5.500,-Kr.Køberne respekterer Deklara-
t ~n o~ Stran~rredn1ng.Frederikshavn, den lO.Maj 1962.

~.

li: n d. e l i g t Skøde.

Underskrevne bevidner h~rved, at foranstaaende Under-
I skrift er ægte, at Dateringen er rigtig, og at Underskriveren er myndigl

e,;:.
U,le 1aDi~laterleta approbation af 2'11Jf. 11'~ lir matr. 'WII;.

I '11t~tV~ by ~ ....

akyldsat for hartklrD td. ak. fdk. 21/,arø. 08 lI1dIII ~
Irlla tiencleydelse m.d - kr.21i øre.

I'ocannævnte ejendom er uncil!r løbe nummer ~øf. q II pr. ftr'19"
wrderet tB ejendomsværdi. la. 6.. '1q"D
I1c'af ørUlulværil la. (,. '1071
afll!ft~p1iRti~grundstignmgol henhold til § 58 I lov om V1IJ'o _
...... , 'el 1w .... lPlI'Illl! lItaMn af [aste ejendonune udør kL';'S f11)
t.J«II~ncJl, <J.:r lIvcrk<lS1 Ildgør en landdendoJn eHer C8fa~ øoøelllie1
af eD sådan. er ikke imatrikten noteret som del af en samlet e)eDdom.
Kont.o 'f/qa HJPRRINCi AMTSTtÆ. den 2 I MAJ l!iZ

h~

Parcellen var ved vurdenngen pr.
1.-9. 1960 ansat til grundværdi un-
der eet med lltndbrugaejendommell
malr. nr.I'I"/y,MN4-,p. , hV18
grundbeløb i henhold (il lov af 27 .·8 .
19iO om grundsli~gsskyld udgjor-
de kr. 5.'t tro .

AfpttlbenpiDa.
I I I 2Y. nJu.
I ' I u' ..
I 141 3T
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I 14" • ..
i.la .3/. J'Z kr.
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