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Fredningstilbud.
FREDNINGSNÆVNET

rOlt
TPI"TED AMTsnADSKnUl)S

dommerkontoret i Vestervig

Undertegnede ø~......, ....<>I' '-/.., .. ~... vf,,'I-' 4...... i.f cl' fY'

tilbyder herved som ejer af matr. nr . .J',7" ,~I!t' 17" ~~.....v Y.,

af .I,L.:., ;1,.;,(:> Vov 7' by ..:.r~ ~I "'v'&'y
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

( $0
~ ~ 1'77 "7e 17'0 "..~ ~" 41....t..e,..
ttrj '7 c, c..,., ,., J-<. .c::; s- ,.-~ ~~/~

Arealet beskrives således:

((\ Fredningen har følgende omfan~:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, sålecles at
udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves I-!rus eller

anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes

skure, udsalg:jsteder, isbode~,' vo~ne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.
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Far fredningen knever jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, al ovenstående fredningslilbud ting! yses på min ejendom matr. nr.
';'1 ~V , ",;> ~'r 171. af '" '0,:", 6 -'''''" by .) ..:;, -"../ 'y sogn,

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for
amt og ~ n.~ c.:>.,.. .:J menighedsråd hver for sig.

, den lYI 7 19 50.

Idet frednin~snævnet fo~4~k/ amt modta!!er og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemm('s Jet. at tilbudet skal lyses som se.r.vitu~P matr. nr..17.-v-. b-V~ ..y ~-r;c,-

_ ,f/- -'J? P:'" - I (7 -

af ~? by ch? ~()/ sogn,

af hartkorn: () tdr. '7 SkPi O fdk. :~ ~ alb., hvilket matr. nr. i forbin.
() delse mecl matr. nr. 41,;; ISa.Il- ,IS '244.9-', 57..1::'" ibd. udgør et landbrug.

I -, I o.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

M.h. t .pantehæftelser, b~~ttip.;heder, aervi t\1;ter op.;øvrit;e bYl"der hen ..
Fredningsnævnet for '\I~ci amt, den <;<~ I V 19SY· vises til tln!';bO~en. I
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