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M. nr. la Vust hy o~ sogn lli. fl. f) 7 ru.Anmolder:
Frf.:dnj ngsn~wnet for
'Thisted amt, Vel:ltervi~.:·1~ 2 :'1 7 ~.__

3 DEC 1953
\ /

Fredningstilbud. REG. NRo ~:rc9/ ~
%~-5'l

Undertegnede !J'W'1"" t}J/UUtW kf,'1J I;Uøtl;/~f,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. / a, /(4 fl.
af $J1~Jt by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
sogn,

Arealet beskriycs således: u..v J.}u<- ~ '/;,,,0 11.10 '4~v rU t f-t'z,
. PId~!kV;wUv, .,.·-r(4t~ /; '"~ , 1.~·t,t~...t J(/~~/;''1,; i'b(/~'/t/(,.,t, /(:-:- /t/t4tt,t-

.(,/:~lt.A..,t?w(.,/iA/V l·tA l.M/,J ~.d/J-t/.i/I ;W" Pld ~~!M:UY '~. ;~ J'IJ .
f4~/ei";,,,"(A.v.'ttu-ttJ Ji ~t{W I,V" ,. (;,Gv "r/-vta.J r1'" 2{ .I.~ 1"'- l~ .uJul~
/fIU;;.1Jl/~' J ~~~'v~ 4f1.dlM..<~:}!J/'~v ,~,j,Lj;U4~ {I/- '!:-(f,lt/ ::1/ .~~,: . .mrlff.4 d#)' 11 ~;h"~;};'~:!l4,...c:11,;J ~:1 ,...... (',I... ,4;,-,,,,'-, .,/,F ~tJ~ jV~fU-,l(.,'~"'w tr~Mt.{, ,1-; -v I(t".-!-J"" JPl':; tv l/H're iiRge'i1fiål- r6'l~enc1e onnang: II -, '7' /i y Ir f/

Arealerne må ikke bebyg~es eller beplantcs, midlertidigt eller vedvarende, således at
udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves ~rus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, uc1salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

~Mækø~xm~~~~Ktikaoc

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

I~ -m.p. af /t/;jJt by '~ sogn,

dog uden udgift for mig. ~ Ir
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er frednin~snævnet for 7MJtvd '

amt og #""-II? :: menighedsråd hver for_Si.g. 4/../.
~,d, ,den 4'-/J- 19'; I :r.M,)ovn<if4,ø'"hvw'~

Idet fredningsnævnet for Thi Sted amt modta!!er og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l!:, 25~
af Vust by Vust sogn,

ialt/
af hartkorn: tdr. 7 skp. l fdk. l 1/4alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. lk, 4c, 6a, 6e, Ild, 19c, 29a ibd. ud~ør et landbrug.- -- - - - '

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. ,
M.h.t.pantehæftel~er,bru~Aretti~h ••Bervitutter o~ øvri~e byrder henvises

Fredningsnævnet for Thisted amt, den 1/12 1953 . til tintrboo;en.
p. n. v. ., \
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j nd1ort. i dagbOgen for retsknJds nr. '73, Han Herreder,
dp,n ~~ D EC 195.~
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REG. NRo /tJd'/ ~
Nr. l]j.

•

,
Vust By

1'å denne kop; of maLrlkeUortet er indtt!;9nd 0,9 vlsi med

~d skravering: .Et areal af malr. nr. (9- og matr nr. e5~,
Som agtes fredet. ilt.t. forlig af */S 19St m.ellern frecbu·~.
nævnet. og ejeren.

rlzisted, den 16.rzovem.lJer (9S3.

lIUst Sogr2;

vester-Han Herrect

Thisted Am-t

øtet.ne Telln"peplr l-II

Ol/'..; Cil j'oL. t.~., I.JLefUni/
(.

""IIIlI.AlIl .1t1.'Illl,'1I1,
19S,,/IUI

Brenket H. <J, Chr. Pate .. "n" Peplrhende' A/e

Udja.:r:.'igdscn g,:!-yr/ri.
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