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. Undertegnede ·",u;y~r~ fc;~'1 ClA'7r'~

tIlbyder herved som ejer af matr. nr, Æ.$

Arealet beskrives således:
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• Fredningen har følgendc omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller bepiantes, midlertidigt eller vedvarendc, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og tcIegrafmaster o. lign.; dcr må ikke opsættcs

1\,

skure, udsalgsstcc1er, isboder, 'vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign, skøn-
hedsforstyrrende genstande. " (

Jeg forbeholder mig dog ~ ,at såLL'nGe de t puc;mldende areal ac1miniotreres .
af de kirkcliee Jrlyndigl1eder, træffer kirkeministeriet, efter :indhentet ;
erklæring fra fl'eclninljsnmvnet, afgørelse om nyplacerinr.; af bY8n1nger o ,~

pa prmstcgardsjorden og tillige om selve byg 'eplanen for disGo, for sa l
vidt bygningerne skal benyttes til driften af præsteg,u'dens jor'lIor, til· l,:
brue for prmsten ellel' i det. hele skal tjene til kirkelice formål. ! .
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Endelt?f

matr. nr. 2 ~

Harring IJy,
Harring .sogn,
Hasslng Herred,
TJusted Amt, .
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'Tegnt.·ngenudfærdiget på grundlag o( en' kopI.'af matri,l:eUort~t',
hvorpå et servdutareal er lndlagt i anledrung at' tinglysnl'ng af ser-
vitut om {redru.'ng af det med rØd skrovenng nst(! areal af mo/r.
nr. eg.,
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