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REG. NR. '<0 ~4 CC

Matr.nr.: 5A og 5h"~en sydlige del
af Mygdal sogn.

Genpart

L. 4158.
}. Juli 1953.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

g&dejer ~heodor ~eter Christensen, Mygdal,
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

~en sydlige del af Mygdal sogn a t lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

M Y g d a l kirke.

Arealet beskrives således:

en bræmme omkring kirkegården mod ~st, nord og vest på
50 meter, samt arealet syd for k~regården helt ned til F~kken,
alt sim vist på vedlagt. kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstation~r, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Mygdal k i r k •
hver for sig.

1953.

Th. Peter Christensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 5a.
sogn.

af Den sydlige d el af 4J.ill:l

Mygdal
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1 /7 19 5'.
Karsten •

Indført i dagbogen for retskreds nr. 728, Hjørring
Købstad m.v., den 3/7 1953.

Lyst. Tingbogl Bd. hOt Bl. 258. Akt I Skab B Nr. 434.
. Kort forevist.

5,tsaQwwrjning! Dokumentet præjudioeres ata Udskrift af
t1endeprotoko11en, lyst '/6 1917, hegnsp1igt lyst 7/11 1941
og talt 30000 kr. til Jysk Landkredittorening. Matr.nr. 5&
udgør i forbindelse med ma.tr-.nr.5h".t landbruD' 1.. '

Th. Haagen.
Gebyrl
i 14 III Kr. 4,-
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