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Fredningstilbud. V 0:"~:tO:" \": J
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Undertegnede J:.ctrr ~ " (j I,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ,f a..-
I - ~ ~

af c!4""..//.A/ by ~:l.f~~,{~· sogn,
at lade nedennævnte areal I~f ovennævnte matr. nr. frede. /)

Arealet beskrives således: Æ ."L't Cl.~·jlr.,"','!,,' ~.i"'I""'l., ~...,. ../ 't
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.,/(1'1 ,'."1"'" Fr~'~~i~~~~"h'~;f~l;'e~'ddo~?a~;l'~:'
Arealerne må ikke bebygges ..eH~ midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrinj:!es transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. I ~' .,;1' f .

.Jeg for~:holder mig dog ret til at I~r/~t'1.tL:_. ,~t>Y(~'~~A ••",.I~~..;() yirfc:!
,.)1 '}''.-v...~ ••1>1. ,o.I! ,v'i . I , \
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående f~/e;dnings~il~~dtinglyses ~i:i.,~in ej~J1d~m matr. nr.

. / .:3-. af (:/'l'~~~..('"l,"1. by ( 1'(; .rI,,,,,, ,L, sogn.
~ .

. . . .... . \,
dog uden udgttt tor mIg. '. 'i

Påtaleberettig~t i ,henhold til foranstående er fredningsnævnet for V ,,(:.~,,~'~(~'::',
amt og (::<~1~',.,,...t.-(.".{f<:" ,me2'igheds~~d h~er fo:, ,sig.

. -}/~/v' ' den', f, /I, 19v.:..r.::-i ~f } " .
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Idet fredningsnævnet lor V-k/e/ amt modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes 2at ~ilj>ust~t skal lyses som ~~vituJ, på ,gatr. nr. ./ Q..

af VlrJ~/J by ("I~rKV - sogn,

af hartkorn: /I tdr. G skp. O fdk. d ~alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr, nr. ,4~ 8!t'væ~......,I' (~;../.&./~I ..iØd': udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indte'gnet pli vedffigte k~rt, -J' hvilket en f.!cnpart bedes henlagt på akten
M.h.t.pante~æftelBer,b~~~re~t~~~er,servltutter o~ øvri~e byrder

Frednmgsnævnet for \r'Pt.-"'?.Ie6f amt, den y 1/" 1953. henv1ses til
t1n~bo,,:en•
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på denne kopz'ar matrtA:el/;ortd er ind&tgnet
og vist med rød .skravering:

Et areal af matr. nr. fg~ som agtes ,redet
i n.t. /orug o/' 1.3/10 1953 m.ellem fredlUngs -
nævnet og tlieren.

Tlusted, clerz2. november 19.5.3.

:Y(;:OddaL fJr;;
:f-o'9/YL-: dfj:oddd
CJft./lleJ!.d: C(/ai:vc..· cJæl1'l/
.ftmd: !iiMtui

Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrikelvæsenet I

MAIforhold 11 *00 O. boo/YYl;

at.tana Tallna"."lr 1.11
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Afgørelser - Reg. nr.: 02073.28

Dispensationer i perioden: 11-11-1999
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 3O70 00 Modtaget i

NatUrstyre\sen
r"'kO'J- og ,:J

\ 1 ~O~,\999

Aalborg, den 11 11 99

FS 66/1999: kirkegårdsudvidelse ved Hjortdal kirke.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. tillandskabsarkitektfirmaet Peter
Sørensen ApS.

l. Egon Skjørbæk.
2 Johan Svaneborg.
3 Fjerritslev Kommune.
4 Danmarks Naturfredningsforening.
5 Danmarks Naturfredningsforening v/Mariann Stenholm, Fjerritslev.

~ 6. Skov- og Naturstyrelsen.
7. Menighedsrådet ved Hjortdal kirke
8. Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret.

f.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 7000

Aalborg, den II l l 99

Landskabsarkitektfirmaet Peter Sørensen ApS
Fuglevænget 4
9000 Aalborg

FS 66/1999: kirkegårdsdige ved Hjortdal kirke. - Deres j. nr. 9811.

Ved skrivelse af l. November 1999 har De forelagt nævnet et projekt til en udvidelse af
Hjortdal kirkes kirkegård mod nord på matr.nr. l vog 12 Hjortdal med etablering aflåge i
kirkegårdsdiget.

Det oprindelige matr.nr. l a er omfattet af deklaration tinglyst den 5. november 1953 til sikring
af kirkens frie beliggenhed.

Da deklarationen ikke hindrer beplantning, og de øvrige anlæg ikke findes at stride mod
deklarationens indhold, har nævnet ingen indvendinger mod det ansøgte.

Sagen er behandlet i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4.

Sortsøe Jensen
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