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DEKLARATIONER>



F r e d • i n g s d e k l a r a t i o n.
Undertegnede gårdejer Marius Kristian Madsen. Fjeldsted mark

pr. Mariager, der er ejer af landbrugsejendommen, matr. nr.te 2~
Fjeldsted, Mari~ger landsogn, 180, 190_ True, Svenstrup sogn, til-
byder herved at lade et areal af matr. nr. 2§ Fjeldsted frede al.
ledes:

Arealet, der er beliggende imell •• og r~ndt oa de på m'. jord
beliggende 3 kæmpehøj., hvis mllebordsblads numre er: 1713.63 -
1'713.64 og 1713.65, og hvis DUllre under aationa1museet er: 189.

~' 190 og 191, for hvilke højes vedkommende noteriug og fredning er
!0rttaget i tingbogen den 7/5 1949, hvorhos b.jes 1713.65, Dr. 189.
er fredet ved deklaration l,st 8/9 1915 (43/590 fol. 848). al in-
gensinde bebygges, dyrkes eller på anden måde anvendes erhvervs-
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Btempelfri.

mæssigt, heller ikke yed græsning, men skal stedse henligge i u-
berørt tilstand.

Til sikring ~ denne tilstand skal nuværende og fremtidige eje-
,4t re værne arealet mod kreaturer og addre husdyr ved forsvarligt hegn.

Det f edede areal afgnøDses således;
Mod sydøst af en ret linie i retning nordøst - sydvest i en afstand
af 20 meter fra den sydøstre fod af den østlige;. af de 3 høje; den-
ne linie er målt at vær-eca. 62 meter fra skellet til Bonneholt plan-

tage mod sydvest.
,Mod nordvest at en ret linie i retning nordøst - sydvest i en af-

stand af 15 meter ~ra foden af den østligste højs nordvestre fod,
denne linie er målt at være ca. 72 meter fra skellet til Nonneho1t
plantage i retning mod sydvest.
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Mod nordøst følger grænsen af dAt frAd~d~ areal skellet mod io~-
holt plantage i en strækning af 30 metJr i retning nordvest - ayd-
øst.

Mod sydvest afgrænses 4et fredede areal af en ret linie. der løber
i nordvest - sydøst i en afstand af 25 meter fra den østligste hejs
sydvestre højfod. og talt er ca. 50 meter.

D -nne deklaration må tinglyses pi min fornævnte ejendomf bin-
dende tor mig og fremtidige ejere, uden bekostning af mig. det be-
mærkes, at der foruden fornævnte fredninger hæfter pantegæld. hvor-
om jeg henviser til tingbogen. Pltaleretten tillægges nationalmuse-
et, København, og f edningsnævnet for Banders Amt hver for sig.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Fjeldsted, den 9~ juli 1955.

'-1ariusNadsen.
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Indført i dagbogen tor
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Lyst. Tillbog: Bd. I Bl. 2! AkttSkab C nr. 69 •
.., o g.

-0-0-0-0-0-0-0-

Afskriftens rigtighed
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