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REG. NR. o 2.. ~o, B,ooo

D E K L Å R A t ION.----~~----------~~.~~
Und~rskrevne gårdejer Jørgen ~adersen, Jorsagarzlrd, pl hyt.

ejendom matr. nr. 6A Pårup by 1 Græsted sogn uer findes ed Hellekiste
der ved Nat10nalmusæets foranstattning er frodet 1 medf~r af naturfred-
n1ngslovans § 2, erklærer herv~d at jeg ~nsker den sk~te rreunin, ud.1d~t
som nedenfor anført:

1.
Der må pl et areal af 260 m2 o~ring Eelleki~ten ikke opfØr••

~ nogen b:rgning, forat8.g(~snogen beplantnIng eller andre foranstal tnineer
der kan virke skæmmende på oldtidsm1nuet.Ilt

2.
Offent111heden skal fremtidig have adgang til oldtid.mindet ad

en vej de~ fører fra ko~munevejen inJtl1 dat fredeJe areal.

~ angivet med grønt på vedhæftede kort hvorar genpart r~lger til tinglyening',
.,' -- 5.

Der kan af fredn1ngenævnat udfærdige. et ordener_119ment såfremt
det Ik~nnes rorn~dent.

Det fredede areal samt den dertil førende vej er af landinspektør

Jeg ~nsker ingen erstatning ror fredningen.
6.

Om pantegæld, servitutter og andre byrder benvises til ej&ndo:l~.n.
blad i tingbogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet tor Fredør:iksborg A.'ut 0l
Na.tionalmusltet.

Pårup den

Tinglyst 9/6 1958.
Genpartens rigtighed bekræftes.

, J...,.. c. J,. l-:t ' .... l ~. ...,



•

••
•·•

,
•

-"• I•<
"I~•"
,

o < t- "'"•~ o ".....,;
" •- "• "~• "• ~m ,
m '" '"m ,• •• ~.<
• · ,• } 'l::·••~
< O• lO( .,;'ro
" >• •O , •~ " •·• •- •• < •• ·~• ·•· :<

•
y,l fløj

• •

•
l~~~-
I

_ •.... "77 \

.•
• l
L

/ra. 6rce..scC':.·a

's
~.-

Terræn eJ!' rnatr nr ~'.!-

?t7aru~..by.
{;jæstc:d Sopa
Hot t '"Herr~cI.
Fr, 4·,''''".Jt=-'9 hr'?i

lJ'd/ærdu?~,#o , ff'o/ /95".1

Londu1Jpeklcrr ErIK ./ør5'c-n.rcl7
H~'Slnge 7}- J/O

,

7-?

Akt o Skab nr.

/

åI / bl./rup


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



