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Stempel:Mu. Ilr .• LjU/;lV, sogn:
(I København kvarter)

eller (/ de sønderjydske lands-

dele) bd. og b/. / tingbogen,
art. nr., eJerlav. sogn.

kr. øre Akt: Skab ~ nI 'lo
(udiyldu at oom>nl'l konlOrt.\

Købers lREG. NR. ~577 Kredltors J bopæl:

Gade og hus nr.: Anmelder:

Naturfr8dningsnævnet

, ., , :
... I...J... t ~ -'

for Aarhus amtsråd skreds,
Set. Clemensstræde 911

l• .-.._t"." ........ r,
.h.c1.LUlA.>:> v.

1 e ~ 1 a r a t i o n.

Unåertegnede g~rdejer Børge Thuesen, Hude, erklærer
herved som forpli~tende for mi~ og efterfølgende ejere af ejen-
dommen, matr. nr. 4~ hude by, Saksild sogn, at det på vedhæftede
åeÆlar~tionsrids med rødt indra~Jede areal, der omgiver det ved
m3rvC2rende n'l:;VflSkenrjelse 8.f l. o:%tober 1960, tinglyst 6. s.md.,
fredede areal omkring det på ejendommen li~gende jordfaste for-
tidsminde, stedse skal friholdes for enhver art af bebyggelse,
lieesom der ikke mA anbringes eller opsættes beboelsesvogne, boder,
skure eller andre lie;nende -indI'l-;tningerherunder master og tårne
pa. arealet. DE:T .Ila ej tIelIer foretages ændringer i terræ'net eller
i terrænformerne, herunder [;rus- og lergravning, op.fyldnin8 eller
plc:nering, lit;esom arealet Lu::e m::1anvendes til oplagsplads, telt-
lejr, c~np.inB- O{~ parkerin;-:!'-;pluusereller anbringelse af reklame-
inCiretninger.

Frilæggelsen skal finde sted, efterhånden som den eksist
rende sommerhusbebyggelse ophører, dog senest den l. maj 1972; i
forbindelse med frilæ<E~.elsen oe, senest ved første afdrift skal den
del af plantagen, der ligger indenfor det af deklar~tionen omfattede
areal, nedl'ef.~:·espå bekostning af ejeren og ved dennes foranstalt-

'ril F.:..realetskal oeT, gives adgang for almenheden ad den

So.. illinlll·
'Drmulor

C '."Ion & K,old •.,oy AiS, København.



på det vedhæftede rids viste 6,00 m brede vej og ret til ophold
under respekt af ejerens anvisning om opholdets art og varighed.

Fredningsmyndighederne skal have ret til at foretage
så megen beplantning langs det friholdte areals grænser som
nødvendigt for.at skjule eller sløre den omliggende bebyggelse,
dog således at ejeren, ejere eller lejere af tilgrænsende
arealer eller kommunen har ret til at beskære beplantningen i
det frilagte areals nordside indtil en højde af 1,80 m.

Der påhviler den til enhver tid værende ejer af det af
deklarationen omfattede areal pligt til vedligeholdelse af
arealet, herunder rydning af uønsket bevoksning, renholdelse

~ og høslæt for egen regning.

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Aarhus
~t~rådskreds, Saksild-Nølev kommune og Nationalmuseet, hve+
for sig.

Deklarationen vil være at tinglyse som servitutstiften_
de på matr. nr. 4a Rude by, Saksild sogn med respekt af de den
13/8 1894, 5/7 1897 og 6/10 1960 tinglyste fredningsdeklarationer.

p.t.D d d e r , den 23. november 1965.
Esignj Børge Thuesen
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M tr. nr., ejerlav. sogn: ~1atr .nr.4 a
(i Kø.benhavn kvarter) Rude by,

eller(1 de sønderjydsko lands-
dole)bd. og bl. i tingbogen, Saksild sogn

art. nr., ejerlav, sogn.

-':lv

Gade og !Jus nr.:

1 O A' PR 7 8- r; n p 'j 2 o::. l"Jv,,-~ .•

Anmelder:

"'enG H~tnJp
landinspekttlr • RMhusgade 1., • f!3OO Qdclef
Tlf. (06) 54 1322 - 541295 • Giro 30054 53

EJ

D e k l a r a t i o n

I den under dem 2. dec. 1965 ting~yste deklaration om fredning

af"et areal omkring et fortidsminde be.liggende på matr.nr. 4
a Ru.de

by, Saksild sogn foretages en ændring af arealeto afgrænsning, såle-

des at bestemmelserne i nævnte deklaration fremtidigt omfatter det

på vedhæftede rids dateret januar 1978 med rødt indrammede areal af

ejendommen. Samtidigt bestemmes, at adgangen til arealet fremtidigt

skal foregå ad en 2 m bred sti mod øst og en 6 m bred vej mod vest

og syd med tilslutning til den private vej ItHovgaardsvejll.
. .

Iøvrigt gentages bestemmelserne i deklarationen J..yst2. dec.

19~5. Idet vedligeholdelse af adgang~vcj og af sti påhviler ejeren

af matr.nr. 4~.
Påtaleretten tilkommer Naturrredningsnævnet for Århus amts

sydlige fredningskreds, Odder kommune og Nationalmuseet hver for

sig.
Idet der med hensyn til de på ejendommen tinglyste hæ~telser

og byrder af enhver art, henvises til ejendommens blad i tingbogen,

begæres nærværende tinglyst servitutstiftende på matr.nr. l.j.E: RudE"

by, Saksild sogn.
Deklarationen ~ar prioritet rurud ror al panteG~ld.
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