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REG. NR. 02678.000
HAMMER BAKKER

INDHOLDSFORTEGNELSE
De.k la.. \rQ..l ,'o V\. P"'I'V~\

- @verel"l~le8Hlot af 6/3 1961 (Rævl"l), lyst 8/3 1961, om fredning
af hede- og skovområde, opretholdelse af status quo, pleje.

851 Ålborg 1317 III SV

MATRIKE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 8 / 3 19 61 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Ib, 1~, 1bo Attrup, Hammer

,

Gældende matrikulært kortbilag: udateret

Se også REG. NR.: 02731.000



Akt: Skab dy nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Kreditors
}bopæl:

Anmelder:

Købers

•

Bestillings-
formular

Jensen & Kjeldskov A/S, København.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 	 Stempel:	 kr.	 øre
(I København kvarter)

eller (I de sønderlydske lands-

Mie) bd. og bl. I tIngltipn,
art. 4dat»rlavtx‘	 Attrtipgk'd 14LaintzlgZ' S,

Gade og hus nr.:

Anemlderl: Predningsnævnet~
Aalborg Amt.

De,klara'tionk
sisstawiss,øø-„,åäøaussi(ka-ik's~'

'C.P4nek:aotanisk Forening f der erejer, a ejendommen matx,
nr. 1, e og l_boA,:ttrupgård flammer søgn. indgårherVed XteX'
aftale med Fredningsnævnet fer Aalborg AMtSrådskreds på neden
nævnte _fredningsbestemmelser for de næVne matrikelnum/,Q.

Der må ikke på bedearealet opføres huse, border eller
skure t .ejheller , opSættesmaster eller andre skæmmende indret-
ninger 'iii , ogder må ikke ved gravning plZez4 på anden måde Ske
11148 741	 ."-"P"* ; '14:411" e'l skal det være foreningen
•adtiamråd'med nævnet at Opføre et lille 1.aboratörium.

» Va det det hele taget er hensigten i vldeit Muligt
emfangat bevare den nuværende tilstand ? må dyrkning ikke
finde stedt Det skal derfor være W4ci- .k, at nuværende skhv^
Området opretholdes seM skov og drives på forstmæssig måde,-
Det skal 4ertor-o«så være e4eren tilladt i de områder? -der ,
nu henligger i naturt11stan4 som hede og bøgekrat, at lade
udvise og 1 æle sei-rsået trævækst, således at den nuværende
tilstand fastheldes,...

i .#faarealet er givet Dansk DetaniskPerening med henblik
på videnskabelige undersøgelser, skal det være Foreningen

11a4t'at retage s&danne, idet deg Pore/Ungen altid
'ære fOrpligtet til at drøfte større "roeg 4et på mindre

midlertidigt kan gribe ind i Ziedearealornes ~oon(IO,
med nævnet,

laenue deklaration y11 være at '.1n~So som hæftelse på1
de nævnte matr1ke/numre, påtaleretten t1,114Ommer t3,4ningsnævnSt,

.X0benhavn den 6 marts 1961.,
T.W.Bøeher

Formand for dansk botanisk 1?orening



Retsanrnærkning:
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,i,,*r.	 ,..we i N D'PeRT 1 D A G
§14 1	 »	 » BOGEN FOR RETTEN
§14 11 3 »	 » I NØRRES : '10 BY

	

3 kr,	 øre den	 8 HAR.1981-

Carsten Jepsen	 IE. CL
/ K.I.

Genpartens rigtighed bekræft«.
(Jammeren i Nørresundbys d.
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