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(ajour pr. 4/ll 19b~)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag:
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Matr. nr. 20 a Astrup by oB sogn
aamt paree1 2 ar matr. nr. 19 b s.st.

Anme1der: Fredningan.vnet
ror Aalborg ~tsrAdskreda,
c/o do.. erkontoret i Terndrup.

DEKLARATION===================.~
Undertegnede ejer ar ovennævnte matrikelnu.re (20a + 2 ar 19b)
dek1arerer herved på egne og etterrø1gende ejeres vegne, at der
pi grundene, der ror sAvidt angAr .atr. nr. 20a delvis er 0.-
rattet ar Naturtrednings10vens § 2, kun .A opreres eet enkelt
hus erter rorud indhentet skrirtlig codkendelse at Frednincs-
_vnet.

En tegnine at huset vedrørende dettes ydre skal indleveres til
N.vnet til opbevaring i dettes arkiv.

Huset ml ikke bygces nærmere end 45 meter rra toden ar den på
naboparcellen .od vest liccende oldtidshej, 151)-58, oc aA kun
opreres i een etage uden udnyttelse ar tagetagen, og soklen må
ikke overstige )0 cm. Forneden terrainregulering al ikke rore-
taces ved opryldning alene, .en skal ske enten ved afgravning
e11er liselig atgravning og opryldning.

Ændring ar huset ror såvidt angår det ydre .4 kun ske med
ø.vnets skrirtlige godkendelse.

Xellem huset og oldtidshejen skal til stadighed opretholdes en
bevoksning, der skjuler eller i væsentlig grad slører dette set
rra hejoJarå.det.

Fredningsmyndighederne torbeholder sig i tilrælde ar, at tri-
1.COiag af omtalte høj altte blive gennemrørt, ret til at krave
rydning eller udtyndning ar træ- og buskbevoksniDB pi matr.nr.
20a Astrup i en bram. e ar indti1 10 m fra vestske1let og inden
for 10 meter-br ... en indtil 80 • tra høJ fod.

Becce grunde skal stedse henligge som naturgrunde uden dyrkning
af havekulturplanter. Ved eventuel rortolkning ar deklarationen
skal der lægges vægt pA, at bebyggelsen freatræder så. diskret
soa .uligt, siledes at hovedindtrykket ar naturgrund bevares.

Hvad der er besteat vedrørende matr. nr. 20a skal tillige s.1de
for parcel 2 at aatr. nr. 19b Astrup by og sogn, således som
denne er markeret af landinspektør Begehol t-Laursen , Terndrup,
i dennes Journa1 879J. Da nævnte parcel irølge tingbogen til-
herer sælgeren, Arne Holmeaard, tiltrædes nærværende deklaration
tillige ar denne ved und.rskrirt herpå..

Narværende deklaration al tinglyses på heromhandlede m.trik.l-
numre, idet der med hensyn til servitutter, pantehærtelser m.v.
henvises til ejendommens b1ad i tingbogen.



,. , .,
.. ,l

Fredningsnævnetø underskrift herpAtegnet er, nAr tinglysninc
har fundet sted, udtryk for, at deklarationen godkendes.
PAtaleret tilleges Nationalmuseet (for sAvidt angår forhold
der omfattes af naturfredningslovens ~ 2) og Fredningsnævnet
for Aalborg Amtsrådskreds hver for øig.

Såfremt det dokumenteres, at handlen vedr. parcel 2 af 19b
ikke kan gennemføres, skal Fredningsnævnet have ret og pligt
til at kvittere deklarationen til aflysning vedrørende ~nte
parcel.
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