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Matr.nr. 8~ Kallerup by og sogn. Anmelder:
FREDNINGSN ÆVNET

rOR i.

THISTED AMTSltAOSKRBOSFredningstilbud.
Undertegnede f Jl,.. t.?~,,'.- /..; ~1 ••

tilbyder herved som ejer af matr. nr. g ""

. "~'-,
af • _1",( ... ..,;. by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede .
•

..,-
lo" ""' ..... , d t...,.':' ,.." sogn,

Arealet beskrives således:

(J lu O n"7.1H samt den del, der ligger nord og vest for kirkegården
mellem kirkegårdsdiget og den offentlige bivej fra Todbøl til
Skjoldborg.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eJler

anbrin!-(es transformatorstationer, teleton- Ol~ tclegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes

skure, uclsalg~sleder, isbodc;, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-

hedsforstyrrende genstande.

~xrx~kDdillotXtllJ:g~XitX1X

For fredningen knever jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående frcdningstilbuc1 tinglyses på min ejendom matr. nr. ~ ....
af '" :,•., .(.( "? _.,1' by . .:',,'1 ( ., -ir- sogn,

dog uden udgift for mig.

Påtaleberct!iget i henhold ti! foranstående er frcdnin.f.(snævnet for
amt og ','~;:_l;'/ ... , menighedsråd hver for sig.

Idet fredningsnævnet for Thisted
frcc1ningslilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses

af Kallerup by

amt modtager og godkender foranstående

som servilut på matr. nr. 8~
Kallerup sogn,

af hartkorn: 2 tdr. 3 skp. 2 fdk. l'å alb., hvilket matr. nr. forhin-
delse med matr. nr. 2lb,22b TodbØl hvgd. ~. udgør et landbru~.

Dct fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
M.h.t.pantehæftelser,brugsrettigheder,servitytter og øvrige byrder hen-

Fredningsnævnet for Thisted amt, den l' / 7 1951f..vises til tingbogen.
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På d.ette matnkelkoptÆort er indtegnet ef-

ter opn7CUuzg og vz.st ffled rød .5krave =
rvzg.
I. .Et areaL af" matr nr. ~ .:>omagte.:>fredet

i h t /orag ar tE5j? - 1950rnelLeT77freclni.ng~'
nævnet 0,9 ~eren

e Et areaL ar rnair nr: 89, ,5007 agte.s /rectet l-

å t /orllg af t!?.5/? - 1950melleffl /redn.Ulg.5'
nævnet og iVeren.

Terræn af

J(aZlerujJ By.
SOJTn: Kallerup

Herred; Hundborg.

Amt: Tlz,uted

Rigtig kopi af matrikel kortet.

DIrektoratet for Matrlkelvæ.enet I ~i19S"::- I
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Mllforhold 1: 4000 1/ - 7 soo nv.<>--- ~ lL- __. -----<o
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