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Lokalitet • Strandareal ved Virksund ••
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1:25.000 1).)b-IlZ IV~
Fr.nr. p 5 1000 Fr. 6.

:, ca. 4,9. ha. Fredet: FDK 17.2.1951.

•• Forhindre bebyggelse og åbne området for offentlig-
heden •

Den del af pmrådet, der på kortet er vist med rødt
er underlagt fredningsnævnets censur med hensyn til
bygningernes udseende og beliggenhed. Den øvrige del
af matr. nr. l7~ må ikke bebygges, hverken varigt el-
ler midlertidigt, og arealet skal være tilgængeligt
for offentligheden til ophold og badning.

•• Kommunen.

Fredningsnævnet.

FREDNING
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r12.:tr. nr. l7e, 130otrup,
0rslevkloster sogn. 'J J . d '. c

./

7tJ.lG 1'1/2 1951.'

Anmeldor:
Fredninesnævnet for
Yiborg ~m~srådskreds

D .~ L L li l{ ., 'r ION.

PLtejendommen matr. nr. 17e, Døotru,p, Ørslevkloster sogn, der
1

ejes af Ørslevkloster kOJ.1T,mne,hæfter delclaration ang. strandbyggelinier

i h.t. lov nr. 140/1937 § 25, l stlc. Et areal af nævnte matr. nr. hvilleet

areal berjrcenses mod ves t og nord uf ej ondammensskel, mod syd af en
J

midt ovel' parcellen ost-vestGåellde marKvej og mod øst af en linie, dor

...............løber i lien vestlige side u.f den pil matrilculskortet vis"''C'emarkvej mod

nord og fortsættende i 1i~o linie mod nord til ejendommens nordliee skel,
•

ae; om hvis beliggcmhod dor iøvrigt henviseD til vedhæftede rids, har

atatsminiDteriet tilladt frieiveloe til bebyggelse på visse betingeloer.

I den unlC'u.ninc unc1erlcu.ster 0rslevkloster sogneråd på kommunens

vegne uig herved de otillede betinc:eloer ae pålægger matr. nr. 17e,

Bøstrup, 0rslevk1ostcr DOgnfoleen.de bestemmelser.

l.

--- .-...., Det l'oran nævnte til bebygw,loe frie;ivne areal må ikke udstykkes

i parceller, tle,r 01' Jllindre ond 150 m2
, oC;de.,.tbebyggede areal må h~jst

udgør 1/6 af hver purcola orunlede urenl.

8ygningstegninger og bel~gf,enllCdsplan skal f,odlcendes af frednings-

nævnet for Vi1)org amtsrLtdfjkl'eds fOl'ind en bebyggelse pilbegyndes.

3.
'\1

Den øvrige del af Dutr. nr. 17e må ingensinde bebygges, hverken
I

varigt eller midlertidiGt og arealet oka1 stedse være tilgængeligt for

offentligheden til ophold af, badnin[';.

Piitaleretten i h.t. nærværpnde deklaration tilkommer frednines,næv-

net for Viborg amtsrådskredo.

Evald Briksen.
'I'rior Vroue.

Ørslevkloster so~erå.d, den 13. februar 1951-

Sigurd FruerGård
Kristian Pedel·sen.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 78.

Viborg købstad m.v. 17. febre 1951. 'C .....

Lyst tingl1o['; 0rslevklootel' bI. 258.

Gebyr: 2 kr.
'To kroner.

alet. skab. T lHo 364.
Anm:

'I.'il rm:ejllcUCQ 11I))f ter aeryi tuttor. '

Holm.
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