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M. nr. 27p m. fl. Gøttrup
~ I "-e by ae sogn.

An:n;; Ir: crREG N D "S)~,J!}
Frer]ni ~ ::::nr.Pvne P"for 'l'hi~jted
amtt ~jerritslev.

f~' 1092
• --'llrJm['rnsr-'

"O,tf ti r
Undertegnede fj .,ti"'" !t t,v

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

Fredningstilbud.
17 ,.. / } "

lY ,,1,.~1~" t/ ,..) ;,,'~~I{~ ·(t"·t,(t,.,.,, <I:;" "rlll'I~: j,,1,(~'1'.,~
,(~~tXEJt~C 27p, 28h /

af /~1.1'i1':;~1/1 by /..
f" , I

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
sogn,

Arealet beskrives således: .(,.r,,~, .A ~1:-:4<t 10"':(,/,./

. r r ~ HI: Id I llJ '! ~ I'
1~.·t.1 . ',:,4:?,1' /tt 1'(/IJl'{,lt-v //..( /Jj ii;f}.' t.1~"'1/
, - ,. (:'. ", l , r' , • l. l; ,\""~ ""'.'.~
,) I' ">/rd,,.'.t:l>v / I '1' .....1> ,::-t~ /,:-r. /(/ '!',' .(,(,·..•11 "' ....1..• '

, , • /.J ll, to ' ,. r t t / "'l . , /'•." t f·l{;. 1/, (,(,,1;:(,1,. J,. l ,·/tt.,'/"· ,,"J I;; j~.: ~ -/ ,,-.~;"t4'.', .(,'
'7b rl... :1" '..f"

fil ., - ;", "d', "['1/'
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 eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. li~n.; der må ikke opsættes
skure, udsalg:-\steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skon-
hedsforstyrrenue genstande.

~e;~tdfwa~ Z1H~:aB~ æM7.U1zat

For fredningen kræver jeg in~en erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

• 27p, 28b af (;," ,1i;':1...'.;·(~ by .:J("/ sogn,
- \ i

--rC'. '-• I • l I
/ "1.1('/.;..""foranstående er fredningsnævnet for

menighedsråd hver for sig .•
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til
amt og ~~/ ....tj/'t-'h;l-

,
/1 • ",I,' . /
/ t j .- AU:/ tr (~>!t'U ".,

l./ ('
U 'i, en ,:;J

,.,,

Idet fredningsnævnet for Thisted
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses
~ Gøttrup by

1alt
af hartkorn:! O tdr. 3 skp. O fdk. 2t alb., hvilket matr. nr. forbin-
delse med mat/". nr. 5g, 6,2" 26f t 27~. 27m., 74h. ibd. udgør et landbrug.
Drtd'rt:dede ~rcal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. ,
M.h.t.pantehæftclDer,brugsrettigh. ,servitutter og andre byrder henviSes

Fredningsnævnet for Thisted amt, den 18/ 8 19 51. til tingbogen.
p. f. v.----- _":::"

amt modta~er og godkender foranstående
som servitut på matr. nr. 27p, 28b

Gottrup sogn,
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M. nr. 29a Gøttrup Dy o~ 0o~n.
- 'I \ ,

\ )/

Anme'I'~h~rl~:J ~S"~~~
Fredninren1Nnet for Thisted
amt, Fj~rritslGv.

Fredningstilbud.
() r. "~

Undertegnede J ~t, '7,,/f'J(1 {,v /1/7'74+«,4
.1. I (;/

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~.,/~,
J

" ./!{ ....;
af ilp f;t/~~/' by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Fredning~n har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyg~es eller beplantes, midlertidi~t eller vedvarende, således at

udsigten til o~ fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telcgraflllaster o. lign.; der må ikke opsættes
sImre, udsalg'Sstcder, isboder, vogne til beboel"e eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

xlq 2fiIt.tæb'oI:d\x 2m~ 7.r.d:"iiEllt

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenståenclG fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

~'1'~ af r:!i/t~<ll by P'i.' sogn,

/ ~ -
J!;"A II' /)

lr "".,t' ~~rt.l

dog uden udgift for mig .
PåtalebereUi"get i henhold til foranstående er fredningsnævnet for

amt og Ø) tt1,14,/; menighedsråd hver for sig.

/) .I t' -6 " ,- ·~>;'.;,'i~u,,>; , den,,(\1 (1- 19 \,. I
1..' r/

/ler / a.h,A~/k/A.k'?~~·
U/-'"I e--YY? (/L--rJ

Det fredede areal ses indtegnet p~ det ved tinrlysning af
deklaration pA m. nr. 27p Oøttrup medsendte kort.

Idet fredningsnævnet for Thisted amt modta~er og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 29!
af Gøttrup by Gøttrup sogn,

" l'

af hartkorn: 1 tdr. 4 skp. O fdk. 2i alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 271 og 90g ibd. udgør et landbrug.
ml{ lnr~"XlXe"'Clir:xocqxlnMtl!~tt:pt JtIl!!li1xgtll unt;xM>1wiikoh:coxgcJlIm'f~ j)"K<k"'Smcx1»~~m
M.h. t. pantehæftelser, brugsrettigh. ,servitut ter og andre byrder henvisef,

, Fredningsnævnet for Thisted amt, den lR/ 8 1951. til tingbogen. I

p. f. v.
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Indført i Q.~gbogen fur retskreds nr. 73, Han USTz'itdeI',
t\\'Q den 18 t\UG.'W51
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M. nr. :;o~Gøttrup by og Rogn. Anmp.l c;er:REGa ~i~Ra/d"~/~
Frf:~clnj nG f.m:p.vnøt for Thiste d
amt, FJerritc].~v.t, 1093

1 ~1Al/G. 1951 Fredningstilbud.
Undertegnede 91(,'~/fJ""tid("" filJ'ti'.4 yt,V fl,'tt.j ,!d-w

tilbyder herved som cj'er af matr. nr. ( "{eJ ,~/ I

af '.1i/'It'hh by (/ :)
at lad~ nedenhævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

•

" Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke beby~~es eJler beplantes, midlertidigt eller vedvarende, sålecle~ at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arcalerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isbodcr, vogne til beboelsc eller opbevaring af redskaber eller lign. skon-
hedsforstyrrende genstande.

xtc~ ~d:æImtdDr ZJXig~ mv,jieJlt

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr .

:;o~ af Gøttrup by Gøttrup sogn,

dog uden ud~ift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til

amt og {}it~/
tJ.1l~;'

1/ (' .

foranstående er fredningsnævnet for
mcnighedsråd hver for sig.

Det fredede ereal seG i~P'i i:v&?~sninl! af
de1claration pil matr. nl'. 27p m. fl. G0ttrup medsendte kort.

idet fredningsnævnet for Thi sted amt modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3o.!
af Gøttrup by Gøttrup sogn,

af hartkorn: 1 tdr. O skp. :; fdk. 2-Z alb., hvilket matr. nr. i forbin.
delse med matl". nr.33g, 312" 31b ibd. udgør et landbrug.
Bl~itan{ et.xlx ~ :»ooiti1Wi«tx prå:: x~texlr.dn\ Xit 11~ itI~~~){ Jg"l!Jl1iCi.mkaeoo~ iar1ll111J'Oti:åX'\'t:tcflxM.tL.t.pantehæftelser,brugsrettigh. ,servitutter og andr~ byrder henvis&E

Fredningsnævnet for Thl~ted amt, den 18/8 1951. tl1 tingbogen. "
p. r. v. ,','
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Rigtig kopi af matrikel kortet.

Mllforhold 11 'ro o O .

Direktoratet for Matrikelvæsenet I

IIlanMet H. ol. C",. Pete,eene pap"",ande' A/e
elalane TeDnepa,," j.\I ' ..
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