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Anmelderens navn og bopæl (kontor):
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Fredningsnævnet for Ribe amtsrddskreds,
dommerlmntoref) Holsted.

Fredningsti,lbud

Unc1t'rtegncde Aa. trap eogner.1d på Aaatrup Jtouune& "'.'A'
tilhyder herved som eier af mat1". nr. l]!. OR; l.!

e af ......trap hy

Ol sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. fn.'lie som nedt~nfor anfm·t.

Arealet heskrives således: aele a.'tor.ur. lJ1i. O&~e.,,;rdll'. at l.!

ea-braJWØ- pA 8 a. 1 &)."".1."•• ,411'8 814. 114 .04 •• Jen '$11
Bt·JUI.

,)

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må, ikk~ behygges eller beplaqtes m,ed l\øjtv9ksende træer, midlertidigt

?. . • '- ~

__J.~,ller~v.cdvarcnde, ligesom der hellcJ' ik~e .p} areal_erne llU\ graves grus _e,lIeranbringø.s
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til

, . .... ~. .
hehoelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

- • __ l I... l'

*Ø"UlIJna~tk)1!btt



Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
Aa.strup sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening .

• l, ,

Aastrup , den 19

, " ,

I_-
I
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Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender toranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lbk og l~

af
Aastrup by og sogn,

~~Ji:»»Wt~~Q1:Ji}l~;X:~

ijUUNcigm:xetJdxI'lI<fuoag. Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. e

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 25. oktober 1951.
J a s t r u p.

Fredningsnævnet godkender herved, at fredningstilbudet tinglyses
i overensstemmelse med de af Ribe stiftamt ved skrivelse af 24. okto-
ber 1951 stillede vilkår, således at der tilføjes under fredningens
omfang, at kommunen forbeholder sig ret til under iagttagelse af be-
stemmelserne i § 9 i lov nr.140 af 7.maj 1937 om naturfredning at an-
lægge nye veje eller udvide veje med bredere kørebane, fortove og cyk-
lestier, samt at samme ret tilkommer Ribe amtsråd.

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
Holsted, den 25. oktober 1951.

J a s t r u p.
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Indført i dagbogen for'retskreds nr. 88, Gørding-Malt
Herreder, den 25. oktober 1951.'
Lyst. Tingbog. AaI bl. 24, 214, Akt: skab H. nr. 305.
Kort og amtets samtykke forevist; ligeledes attest fra
sognerådsformanden •
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Rigtig kopi af matrikalkortet.
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Direktoratat for Metr.kalv.s.net
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