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27 MAR.1952

AnmelderJ
FndDinpuæriet

for Aalborg Am~
~14I' Ar I

D e k l a r a t i o n I

Undertegnede gårdejer Søren Hald, Bavnstrup, der er ejer at ejen-
-'"dommen matr. nr. l a og 4 a Ravnstrup bT, Løgsted so-gll, dtr grænser

mod Uigsted kirkegårde østlige dige, forpligter herved m.1g og efter-

følgende ej ere fd ~vnte, ej end omtil ingensi.n4~ at lade opføre byg-

ninger, skure eller ligAeDde på de nævnte mat". nr. l a og 4 a nærme-

re end 15 meter fra kirkegårdens østlige dige.

~ . }

Denne deklaration ml tinglyses som servitut på de I3Vnte matr.

nr,
Påtaleretten tilko_~r tr~ningsnævnet tor Aalborg alIlt og 111•• '

sted menighedsråd hver tor sig.

Indført I dagbogen for retskreds nr•• S, ~
~,bstad og An-SJec herre<ier, de~ 7 ttA~R.
f't tIngbog: 8t{~~ -u - G..-..Io.f'/ .N. ~I!.e.

,\kt: Skab _ /!!--i:.... "t1
Noteret SC3 battel •• pi a.tr. Dr'. 1-1,&.,44,9& Raunst:rup,1ssr
Nørbtr Iog.Jet.r ,1 torimina udpr et anabrug.

~.,. . -;;,.,----=---



Undertegnede J;luSIf..,md Martinus Sørensen af Ujallerup, der er eJer

af ej endommen matr. nr. 2 g Ravnstrup by, I#lgsted sogn, der gÆnser til

Løgsted kirkegårds norolig~ skel, forpligter herveJ m.i~ og efte1'føl.gen-

de ej ere af nævnte ejendom til ingensinde at l~e Opf0r(; nQgen bygning

nærmere kirkegårdens nordlige dige end 20 meter.

Denne deklaration må tinglys-:.-s som servitut på matr. nr. 2, S, Ravn-
strup by, Løgst~d ~ogn •

Påtaleretten tilkorruner fredningsnævnet l'or Aalborg amt og Løgsted

, menighedsråd hver for sig.

•
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Allmeld era

r~et
for Aalborg Amtsraadlknds

N~rre... dbJ

" . ',.'
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D e k l a r a t i o n •
"

.f- I( - /~JI
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Indført I dagbogen tor retskreds nr. 65, LØ9S2købsud og Ars-Slet ~rreder. den...;;2;;-.7;.....:.M~A.;.;;R._19_
'_rst tingbog: Blnd'l~~1:b~._-~~--

A kt: Skab_~ ...... .,.--!i ....;;;;..-
,...-------------

6G\}
l 1 ,,~,.,\'J'1.

rJatr. nr. 4 e Bavnstrup bYt Løgsted sogn.
e

Anmelder:
"'lapaayuet

~or~~... R,

•
D e k l a r a t i o n •

Undertegnede købmand HjaJJnar Møller af Ravnstrup , der er ej er af

den ved landevej en vest :f'or Løgsted kirke liszende grund matr. nr. L:- e

Ravnstrop by, Løgsted sogn, forpligter herved mig og eftefiølgend\:l

ej ere til ingensinde at lade opføre uygnin.:;, skur eller libllulde på

den del at matr. nr. 4 e, der li.:;.;er melleu.1Løgstør landevej J[; Løgsteu

kirkes vestlige dige.

• Denne deklaration må ~i~lyset so... servi -:"ut på matr. nr. 4 e

P~vnstrup by', lIagsted sogn.

Påtaleretten tilkommer fre ....ningblLvnet rur AalborG' liillt og LlogstE:Q

menighedsråd hver for sig.

ftUtnd~ J~ S";

rø~
~~

----
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..:.ltr.nr. ) c rtc.vnstruf!Ly, L~)e;stedsogn.

-

Anmeld er:

".

D e k l a r a t i o n .

Undertegnede husmand Carl Møller af Ravnstrup, der er ej~r a~

d~n ved landevejen vest for Løgsted kirke ligbende grund matr. ~.
5 c Ravnstrup uy, Løgsted sogn, forpligter h~rved mi~ og efterfølgen-
de ejere til ingensinde at lade o~føre bygning, skur eller l;gnende på
den del af matr. nr. 5 c, der li~er mellem Løgstør lan4eveJ og Løg-

stad kirkes vestlige dige.

Denne deklaration må ~inglyses som s erv! tut på matr. nr. 'c

Ravnstru~ by, Løgsted sogn.
Fåtaleretten tilkommer treåningsnævnet for Aalborg amt oB Løgsted

m(lD.ighedsrådhver for sig.
Alle ucl&Uter <tUlle ...... drøreD4e er e3erea \1'Ye4ko... "e.
IIawutnp. d_ t~" ~/~·1J.

~/~(~

Inclf~ I dagbogen ~ retskr~' nr. 65. a..s.-r
~stacI og A.....s'et . r . ."... ".....~
Lysttingbog: 81n41Jt!~~.:-~~~~~ ........r

Akt: "'-~o<IIfJl~~
Boteret .08 llattelse pI. 5~',loc~ Raunstrup,der 1 forening 1-

ude,r et 1andbnc- ~_ :ø::::::::--

•i

. "
. ,
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, 'i ~ AUf· 196't
~
r' Matr. nr. 41 og 4.§.

• Ravnstrup by, Løgsted sogn.

Fredningsnævnet f'or
Aalborg Amtsrådskreds,
Terndrup.

~. ol~

•
I Deklaration.

Undertegnede sogneråd for Kornum - Løgsted kommune,

herven efter henstilling fra Frednin:;snævnet for Aalborg Amt, at
der 'd' hensyn til at bevare kirkens frie beliggenhed ingen-
sinde på disse lodder må opføres nogen bygning n~rrnere kirke-

\ gårdens syddige enJ 30 meter.
Denne deklaration må tinglyses som servitutstiftende

• p~ matr. nr. 4 i og 4 ~ ~avnstrup, Løgsted sogn •
Påtaleretten tilkommer ~redninbsnævnet og Løgsted.

Menighedsråd hver for sig.
Kornum, den

Komum - Løgste4
sogneråd

pr, Løgstør 7

,~r., I



~
'1

lAfg1ja§ •. ~ ..
§ 14' •
§ 1411

•

lait

•
e•

'.

kr. ør.
" øre

~"-
Øre

" ør.~.J kr. - Øre

Indført i dagbo·.Y·l"' for H1!.ten i løgstør, den 1 ~ AUG, 19~
lyst tingbog: Bind ~bl. .

Akt: S"'ob ~r ??J 7
Afvist f.s.v. angår matr.nr. 4-s, der ikke ejes
~f Kornum-Løgsted kommune.
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11 SEP. 19&t
A ._

REG. NR. ~5":J/,;z:

/~-~JI
1 •- . .

,. -)

~.l" .,

D e ~_ ::"ar a t. i o n •--------------------.-
- )~.

, - I
, ..) - <.;

.. . ') \
> ,,' •• ,

, på DlCitr. r..r. 4.§. Ravnstrul:', L,.5t?s":,edsosn, id8t '.ler' .13yw.Lses

t ~.:... : (~ ,.."i'" i -f ., 1- l" ) l'
.~ ..J J.. oJ __ ,..J _ ,

på taleretten till:::>mmer Fror.l.r::in3 S!:.~';V~:'..:t rJ(f L'. u'~ h :.,3-

nighedsråd hver for sib.

Afgift:§ kr. Øre
§ " Øre
§ 141 I " Øre
§ 1411

l J - Ørs"
lait J kr. - Øre

/~----- .

Indfø~t i dagbo:en f~%tgstør, den 11 SEP, 19~
lyst tingbog: Bmd·~··f···········bl. .

Akt: Skab " .. nr r?~..

1,~~~
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i·iatr.nr. 5d aavnstrup,
L~gsted sogn.

3 O JIH! 196't lor A..tlborg Amt~r.ld('

\. \ ;j " t., \ - -, '

•
I Jeklaration.

Underskrevne g/lrdejer NieJ s Ma th iase!l, ~\.avn8trup, der

~,
er e,~er af landbrugsejendommen TnS'r. nr. 4 K, l E, '3.r 0,.-:, 5 Q.

cl
~a 'n8~rIJt" Løgste ;'f.;n, samt- 'n;:dr. nr. ')0 MR; ~ p '·''''1pga lrri, 8;-

Klo:ererherved efter samråd med Aal borg Amts Fredni !l.. snævn, at

I

der p4 matr. nr. 5 ~, der med sit sydvestlige hjørne berører
Løgsted kirkegårds nordøstlige hjørne, ikke må pføres nogen
bygning nærmere kirkegårdens n~vnte hjørne end 20 meter.

Denne deklaration må tinglyses SOffi servitut på matr. nr.
5 d ~ 'vnstrup, 11gs'ed sogn •• P'italeretten tilkommer Fredningsnævnet of!,Menigshedsrådet
hver for sig.

Ravnstrup , den /0. juli 1964.

F:rerlninr;~m:,;:}vr.ct
l\.dborg Amhlraadskrcd:,
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e Afgift: § 4.
§
§ 141 l

§ 1411 :-----~_.
'Cllt

•

•
•

kr~ Øre
Øre
Øre

"
"

.1 _._-::..r:.:
J "r. - Ør3

tten i løgstør, den 3 O JULI 1964Indført I dagbogen f~'/lL bl.../.,f ..;Pæ<<< ~"r
tyst tingbog, Bind.... :'/'i"-;:.):tL .

Akt: Skab................... //~7:
/.>1~r/
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.Mt(. nr., ejerlav, sogn: irHJI " 1r>",~lafgift Stempel:
(I K.benhavn kVimer) (jvl 1,,'I/l1 wkl. 16/6 1941.)

c':er(I do .,ndorJtdslre land.- V•• trlkulere'.
dble)bd. og bl. I tingbogen, L8pted .OP.
Irt. nr., ejerlav, sogn. Slet herred.,llltors aat.

kr.

Gade og hus nr.:

~ ·l ,'l:"'" ,," -l 'l *
... \.. ""I' .... I.' , ..

I •
J

Genpart.

PI onnnævnte ejendom, tilhørende Legated kirke, T/~sa~e' .0'"

er det nedenfor beakrevne fortidsminde beskyttet i henhold til naturfredningslovens § 48.

•11.1308.16 HELLIGKILDE
~i1deB bestAr ar en kampe.tenasat, rund brend, 0&. 2 • i

d.iaaeter oa ca. 2 • d7b. Pra nord r.rer en ca. 75 eD bred trappe
.ed. 8 trin ned t11 Tand.pejlet. Kilden, der ligger pA kirkeølr4"
Te.t tor kirketlrnet, 1~ ved det ve.tre kirkeglrd.dige. er 0.-
livet at en muret Bokkel, 5 x '.5 ••• d et .medejern_Bitter.

rredD1ncen oatatter kuB .elTe kaap ••ten.br.ndea.
OYeJmllTllteaindes_rke al ikke udjllTD•• , tjerne •• adr ••

I.ller pI nogen alde beskadiges ved henkaetning ar jord, .teB 08
aftald. eller pI nogen anden .Ade beskadige •• aesulering eller .a-
tring at kilden og den. till.b al kun ake 1 s-.rAd .ed ri,.aatit-
varen. ~

.aipantikTarena tortidaa1nderorTal tnias. den 19/10 1CJTo,

Lyst ved Retten i Løgstør den 20 okt.197o.

rei~dB nr. 7?, Løg~t~r.
'a'!~ .~ ..

."'~.
Idet rig... ntikaren frllmaeD~ldøkUIDetltel OKn1ernerende jl;enparl af delte vedrørende

matr. Dr. umatr. af - .... ' . Løgs ted .op,
.kal mm anmode om notering i lin.bo.en, IUIIt om originaleke ..mp!sreta benllllllllelae i ejendommen. akt
og poparteD8 li1bageaendelae til ripmtik ..areD' fortid.miDdefornltniDg med pltfl.oina: om, at noteriD, er

.kel, jfr. JU8tiI8Wiø.i.te.~.~~~ ltr. JUDl 1961.
'l~~""'"

Til dns'ymi,..«lommeren i


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



