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"IFredningstilbud.

·~~~ ~~~I62f.LA'1, Undertegnede !1~ v.;r f1. (/ I'· jf'
tilbyder herved som ef~r' af rk'atr.' nr, "lO a...-::1~::;C::~:Z:ii~m~~.nr.frede. tJ~ sogn,

Arealet beskrives således:

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 transformatorstatiOher, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenståend~~r d ·n;.2ilbud )inglyscs på min ejendom matr. nr.

"'{ () et. af J)ø-w~~") ........,"'....."by &~/1 sogn,- ""J' (/0'.4 • • -'"7 "-
dog uden udgift for mig. '~ , /

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er f;edningsnævnet foi\r4::,~'7
amt og &~.--a ø"~4../3 menighedsråd hver for sig.

æ~ ,den 4J1; ~ 19S~.

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

af hartkorn: tdr. skp. fdk. atb., hvilket matr. nr. i forbin-
I i I r

delse med matr.' nr. ' " I ibd. udgør et Jandbrug.
D~t fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

l' ,

Fredningsnævnet for
I '

amt, den ; 19

.'

,
;,

',I

. ~.
.. ~ r ~,

"I'
.;1.



I'

l

-e • ee

Terræn af

Damsgaard fIovedgaardo
05' Ovtrup .D!Jo
Ovtrul JO':F" o

l_. .
y-

-L
~.

~
19 g,

Mårsti So'nder - Herre.d.

nisud Amt.
Rigtig kopi af matrikelkortet.
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