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REG. NR. J(J).1 o lØv·· ~ 's
M t 6.v. l.l.llo .i'..lul'Up ~.v.a r.nr.:

~aars GQc;n.

Genpart

r,. 6511

14. Okt. 1953.

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Alfred Ch;dotenslZU, ~:ori.ld.

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 'a af

.r.t lle Klul'UP m.lI. by, sogn a t lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

LI O r 1 1 d kirke.

Arealet beskrives således:

Areul~.t a;Y\l, SJJ'J~ t 04:;. "'~ ~ l\i'(' k.lrl..e~lirden SOlil V1(~t .',~l.'u.d ....

laGt .... 1.v'X·t.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende',

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for L.or11d i~.i.rl~ø

hver for sig.

L111e~l/;u..up ,den 29' 9 19 ~H.

Alh'cd Olu:loteuil~n.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 6.1il. af 1.11.1.0Kiurup •• m. by,

~aarø sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 1'1 1019 5'.

In ..d:,iJ ..d; i J ...~b",~.:r. {..n.' l' ~LI..l . .1.'.'11:;,ZU'. 726, HJørr1l1t~

if.,::;uaiud lJ..V •• den i4/'O 195~.

J-18t. ~1~bob' Bd. III :al., 920. Akt. Skab O Nr. 679.

t'(.rt loX'tlvist.

Geblrl t. 140/1931.
§ 14 Ilt kr. 4,-



REG. NR. "/fJ1J o

Matr.nr.: 74 ;,i110 l(lBro~ tJ.V.

'raurø GOen,
Genpart

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede forat sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

l.n bX".:.&IG V!'i 40 Uletol~ "ut tiJ.t.~ l;iJ.·~Q~årdo.n ao~ v1" to pi. V JU.

lustiJ k<./%'t.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes .
" .

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende.",

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

nlll



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig. ruv.
Ulle ;(1a/.den 29 /9

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr.

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den l' fJ.O 11'" 5'.
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