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HØJer bG.II ~.36.ar1.nr.220 BøJer
ejer1aTog .op. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. 1IIfJ.~••ø....
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredn~~gsnævnet ~or Tønder amts-
rådskreds erklærer undertegnede bJraad.' for"Jer tlatk4komaun.

som ejer af eje~dommen art. nr. 2~o lløJø~
.'Ii ~

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom fre~'
Arealet betegnes således:

1Ja~~el ~o/299 kortbla.~ 9 "H"Jer - ~l, Pl'iiet ... JiI,~. DU. flakkona

aamlnlatrationBQ1gnlng ~.Q oml1ggøDdo have.

Fredningen har
D.r ms. Ude.

et... og 18.
~\XR,,;q~fY.mDIPn'ØJtjIl':aI!.'IIiUlotl,a"Tt~!3. Der

må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



~or fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for HøJer

n.kke _.t '.rØnder~ts pl'Ov.tlud~alghver for si~.
~raadets formand attesterer, at samtlige byraadets medlemmer

har underskrevet.

sign. V. Kathies.n,
Thomas J«tlllden,
Karl Lorenzen

~olm.rChristiansen,
)largo :reddersen,..,\Volt Lutzen ,

.res-Oden,
_Johapn Andre."øen•

Ado!t li. Bielsen
Undertegnede borsaester-attesterer herved, at toranstaaende

underskrifter er afgivet at og cmfatter alle byraadsmedlammer.
HØjer, den 23'noTømbe~ 19S3.

sign. V. Kathleaen.
'.rU trædes.

, den )o'november ~9'3.
slgn. RDgelstoft

:f'm.

-.---- .'
1\låtUI I,ed nlngsrli;tIvlI t:A.iakr1fteus rigtighed bekr51n.s.

, '. fO{ 48ft 16/1a 19,3.
T0~der 'a'mt.

li,
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