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Deklaration»

Underskrevne gårdejer Jens C&r. &ørønsøn Langeland af ¥ivø~

tørpgårde i Hostrup sognt der ør ejer af land bru g® e j @ud ommen ipatr. nr*
l af 2 af 3 a Vivøtørpgårdø og l i faastrup by» Hostrup soga, erklærer

herved, at jeg efter samråd mød frødningsnstvnøt for "alborg amtsråds-

kreds undergiver øt areal af min fornævnte øjøndom, der liggør langs

døn østlige bred af Villøstrup åf fredning.
Det fredede område udgør en dal af matr. nr* l a og 2 a sant

matr* ur. l i* arealet er angivet mød grøn farve på døt deklarationen

vødhættøde rids*

£ rødningens formål tr at sikre àens karakteristiske slyngninger
gøimøffi dalønf og døns indhold ør dørfor følgønde* arøaløt dtrundtr

brinkørne «od åen skal frøætldig henligge i sattme standf hvori det nu
forøfindøsf nemlig døls i skov og krat og dels i øng* Dog skal øt artal

på ea, 2 ha. land f dør son» vist på ridset ligger omtrønt midt l døt

fredede områdef og som er dyrketf ogaå fremtidig kunnø holdøs under
plov. Det frødøde område må iøvrlgt udnytte» bådø til slet og græsning

af høstøf krøaturør og fårf men ikkø opdyirkøs og ikke bebygges allør

biplantøs.
rå arøaløt må ikkø røjsøa isaatør til eløktricitøt eller telefon*
Dræning må finde atød f og døn eksisterende skov- og kratbevoks-

ning nå udnyttes dørunder fornyes på forstmæssig forsvarlig mådø.
iærværønde deklaration, a om godkendes af f radningsneevriet 9 vil

være at tinglyse på min fornævnte ejendom* således at påtaleretten til-
kommer frødningsnaevnøt.

Yivetørpgårde, døn 31 * decembør 1953«
Jøns Langeland*

tinglyst l-Helium Hindstød herreders retf den 1^. januar
Bekræft-3o.

Fredningsnævnet
for Aalborg Amtsraadskreds

den 26. januar
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