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REG. NR . .2/"'/8 /o/t ";
• Matr.nr.: 9~ Vl'tru~ bl.

hl'l.l.u.m aogn.

Genpart

L. 7110.

19. au.g. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.•
Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 9& af

by, sogn at lade et

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

V 1 t t r u. p kirke.

•
Arealet beskrives således:
-en Jel a': matr.nr. ga, ,ler l1~,"er indenfor en afstanJ af 50

tI") Jan lan~a kirkegårdena .$tre $~el løtenje vej, .trskk~n~e 6ig
med 81d 30 m. r~gnet tr~ k1r~egården~ løadre akel.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er 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 virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

t4itl1l11u'.i1



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 servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleoerettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

, den 19 54.

J ens ""arli en •

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 9a af by,

Børslua sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 18 / 8 19 ,. •

•
Inafør' 1 Magbosen tor ret.krede nr. 12., H~.rr1nc

k•• "ad •• v., den 19/8 J,954.
LJijt. ~lngboll ~~. II Bl. ",. akt. Skab K Ir, 244.

Kor1 'orev1a".

,. G.bJI" L. 140/19'7.
114 ll. ir. 4,-
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Matr. nr. : 9a og g~ Vltirup b,.
:8.1'11"'11 aogn.
9•• 9t, 9', 81 og
2'a. autda.

Genpart

L. 5111.

19. aug. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

8ar~.Jer Karl 11,leen

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 9a 08 9E af

by, sogn at lade et

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

V 1 t t I' U P kirke.

Arealet beskrives således:

l::n brwmr:l' nol'loi for klrkegårJen pi '0 al'l\er, slende 50 Ulet.er

mod 38t ~g vest Ira k1rk8g~ruen~ ~~el IIC' ~8' 0l v.e~.

~'
I Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller 'beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringes

!
f'
'I
I

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

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

else eller opbevaring af redskaber e Iler 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 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.

,den 14 / a 19 54.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af VUtrup by,

B,;,rglua sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 18/ 8 19 54.

flll.

LnJf~r1 1 ~agbu8enfor ••~.~r.da nr. 12a, rt~~rrlD8
kllbataJ lA.v •• J~ltl lila 1954.

Ly_i. ~lQ"bO&1 bJ. 111 Bl. '94. Akt. ~k~ G ør. 240.

ion torevist •

a.'Tra 1. 140/19'7.

i 14 II, Kr. 2,-
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Matr.nr lo~ Vittrup by, Børglum sogn. REG. NR. -2/I~/I %~~~I

Stempel 2kr •
......~""-Deklaraliion.

Undertegnede 'gårdejer Jørgen Mariegaard, Vittrup, erklærer
og deklarerer herved ~or mig selv og efterfølgendeDda ejere at
ejendommen matr.nr. 10~ Vittrup by, Børglum sogn, der -----------
-----------------------------------------------------------------

Ejeren af matr.nr. lo~ Vittrup by, Børglum sogn, skal være
uberettiget til indenfor en atstand af ;0 meter tra det sydlige
skel af matr.nr. lo~ smst. og 50 meter fra det vestlige skel af
matr.nr lo~ og lo~ smst. at opføre eller lade opføre bygninger,
skure, transformatorstationer og andre faste anlæg, ligesom der ikke
indenfor denne afstand må opstilles master til telefon, elektri-
oitet eller lignende eller nedlægges kloak-, gas-9g vandledninger.
Endelig må der ikke indenfor den nævnte a~stand føres telefon- el-
ler andre elektriske ledninger hen over aatr,nr. lo~. rorpl1g1.1.«a
skal gælde for den til enhver tid v.rende ejer a&1 .a'r.nr. l.~
.am' tor ejere at parceller, som udstykke. fra 'emne in4ent.~ 4*t
omhandlede omrAde.

Pltale.eretti,et er den til enhver 'i4 verentt ,~er at .. ,~.
nr. lo~ 0l lo~ Vittrup DY, Børglum sOln.

..rVErente deklarati •• Til yere a~ tin.~ •• It- ••~1~
.tiftende på matr.nr. lo~ Yittrup bJ, B0rilua ..... 14.1"-----------

Løkken, den 17/11 l'5~,.-
Jørgen Mariegaard.

Indført i dagbolen tor retekreda nr. 72at Hjørring
k~.'ad m.v., den 18/121"0.

,:.

1 " '" Tingbog: Bd I "", AktzSkab M nr. '96.
, taanmærknln'.----,
~

.,. ,II

Mt.r ._t 'MIt"_1.~' .': le:v•• ~.ryed fra I,

auuk"M'ren 1.1;ft"l"illl •• ..", 1••"ft'/8 1'5'~~' I'

Erik 4i!,,«.r.en.( . ji 1

k.t. \
CJenpartens rigtighed bekrætte., J'l"&lua P&S10ra', lo./f"1,ø,.

P<Jul Jørgen.en.
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