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AFSKRIFT

2~ og 7~ Andrup og Borupgårde
Kollerup sogn.

Fredningsnævnet for
Thisted amtsrådskreds

Vestervig.

Fredn.j.nr. 16/54 IX

D e k l a r a t i o n

Følgende matr. nr., tilhørende landbrugsministeriet ved statens
klitvæsen: 2~ og 7~ af Andrup og Borupgårde, Kollerup sogn,i
det omfang, hvori de er indlagt med grøn farve på vedhæftede
kort i målestoksforhold 1:4000, pålægges herved fredningsser-
vitut om, at de skal henligge i uforandret naturtilstand, hvor-
ved navnlig iagttages:

1) Arealerne må ingensinde bebygges, beplantes, drænes, afgrøf-
tes, opdyrke s eller indhegnes,ligesom der ikke må foretages
opfyldning eller graves efter grus, sand, sten el.lign~ sten
må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes~ grøfter må ikke
graves eller oprenses, med mindre det er nødvendigt af hen-
syn til tilstødende arealer~ nye veje må ikke anlægges~
sandflugt må kun dæmpes ved lyngbelægning, hjelmeplantning
o.l., men ikke ved træplantning,

e-•
2) lyngvegetationen må ikke afslås, medmindre lyng skal anven-

des i henhold til pkt. 1)~ slåning eller afgræsning af græs-
vegetationen må alene foretages på de samme steder som i
1953, hvorved hegn kun må benyttes i strengt nødvendigt om
fang og i mindst mulig iøjnefaldende udførelse~ lyng- og
græstørv må ikke afskrælles,

3) alle nåletræer, plantede såvel som selvsåede, enebær alene
undtaget, fjernes ved klitvæsenets froanstaltning ved hugst
eller på anden måde inden forløbet af eet år og fremtidig
inden udløbet af højst tiårige perioder~ i den naturlige
kratvækst af løvfældende træer eller buske må hugst kun fore-
tages med Naturfredningsrådets samtykke,

4) der må ikke rejses master til telefon, elektricitetsforsy-
ning, transformatorstationer el. l. eller opstilles boder,
skure, vogne til beboelse og andre skæmmende indretninger o.l.

Denne deklaration begæres tinglyst som servitutstiftende på
de ovennævnte matr.nr. Med hensyn til foranstående pantehæftel-
ser, servitutter o.a. henvises til ejendommens blad i tingbogen.



Påtaleberettiget er Naturfredningsrådet og Fredningsnævnet for
Thisted amtsrådskreds.

p.l.v.
Klitdirektoratet
Vejrs pr. Oxbøl

Fredningsnævnet for
Thisted amtsrådskreds

2. juli 1955

19/10 1954

sign. P Thaarup ad Gdj. 161
1954

Indført i dagbogen for retskreds nr. 73
Han herreder den 11. juli 1955.

LYST. Tingbog: Bd. Kollerup III bl. 2c Andrup.
Akt: Skab H nr. 249.

O.K.Olesen
cst.

lA. Pedersen
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Akt: Skab	 Nr.
(Udfytdes af Dommerkontoret)
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Forroutar

Y- 3 Fløj
Jensen & Kjeldskuv, A!S,



Fotokopiens rigtighed bekræftes
Dommerkontoret, Fjerritslcv, den - 7 JUNi 1988

e.b.
E.Bang

o.ass.
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