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Landinspoktør Døgeholt-Laursen,
Hadsund.
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D E K ~ A R A T ION

Undertegnede ejer ae ejendommene

matr.nr.

pålægger herved nævnte matr.nre:- en status quo fredning, hvor-
ved de i øjeblikket ikke bevoksede arealer (jfr. vedlagte ting-
lysningsrids), for den til enhver tid værende ejers regning,
fremtidig friholdes for opvækst af træer og buske. Arealerne må
dog gerne bære lyng.
Det er forbudt uden tilladelse af Fredningsplanudvalget for År-
hus amt, at opføre bygninger af qogen art eller anbringe master,
boder eller andre ~ndretninger.
Påtaleberettiget for overtrædelse heraf er Landbrugsministeriet
og Fredningsplanudvalget for Århus amt ~ver for sig.
Nærværende dekl~ation begæres tinglyst servitutstiftende på
matr.nr. 2° og 4g Ajstrup by, Vindbl~s s,ogn, :forud'for al pan-
tegæld
Med hensyn til de på.ejendommen hvilende servitutter og lignen-
de byrder, henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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~/

Ajstrup by, Vindblæs sogns
N. T. HOLDING AIS

"II DIR. KR. NESGARD
VIBYGARDSVEJ 40

••.•.• I •••• ~~O. ~1l.Dy.sJ.d03).3934J8•••••••••. . ir 1%0/ C;~?f· '.
a,,;0g 2. ~C?j~" 77:~~~"'rif~~~. v"Tiltrædes som eJ'er a~ matr.nr. 2 ;~'b '~'-

~~ .;~;; •~?'..-;; • ~.:.; ••••• ; : ~:~; ••••••••••

Il Il li "matr.nr. aK' ....rf..,~. }(.!",e(J4~( ,I::/~''/''(!(''e'
l '\ f. r e.Q ~,' . <. ./') ~~......... • j 4 ••••• ;.. •••••••••••• ~ ~ - - -
i; ..

I
i I

i
,

, i,
t ~

"v .,
.1:
.\',
'Ii

./ :1:.,r
i1



I' .
I

~.

..
'. : '~..:

-'(~ !...
~
Q

~
'"

Inclf0Tt I t~'1~h~:1 ~n r·.~r rdt;.n

I ',~_:,,"'r J',:'I ,.., !n .... '''71
, .. ,II .' 1(1 UI\IJ

~?-XZ~ZXZ hfviot fra tinebogen,
"'r Z ."--"V '·x~,:~v '7' X ~.j ,j}-Ltl. JJ~~"."" #JA"'._~I. / ...·.l' ..

''\l\t: ~j~~b nr.
"

, ".' \ ...~I.,...~

idet udntod0rcn l':un h8.r betineet - og
forelobiet indført - skøde på fornævnte
m:.ltr.nre.

I

I
I
I
I

I

t • .... '9 .

",'

,I, ;
I'

I;
l;1

.~. . ~:.- ....

....... !

I
l '
I'
I
l
I

I
I,
I

••••••••••••• '; I • • • • • " • • • • • • I • •

. . . . .. '.' . . . .

MODTAGET·

--~-------



,

l
l,
I

I
\

\
I
I
l

\
I
J

". '"

_ rnarlc~' _.- ::..::-
(]T'a.5 ----- .. I:t. ~'. .\

.::J 0- - -'--~6iF/æbyx~r---1-' '. O O
.-, O ("")

-"'''',,--V. . ........... -,-""
Jl.

QT'C&S .--- - -- -. \~ . . I

V .. ' 'f!j ..'..

5sf

-

" .

.e
.DcJcLaroLionarido uulfJ.
maLT'. n!'. 0 ~03 'f.g
E(;::; trup Dy
VU7dhlce6 .50.9T7

Ud(-tercleect vJan /971 i antw!n~ uf iin!J0snf./?!)
af dekJ,.arr;.;tion 0IT7 .5taL(~ C;UO frednil7!J på, db"
rn~ røcL.6 ~n:!kran.sedv CLrcalc." af

'..(;J~tui/I<MV
/

. /' landin.spcA:l.ør

J nr q75Lf

målfo!'hoU .1'1000

MODTAGET'

2 8 SEP. 1971
----- :.--- ..--- ...--. Landinspektør

IFI'cdnlllgsplanurJviJlget r
. fOI'Arhusamt 0G,EUOlT-lAURSEN

.-!.:'..u.!ro! or51103-./0-1- 7!..~ r.75 TER7'lDRUP 9560 HAOSUN'D

... (OB·1Hi511) 27 OB'571298

, . ----_. ----,-.-..-..-_----,-" ;



6°

. \

AJSTRUP

6° 41'

·0
l

III

j



02364.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02364.01

Dispensationer i perioden: 21-07-1994



FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
Sandgade 12
8900 Randers
Tlf.nr. 86 43 70 00

I ' MOdtaget I
01/~ ""' ...... lo' .~rurc:ty~~

.dse"
2 2 JUL! 1991

REG. HR. J COby .O \

Randers, den 21. juli 1994.
M8/emI.

Skovfoged Jørgen Ussing,
Lovnkærgårdsvej 14, Visborg,
9560 Hadsund.

Vedr. sag 43a/1992 - Fredning af kystarealerne ved Ajstrup bugt i
Mariager og Hadsund kommuner.

Under besigtigelsen den 7. juli 1994 oplyste De, at De ved skri-
velse af 17. marts 1992 fra Arhus amtskommune havde fået tilla-
delse til uqvidelse af den sydøstligste karpedam til et areal på
ca. lQOO m2 på Deres ejendom matr.nr. 50 ~ Ajstrup by, Vindblæs,
der er omfattet af ovennævnte fredningssag. Samtidig ansøgte De
nævnet om tilladelse til udvidelsen.

Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af naturfrednings-
lovens § 50 meddele dispensation fra de foreslåede fredningsbestem-
melser til en udvidelse af karpedammen på vilkår,'

at udvidelsen foretages mod sydvest på et areal ~ndtil ca. 500 m2
(ca. 20 x 25 m),

at det opgravede materiale bortkøres i det omfang, det ikke kan
placeres i den gamle grusgrav, beliggende i den nordlige del
af Deres ejendom indenfor fredningsområdet,

at udvidelsen skal være afsluttet inden for 1 år efter påbegyn-
delsen af arbejdet, og

at etableringen vedrørende bredhældning m.v. udføres på de vil-
,~iljørninisteriet
~ov- ogNaturstyrelsen

J.nr.SN \ ~ \\ / () - 000 fe:, ;m:
A~t.nr. \0



\kår, der er angivet i amtets skrivelse af 17. marts 1992.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 66 bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

formand.

tt Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Na-
turklagenævnet af ansøgeren og forskellig myndigheder. Først når
det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen ikke
er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Arhus amt,
dommerkontoret, Sandgade 12, 8900 Randers, der videresender kla-
gen til Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

Genpart er sendt til:
1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, ~araldsgade 53,

2100 København 0.
2. Arhus amt, Natur & Miljø, Lyseng alle 1, 8270 Højbjerg.

J.nr. 8-70-52-1-719-1-91.
3. Mariager kommune, Fjordgade 5, 9550 Mariager.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav,

8900 Randers.
6. Gårdejer Laurs Sommer, "Godthåb", Vellinggårdsvej 15,

8970 Havndal.


	Forside
	DEKLARATIONER>
	DISPENSATIONER>



