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Deklaration.

Undertegnede Vognmand Alfred Sørensen, Farsø, der er Ejer af
Ejendommen Matr. Nr. 7m, 9ao og 13m Farsø By og Sogn, erklærer herved
efter Forhandling med Fredningsnævnet for Aalborg Amt for mig og efter-
følgende Ejere af fornævnte Ejendom, Qt jeg af Hensyn til at bev~e den
frie Ude igt fra Landevej en til det lifindesl!lærkefor li'orfatter Johannes
v. Jensen, der skal rejees paa den syd for Matr. Rr. 7m Farsø liggende
Lod Matr. Nr. 4 l Fandrup, Farsø Sogn, paalægger en Del af Matr. Nr.
7m ]'redning.

Fredningen omfatter en Trekant, hvis 2 Sider er Skellet mod Lande-
vejen paa en Strækning af 31,80 meter og Skellet mod Matr. Nr. 4 1. Fan-
drup pafJ.en Strækning af 108,75 meter, saaledes som vist med gul F'ane
paa hosheftede Rids.

Paa dette Areal maa ikke opføres D0gen Bygning eller anbringes
Master, Boder eller Lignende, som hindrer Udsigten fra r..andeve;.jen til
Mindesmærket. Derimod er sædvanlig landbrugsmæssig Udnyttelse tilladt.

Omkostningerne ved Fredningen er mig uvedkommende.
Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Aalborg Amteraads-

krede •.
Farsø, den 2. lo. 57.

Alfred Sørensen

Indført i Dagbogen for Retten i Løgstør den 7. Okt. 1957.
Lyst. Tingbog. Bind Farsø Labl II 211. Akt. Skab G Nr. 600.

Faa Ejendommen hefter Servitutter og Pantegæld.
Hintze

Afskriftene Rigtighed bekræftes
Fredningsncetnel

for Aalborg Amtsraadskreds 2. Aug 1959.
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7 a, Farø. by og
4 o F~drtlp by,
lParøø sogn ..

REG. NR. "t31Y~ "

lredningønævnet tor Aalborg
Amtsrådøkreds.

D e k l a r a t i o n •-------.-.... ........--~_................... .

Underskrevne gArdejer Martin Nielsen, "Korgaarcl-. )larsø, e:
klarer herved tor mig og efterfelgen4e ejere at den mig tilhørende
ejendom matr. nr. 7 !,. Parsø by og 4o~, Fandrup 'by.Farsø sogn, at der
af hensyn til bevarelsen af de landskabelige væraier tor det .onument

..~.• ror digteren Joh•• V. Jensen, der er under Oprera1S~\på nalloparcellen

" ~~_, JIl&tr. nr. 4 l, ll'andrup by. Farsø s0!P,l,ikke nogen 8i~e på da .stlige
\

del at den mig tilhørende parcel matr. nr. 4o, :randr~p by, 'ar •• soen,
må optøres bygninger, skure eller lignende eller foretages beplantninge]

\,

af træer eller buske. Fremdeles må der ikke på den nævnte clel at parcel·
len etableres forretninger, parker1ngsv1rksomhed1for b1le~. motorcykler

I

eller lignende.
I

IDen sIledes fredede del af matr. nr. 14 l) er den del, der
I

l1gger øst for en l1nie tra det sydøst11ge hjørn. at matr. nr. 6 k,
I,.""Jers.by og sogn, t1l det nordvest11g. hjerne af matr. nr. 2 b, landrup

bY', Farsø sogn.

ser:

I,

net tredede o.råde er vist pi hos~Bftede rids.
Det beurkes, at der pi. min ejendom er Illysttølgende hæft el·

I
( ,

\

Kr. 115,000- t1l Jydsk Landkred1tforening, Viborg,
80,000- pantebrev til Parøø og Omegns sparekasse,
20.'00- skadesle.brev til Paraø og omegns sparekasse og
17.000- e3erpantebrev med medde1elae til Pareø og omegns bank.

omkostningerne ved denne deklaration er mig uvedkommende.
PAra1eretten tilkommer 7redningsnævnet tor Aalborg amtsråds_

og Strandby Farsø kommune hver fo~ s1g.Farsø. den 27. oktober 1959.Martin Nielsen.

"
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kreds
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Indført r Dagbpge~ ~~~ Retten i Løgstør d. bl. Okt. 1959.
Lyst. Tingbog Bind ~arsø l. Bl. 118b, 68

Akt Skab D. 583
Hintze

Afskriftens Higtighed bekræftes
frelningsnt!'#1\et

forAalborgAtTltsraadskreds den 9. Nov. 1959.
----------/~/'> r
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