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Matr.nr.: 12' .. f.ara es BouatrUJ)
b7er. faara aoan•

Genpart

•

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredni ngsove renskomst.

Undertegnede

l
lI,
I
I

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 12'. af

tsars OB: Bouatrup , sogn at lade et

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

~ •• I' • kirke.

Arealet beskrives således:
,

Bele etet Mvnt. Jrlatr1kelnWJllller.eter er bo11saoode "hat, noret

og øat tGr ld.rkosAr4en, ~11e408 som v1at pil vedlagt. Ilatr1ltela-

kort JDed rØd skraver1na.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, teloefon- og telegrafmaster og lignende,

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

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald ~å 'ikke ':finde' sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i de'n nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævn te ej endom, dog uden udgi f t for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleb~rettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for ~aara tirke.

hver for sig.

lJ'1atian Voadrup. I'olmer lU1aag.r.

1957.

Th.N*h~eJl. Ur.tine Jovb.1C',
Taar. ,den 22 / 11

• 1

I

Juliane Pedarsan •

Jana l. Vestermark.
Eleonora Madøen. J.Jouø.

1I.lIøllor II&dsø ..

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

1 å t 12·_a faars a~ .---"euatru~yse p ma r. nr.:.I la --g-r-

~aal'. sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 26 /11 195'1'.

Karsten...
Det t1Url8de., at ner...... nd. tre4n1qeovereD8D.t t1Dal7••• soa

.erntutst1:ttenA8 på matr. nr. 12'" taara 08 aoutl'llP b701', faara
••SA. do& med føllendo forbehold I

SAlllm&e det pA&a1dende areål adm1n1atrer.a at clo JdrkaU .. o llJIl-
4igbador. tr"'.1' kirkeministeri.t dog U&Dlet DIU''Mr.ll4e d.klaration
a'llItre1 •• lIled henaJn tU eventuel opf.rol.o af b71iD1D.,1erpi aroalot.
foraAndt d18se skal t ~ell8 tirkol'1Be formU.

Deklarationen bortfaldor i 'et omfana, hftrl al'e~o' a.ero altte
b11vo ~ot UD40r klrko.Arden.

ltirkeJD1n1storlet. den 29. ~a... r 1958.P.M.V.:A.».
).ra. 'l'...l.OA.rm.

K.1ørr1ns kØbata4 m.v.Indf.t 1 4aabosen for rotskreda nr. 72&.
clen 5/2 1958!t

LYSt. 1'iuabol Bl. 12' .. Akt I e.b ø nr.Kort foreY1.t.
Skr. fra ilognepr .. ten 1 faara fo.rev1at.Tå.
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Ttngl!:lsn/ngsrids vedr.
rnafr. nr 1'2'3 g.,
Taars og Hous~rup Byer
Taars Sogn,
Børglum Herrea;
HjØrnng Rmt"

T;n3!:1sn,n3",n ornfa-f~
de t' rn~d rcødr skrayt!:r~-
de area./
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