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REG. NR. 6,2469,00,1

DALL GRUSGRAV
851 ÅLBORG

I K K E
1216~I NØ eller 1316 IV NV

F R E D N I N G

INDHOLDSFORTEGNELSE *,lyst 2/1 1964,
*- Overenskomst af 18/12 1963 (nævn - 166/62) om vilkår for

grusgravning - bl.a. om bevaring af plantebælte mod kommune-
vej samt udlæg af areal til off. parkering .

•

:
MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 2/ l 1964 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:• 2d Dall By, Dall

Gældende matrikulært kortbilag: 22/11 1965

Se også REG.NR.: 0.2468.00.1
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~. Mtr. nr., ejerlav. sogn:

(I-København kvarter)
eller Cl de sønderjydsko lands.
dele)bd. og bl. I tIngbogen,
. art, nr •• ejerlav, sogn.
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Bestilling..
lormular

'l D

20 Q.,Dall
by og sogn

Stempel: 2 kr. - øre Akt: Slcab O 'nr. ~1~
(udfyld.. " dqmmerkontor.t)

Gade og hus nr.:

REG.NR.~!.~:,r;·&co~.::,,}bopæl:
. Skov- og NaturstyreiStll': '

",{ U')MAJ 1CQQ 'Anmelder;-
Modtaget r ':. ! l d.n;

Skov': og Naturstyrel~~:H!

2 5 ~1AJ
NIC. MICHELSEN

POVL SOVSEN ASGER DAHL
LANDtJRETSSAGFøAEAIt

" VESTERBRO 60 - AALBORG
TE~FON (081) 2 '4188

D E K L A R A T ION -2)AN.1964* O O 012
---------------------

{

Undertegnede dØds- og fællesboet efter grusgravejer Peter Pedersen
og efterlevende ægtefælle fru Kirsten Pedersen ved executorerne bankdire
tør Edvard Eriksen og landsretssagfØrer Nic. Michelsen, begge Aalborg,so

Iejer af ejendommen matr.nr. 20 d, Dall by og sogn deklarerer og bestemme,
herved på egne og fremtidige ejere af den nævnte ejendoms vegne, at det
på vedhæftede af landinspektØr Nlc. Nellemann udfærdigede rids med rØdt,
betegnede område stedse skal opretholdes som beplantet bælte mod Poul-
strup-Ferslev vejen.

Ligeledes skal det på kortet med gult betegnede område beliggende
imod ejendommens nordskel stedse forblive henliggende i uberØrt stand.

Der må således ikke på de to nævnte områder foretages grusgravning
eller andre indgreb, der ændrer de pågældende områders nuværende natur-
tilstand.

Samtidig bestemmes det, da der fra Fredningsnævnet for Aalborg Amt
er·-.meddelttilladelse til, at der iØvrigt på ejendommen foretages grus- I

gra~ning, at når gravning er afsluttet, skal ejeren eller brugeren af
ejendommen rette eventuelle skråninger ud og dække disse med jord, såle-
des at dette i fornØdent omfang giver mulighed for senere tilgroning.

Såfremt der under gravning på ejendommen stØdes på stensætninger,
der tyder på oldtidsbegravelse, skal arbejdet standses indenfor en radiu
af 50 meter og indberetning ske til Nationalmuseet for at give dette lej
lighed til nærmere undersØgelse.

Der må ingensinde på ejendommen uden Fredningsnævnets samtykke op-
fØres andre bygninger, end de til grusgravningen fornØdne, således at
ejendommen efter udnyttelse til grusgravning stedse skal henligge som et
ubenyttet naturområete'. '"'.." ..~~6 IfiG Cl f~>

rie\.ii;;jh~~klæw hCii 7-
for Aalborg Amtsraadskreds " re z.

J.n.en " KJeld.kov A/S, K.b.nh.vn
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'Dog skal det på kortet med grønt betegnede område mod Poulstrup-Fer-~ievv~jenaf ejeren stilles til rådighed for en parkeringsplads.' Såfremt,... '

,det pågældende område anvendes til grusgravning, skal ejeren efter endt
tlbyttelse planere området uden opfyldning, og eventuelt forbinde det med
Poulstrup-Ferslev vejen med en tilkØrselsrampe, således at det er brugbart
-~?~.JI!Jil:f~~~~n?sp~~ds.•

..:..~,'''~Jt?r~!?-~~st_~IIl?l~r, hvornår området skal stilles til disposition for
parkeringsplads, dog senest efter endt udnyttelse og senest den l. janu-
ar 1978.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og pantehæftel-
ser henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på ejendommens blad i
tingbogen med Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds som påtaleberetti-_.

Aalborg, den 16. december 1963

•"

Som executorer:
Nic. Michelsen Eriksen

',Til vitterlighed om und.erskrifternes ægthed; dateringens rigtighed
" samt underskrivernes myndighed:

~,"",' '--; P. Boysen
~ ,. . f,. " landsretssagfører
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Fotokopiem rigtighed bekrzftel--,,, '

Aalborg by· og herredsret
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