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REG. NR. d Y1u
Lokalitet .

• KløVenhøj

Kommune: Morsø - e>VTRuP EY -S"C/tI ....

J.nr: 700 Fr. 4

Areal 2 ha Fredet: FDK 8.10.1959.•

I· Formål · Sikring af Kløvenhøj og' omgivelser.•

Indhold •• Arealet må ikke bebygges, og der må ikke anbringes
~kæmmende indretninger. Campingplads må ikke indrettes,
ligesom gravning efter grus, sand, sten, ler eller an-
det og terrænændringer ikke er tilladt. Arealerne må
benyttes som plantage som hidtil, idet dog højen og et
areal rundt om denne i en afstand af 5 m fra høj foden
ikke må beplantes påny •

. Ejer : Privat

Påtaleret Fredni~gsnævnet og Nationalmuseet.

FREDNING
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c.l,... _ H.,lr.nr.J.~h.,l.Ll?~16R.Rak.keby by og sogn
Mtr.nr. Ib! Rodstod by og sogn
Mt~.llr. 9~ og 9i 0utru~ Ly u~ ~UbD
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Stempol- og gobyrfri
t h.t. lovbek. nr. 106
af 21/3 1959 § 32.

D E K L A R A T ION.

AIS MorsØ SØnderherreds Plantage som ejer af rntr.rlJ~.
12g, 14~ og 16h Rakkaby by og sogn, mtr.nr. 16~ Re.sted by og sogn
samt mtr.nr. 9Q og 9f Outrup by og sogn underkaster herved disse
mtr.nr. følgende fredning:

PC!de ovennævnte mtr .nr. er bG lig~ende en hØj, nr. l~04-
5 kaldet "KlrivenhØj Pf.

Do,på vedh~ftede lystryk viste d~le af mtr.nr. l~h' 14~
~g l6E Rakkeby by og sogn, mtr.nr. 16~ Bedsted by og sogn samt mLr.
nr. 92 og 9~ Outrup by og sogn, der i marken er afmærket med beton-
3ervitutblokkø ID~rket S fredes således;

Do &f~rkedo aroaler må ikke bebygges, hverken mldlertJ \lj g
ell~r vedvarende, d~r må ikke anbringos skure, boder, transformator-
stationer, m~ster ~ller lignonde skønhedsforstyrrende genstande, ll~e-
som der ikkh må indrett~s campingplads •

på arealerne må der ikke graves grus, sand, sten,ler eller
andot og dor må ikke foretages afgravning eller planering.

Arealerne må bony t tas som skov elle r plantage på sa.u""e ,ilthlf":

som hidtil, idat dog selve højen og et areal rundt om denno i en af-
st~nd af 5 m. fra hØJous fod, som vist på kortet, når den nuværende
boplantning fjGrne~ ikko m~ boplantos påny.

PAtal~borettlgct ~fter nærværonde deklaration er frednlnKs-
nævnet for Thisted amtsrådskreds og nationalmuseet hver for Sii eller
i forening~

~h:rv~rønda deklaration må tlnglyse~ på de foran omhandlede
øjo~dommc, idet dor med h~n8yn til sørvitutter og andre byrdor hen-
vises til ojondommenes blade i tingbogen.

~q;~ / Y/tJ. / f/f.

~~ ..



n 1*'\. _

O.v/i I. 796J

1./\..>,

'. (,

•



•

ee

I)
~l

~e
w...
:"

. ,.., .
'"z

Q)

~~ 0:--.
~}~ '.[)

~I ... (J)

~
"\}

u q~
~....~ ~

~ t\{"

12 ~

15
e jIb - ,p::.
/s

s -" Iss - •
?;'-----...j

s

.LJekloJ'Q L-/o/?-5r.ids ~d/cer.cågeL~· a/2~ed/2UL.9 a/

LU/9/yS/l~R.9 a/ ped-/V../l,9 0/ ''.%Løl/e/2h~/''09 deas

OTrlgivp!ser (5CTrl ,n:S~"på. /nålSh:",'tsen) ~o e/2- cLeL u/

nv:u!..r: n..r; /2 ~ /-9 9 09 /h ~ R.a-k ke 6y ..L3Y c-'.Y "S og -'2.'

09 .rnaL?,'/l'.T; /6 g /?cdsced.-.L3y 0.9 SOY/2-·,

cg /?7-cL~rar. 9 I} c':7 9/' LJo...rn..s.9c/rd ./t:L,>vcdgc:"/d 0.9

Oa t.ru/J .L5y,J OLLLrur ft09n-.

A.~
/" 'Y./ v, I
, -,

.'~~ _Lj",,, /OIZ. _. ~'JerPr,'!:U L6&Æ· <v
,,)



l ,I ,I _. .....--
J 1 -
I <---

J.I ._
I .

'1 1.., ,

\
\

oo.,\'
\

.L~~. \

,

.1 ~ -

."

\
\

kog \c,l ,0 --__ s
c -~
o tv ---_

'0

"""'l

1 \A.~
/ I L

\
\

\•
\

,M.- \5- o"},,,,1,1

p.-
/ .~.:--

I,
S /

--o--- I~,---- "1"" --
tf' -o' " 0'00

c
C
Iv
(l

L-L111' J-
/' ,

.'A -
/
~L-, -,-

.
l. .J.~-
I,
I,

::> .t 17 ;'0,

l, ,},l...

s) /f3.70

,
I
I

516/00

I /t,1~,-
,
I

f 1
" '

J,ft,/.,~.1

)-1/<, -


	Forside
	DEKLARATIONER>



