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Deklaration.
Underskrevne Gaardejer Anders ~hristensen af Tostrup, der har er-

hvervet den fra Matr.N~. 2 ~ ~08t~up, Sønder~olm Sogn, udskilte Par-
cel Matr.Nr. 2 .r 'T'ostrup,fordi .jeg ønskede at sikre Fevaringen af' de
paa Parcellen liggende Oldtidshø.je, erklærer herved ef'ter Aftale med
Fre1.ningsnævnet for Aalr org Amtsraadsk'!:eds, at hele den nævntlt Parcel
Matr,Nr 2 r 'T'oetrupstpdse skal være ~ndergivet ~redning, saaledes at
de paa den lig~enne 5 BIdtidshøje, der er fredede i ~.t.Naturfrednings-
lovens ~ 2i:, og som af :rationalmuseet er hetegnet Bom M 1212.15,16,17

18 og 19, Kan forhlive henliggende i Naturlig lyngbevokaet Omraade
som hidt i1.

Det skal derfor ikke være tilladt at opføre Fygninger eller Boder,
opsætte tmster eller lignende, ej~eller at heplante eller dyrke ~ar-
cellen, men den skal ~orhlive henli~gende i Naturtilstand, saaledes
Bom den nu fremtræder. Dog roaa S~~æntpn ved det sydlige Skel, som nu

~
er heplantet med ~ræer, fremdeles være tilplantet, og det skaj være
tilladt fra ParcellpnB øvrige Omraade at fjerne selvgroede ~u8ke OB
Træer.

Nærværende Deklaration vil være at tinglyse som Hæftelse~~aa
nævnte Yat~.~r. 2 .r mostrup, Sønderholm Sogn.

~aatal,retten tilkommer Nationalmuseet og vredning~vn.t.
u.11, ,

Testrup, den 22.Augu~t 196ø.
,.1

Anders ~hristen8en
'1'1.,1 -yst i Retten i Nihe ~den 29.Aug 1960. I

tUgtig APskrif't
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