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REG. NR. 02629.020
RYE N0RRESKOV

INDHOLDSFORTEGNELSE
Dek. tava..-t~(;)V\ev
CW~onO]lOæoter (nævn) om bevaring af træ- og
buskbevoksning mellernhuse og sø af 12/11 1960
og 7/3 1973. FloV\.tt. \J,'lk&v iov J.l~r· i-v~
~ø \o e,=- k .U VL l ~ .

737 RY 1214 I xx

MATRIKE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. 7 / 3 19 73)

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

6~, 6~, 62 Rye Nørreskov, Gl. Rye

•

-
Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se ogSå REG. NR.:



bl. 5500
FREDlJI NGSJ~LVNET

for DkHnrl~""hA~_' .
- - - v ...5 L"iUJ l,

Matr.nr., ejerlav, sogn:
6 p Ry Nørskov, liy sogn

Anmelder:

• fREDE EDLUND
POUL EDLUND

l.øndsretssQgfø re,~
Silkeborg

D E K L J. R A ! lOB .,. '1 • 11/:"
Underskrevnet.::::::::::-:::::-::~~idt Chr~~~~en, To1d-

bodgade 37, Silkeborg, deklarerer herved me4 bindende v!rkning for mig
og efterfølgende ejere af matr.nr. 6 p Ry Nørskov, R~';"~P' at def"11em
huset og søen stedse skal være en sådan træ- og bus~"~k8ning, a l-

o ,."set ikke kan S8S fra søen. ~

•
Nærv'erende deklaration oe4Pres tinglyst på e'endommen ~.t nu :;:;(,

tinglyste aervitutmæssige bestemmelser, men forud for al panteøiid. ~
Påtaleberettiget efter nærvarende dek~ration er Fretpfngsnævnet

~, for Skanderborg Amt. \';~.' .-- Silkeborg, den ,~8. november 1960. ' , ~ '; \ "

J. w#!t Christensen ,',;11~1'<'
",.. d' .

dekltration godkendes.
Fredn1ngs n.;:;vnet

Skanderborg Amt
Rådhusgade 8 I

Horsens
den l~. november 1960.

H. Hiil.den
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matr. nr.
6b, 6d

Rye Bys Nørreskov.
Ry sogn.

Frednin~snævnet for
Aarhu3 amts vestre~
kreds. 4-?J
Dommerkontoret.
Skanderborg.
F. 248/1972.

3020 r ,-),.r -. !' l ,..} '~

.1 • I.' •

D E K L A R A T ION.

Undertegnede ejer af matr. nr. 6b og 6d Rye Bys Nørreskov, Ry
sogn, bestemmer hermed for mig og efterføige;d~---ejer~-~·a-f--ejendo-mm-e-n-,.---
~~~en'skovbevoksning og beplantning, der findes mellem hovedbygningen
paa matr. nr. 6b og søenrstedse skal bevares og vedligeholdes. Mellem
annexbygningen paa matr. nr. 6d og søen skal skovbevoksningen i et bæl-
te paa 30 - treti - meter regnel fra søen bevares og vedligeholdes.

Paatalebere~get~r Fredningsnævnet for Aarhus amts vestre kreds
og Fredningse~%i~~eAarhus amt hver for sig.

Med hensyn til servitutter og pantegæld paa ejendommen henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Svejbæklund, den 7 marts 1973.

1\ r- .,." .,, . /~
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