
02658.00

Afgørelser - Reg. nr.: 02658.00

Fredningen vedrører: Brøndum Gravhøje

Domme

Taksationskom missionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 14-02-1961



DEKLARATIONER>



REG. NR. 02658.000
BR0NDUM GRAVHØJE

INDHOLDSFORTEGNELSE
Oe..k\~v-ai\oV'- pv-;vaf

- Q.vQI7enSkOffie-E af 14/2 1961 {-Clæ"m, lyst 22/2 1961, om
~fredningUaf arealer om 2 gravhøje, status quo som
lyngbevoksede. FLN\'tl. v;lk~v ~V" ol~tP· fv«.. lt\.øJ-
be~k. Lt Vlle. Ti l glrusg V"Ol V \A 'V\g .

• 843 SKØRPING 1316 IV SV

MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 22/ 2 1961)
Fredningen omfatter (helt eller delvis ) følgende
matrikelnumre:

Ib St. Brøndum By, St. Brøndum

,

-
Gældende matrikulært kortbilag: af SEP 1960

Se også REG. NR.:



Matr. nr. l~ Store Brøndum by og sogn

Anmelder: Predningenavne, t.r
Aalborg AIIt.

D e k l a r a t i o n ••••••••••••••••••••••••
Vndertegnede glrdeJer C. Gustav Wlttrup Niel '.t.r.

Brendum, der er ejer a~ ejendo••en matr. nr. l~ ., Br..-
dum by og sogn, hvorpå ligger 2 oldti4shøje, soa at Wati••al-
,useet er betegnede som M 1411.'7 og 64, indgAr h.rved e~t.r
a~tale .ed Fredningsnævnet f.~Aalborc Aatsrådekr••e på frt«-
ning a~ de 2 udyrkede og ubebyggede o.råder at nævnte mat~~
nr. lå, hvorpå ci.ge~højene ligger.

De 2 områder er vist med grøn streg på ".hattede
For at højene i ~remtiden kan blive be1are4e og 1

~rit, akal de a~m.rkede 2 pmrAd••• der nu ligger 1 ly
være unddraget dyrkning og beplan'Aing, således at lyne
vide.t muligt o.~angbevar.e. På arealerne aå ej heller opfør••
bygninger, skure eller lignende eller rej••• master eller an•••
skæ..ende indretninger, og der må ikke ved gravning eller på
anden .14. ~oretage. indgreb i terranet.

».nne ••ålaration vil vare at tin.lyse 80m ve«r.rende aatr-
nr. 1~ Store Brøndu•• ,Ataler.tten tilk."er Fredni...navne' og
lIat'ional.us.et.

Porin4en undeDkrtlten til~eJ••• at ejeren
aa.va~ for 4en b,._a4icelse, der~des skr••
r.lge a~ frost~ recnvand. ~ (,,

Store Brøndua, den 14. tebruar 196 •

i.kk. ~ar nocet
i crusaravea •••

~".tav Nielsen
c.c.c.c!r.,.e.c.c.c.c.c •••

Xnd~ørt i dagbogen for rette. i' ~.rn~rup.
~t Kcu'" vedhæ:f'te't.hld,.rbeok

~ Jj)
, ,
(> t",
I.~ )~4•• _.1.1. -"'1,

Åfskriftens rigttahed bekræfte ••
B,••eria, Åalbore, den 6. marts 1961.



j

··• ·,
·•
-·,
,
·
<,
1

,
..
i

~~-
•~.'-

~,
~• .,;

, ~,,
• ~~~,

"
~~

~

!~,
'- •
"> >-•-., L, -.: •-• •.; ;;--E •

_. ø,._
..... ø· .... I

'- 1 fløj I_ ,

/'lord.

- ••~ ~.. _"L - - -"l-
;;'c ----<0-- .~ .

~20.f> -, .
•

Akt· Skab nr.

8 B~/o",$;~"

c, G',."";;Shr·"

! :
:,

,

.'

• f• tt

~
~

j,-
1- ~g....••••• /2000

-. -

- -:..-:.=-===--------

/:~ooo

f!afr ar: I~

Sf 8rØndurn by

Q
I~

Ud/~rc:ll!l~f,.an/~dn,n.9 ar "n,g/ysnll'7,g of de-'/aru6øn

o," rrtld",ng 0/ de herpaØh7tfld.51''''''''' ,'n"'.rI'dS,R a'Vø:14r

;'.-ørpa· fi-,.,de$ fo 1r~n7plh,:/e.

-


	Forside
	Deklarationer 1961



