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1961. LYST. Anm. Ejendommen er
'\, ~~ Cll\~\ t \.Lt.i'~cA1\.~
~.~ ""'~" ~b-.( .tuTt.

';'" Fre~lIingc.,ævnet til. ... ,!
for Aalbon.! Amtsraadskreds I'> (.( <Ile 6. ((b M G~ g l /ct~ ~1~

AFSKRIFT.
REG. NR. -2ltJ~

Sl~~ J...u.~~~ILC.~i~~

~~, 1~~~ ~~~"" l.t~
~..xo..c"ollL""'U~"".4cw44 t{

, .
13. april 1961. 05578

~ E K L A ~ h 'f ION

Undertegnede gårdejer Jørgen Jensen af Gu~, der er ejer af"
ejendommen matr. nr. l~ Gug, Jdr. Tranders sogn, indgår herved'et-

~'ter aftale med redningsnævnet for ~alborg Amtsraadskreds på ~r.ed-

ning af det på hoshæftede rids viste område af matr. nr. 1~ lang$:~;~
parcellens nordlige skel i ~ længde ar 60 m tra parcellens nQr~~~ :
lige hjørne at regne og ep bredde af 16 m, 'i hvilket områdes ~dr;:~t'

"
vestlige hjØrne oldtidshØjen Uøgelhøj ligger.

~.
For at den nævnte hØj i f~~tiden kan blive bevaret ~g lig-

ge frit og synligt fra lande~jen syd for marken skal
i,

område, der er og fremdeles må være u
mæssig drift, fremarIes henligge ubepl ,t og ubebygget.

)

Der må ej heller foretages indgreb i terrænet i området •.~
Såfremt den syd for området på matr. nr. l~ værende grusgrav måtte
nå frem til det fredede .mrsdes sydgrænse, vil den være at
te med et anlæg l : 2.

Denne deklaration vil være at' tinglyse som hæftelse
nr. 1~ Gug. Bltalere~ten til,k,,mmer Fredningsnævnet o~ Nationalmuse-

'J' '/>
et.

li 6ug, den 2 • ja~~ar 1901.
Jørgen Jensen.

IndfØrt i dagbogen for Aalborg rets 3. afd. den' .'april
t ~t~

II t <

servi tut_,rO~'tf~te~~hæftet.
... ~ \.-: r

t'

Linde.

-------------
..,
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1. 1b4e~ U..l.....-m, Gus
I. "'te E~ ; __ • 11ft lied aal--'_ ..... ,. ......
J. .1el.1t~ -r..... , CIq'

4. m_ x~ Jenetm, CIug. 0&

, __ tArme Dorathea Høl ... mt!UUl. t'fdt den 15. ~... 1'47, Yed ' ... '
\

dN.~eJ' ~ Jløl .... zm., 'Qq
i4. l tan.. lIJcabe,er e~en4oJllllen .tl'. nr. ~ Gug. Sflader ~
i

..... Iltft., !rteJaJI. 11... d.t4ahtf~ea._••1h,~- ar •• tl"a.- ..

e' lIU-I.- ~ hened .tt... afta1e •• d "N4Jd,. ...
.... .-. ftJf , •• ~ pil ~ ar et ... al 1aø'
.. an en_ 1cn'eD. ft'et.... l1tt~. t04,t ide' vi r•• o ft....

~ t

,......, .. ~t at ... S*e .. ,....... ""fa. ,.
~

... -.---. ... uf•••• Jul," ,.. .... ilt til _e, ,
. ~ , .. \~. ~ Til"'" at 'taIltM .. ~ JA ....

, ,

.. II. .... Plw-ette 'ii." p.... bI••"Mt ... aU.. ,..'.
n.

luarf 4_ 31...... 1961.
(

a.. B_lt."",,_ Nl.lalt~ff J......
1111.l:~ltr' .1trlUIeD.. J"'. Pøl ...

~ l. c1&gbogenre Aa1.h:r, I"eta ,_ am. den U. aprill,,,,

'LYn. .... Il~d.er ..... 1tut- .g p.. t.behat'te"
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