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REG.NR.
fREDNING

NAVN: Hede ved Fosdal Plantage NR. 6-13

KOMMUNE: Fjerritslev NORDJYLlANDS AMT

AREAl: Ca. 6 ha.
FREDET: DEKL den 17.04.1962 (24/59).

I
FORMAl: Landskabs- og udsigtsfredning.

INDHOLD: Der må ikke udvindes sten, grus eller lignende, ligesom der ikke må
foretages planering, udgravning eller anden ændring i arealets nuvæ-
rende udseende. Der må ikke ske udstykning. Der må ikke anbringes bo-
der, skure, master eller andre indretninger, som ved deres udseende
eller beliggenhed vil få en skæmmende virkning eller væsentligt for-
ringe en for almenheden særlig værdifuld udsigt. Uden fredningsnæv-
nets forud indhentede tilladelse må der ikke foretages beplantning i
et sådant omfang eller af en sådan art, at arealets karakter af hede-
areal forandres.

EJER: Privat REITET: Juni 86



REG. NR. .2783.00.1
FOSDAL HEDE
LILLEDAL

811 FJERRITSLEV 1217 III S0JNØ 6,2 ha

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Deklaration af 28/3 1962(privat/nævn-24/59), lyst 17/4
1962, om vilkår for dispensation fra skovbyggelinie og
højbeskyttelseslinie. status qua som landskabs- og ud-
sigtsfredning.
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MATRI K E L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 17/41962)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

15i V. Svenstrup By, Hjortdal

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se ogSå REG. NR.:
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li 35/61 /;'i V. Svenstrup
REG. HR. 2.783.00

llEL STOUSTRUF
landsretssagfører
-Aalborg

Matr.nr. 15 1
Vester Svenstrup by,
Hjortdal sogn

A.nmelder:
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1 7 APR 1962

, FOTOKOPI
t', ~:~l' :,~rl!f:

FREO,"li"G:>' ':,\ :-.:[[ frR
THISTED .-\:.n. IZ.\!)~J-,.I~l.L):)

D E K L A R A T ION

Underskrevne chefredaktør Alf Schiøttz-Christensen,
~lostermarken 48 b, Aalborg, der er ejer af eJendommen
matr.nr. l, i Vester Svenstrup by, njortdal sogn, dekla-
rerer herved forpligtende for mig og senere ejere af den
pågældende ejendom:

l.

Fra ejendommen, der ved ~andbrugsministeriets skrivel-
se af 7. september 1961 er uastykket fra matr.nr. 15 ~ ibid.
med hartkorn II album og samlet areal 61.580 m2, må der ikke
ved udstykning trask111es yderligere parceller.

2.

Der må ikke p~ ejendommen ar.tringes boder, skure, master
eller andre indretninger, sox ved deres udseende eller belig-
genhed vil få en skæmmende vlrknin~ på det omgivende landskab
eller væsentligt forringe er.fo.L'9.1mt:nhedensærlig værdifuld
udsigt.
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3.
Tegningerne til det sommerhus, som jeg i henhold til

dispensation fra den pågældende ~aturfredningelove § 25
stk. 2 den 28. januar 1960 har opnået Fredningenævnets til-
ladel.e til at opføre, skal forelægges for Fredningsnævnet
for Thisted amtsrådskreda til godkendelse, forinde~iu.1t
opf~re8, og Fredningsnævnet skal godkende husets placering
på grunden.

4.
På arealet må ikke udvindes sten, grus eller lignende,

ligesom der ikke må foretages planering, ud~ravning eller
anden ænåring i arealets l"lUV1%;l'enaeujseer~J.e, alene 'cort::iet
fr:"1,-:·',dannearbeJaer, c.:.,':' t:: t.-:li<1'u...VtL .:. ~orbinael~e .ted op-
førelse af det tllla...;,t-='.J.~ ss.~t a:l.l~c..L<::"seaf ade,dl..gsveJ
hertil.

Omkring den tillaåte bebyggelse m~ der foretagE~ KU-
lisseplaLtning til caLouflering af t~cygielsen, idet
flantning i retfiing mod der. freoede gravnøj lv~~.132 ikke m~
foretages nærmere denne end 30 m i overensste~else med cen af
Nationalmuseet godkendte afstandsbestemmelse.

Uden Fredningsnævnete forud indhentede tilladelse må der
ikke foretages beplantning a.naetsteds på arealet i et sådar4t
omfang eller af en såd~l art, at arealets karakter af hedeare-
al forandres. Såfremt beplantning skal foretages incenfor en
afstand af unaer 100 m fra en af 1e fr~uede høje, skal åer tll-
lige indhentes tilladelse fra ..atlonal:r.\...seet.

Ved beplantning IDa der C:tler~e8.tlver...lesscia.annepl311tE::arter,
som naturligt falder ln.::.. i ':':1!.c.sKa..bet,j.v.s. at der alene m'
~l~ltes arter, som s~dvanll~vis f~n~es vildtvvKsenoe ner i 1~4-
det, men ikke decider~de ~r~jbuske.

Denne deklaration vil være at tin~1yse som servitutbehæf-
tende matr.nr. 15 i Vester Svenstrup by, tijortdal sogn.

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for ~hiated awts-
rådakreds.

h a l b o r g, den ~~~3. 1962

~/4k~·F~~



Ib kr.

u-
t.

:3 .. -
/7 kr. -

Otto Ringstrøm
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