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REG. NR. J!6'1

Map-. nr. "'2M 0l lt2A1l Rebild by,
SkØrp1nl ~.. sogn.

D E K L A R A T ION •

Undertegnede lærerinde tru K. Andersen som ejer at matr. nr.
"'2&4 og 1+2. a.bild b7. SkØrp1nl sogn, lndgår herved på at underkaste

nævnte 11 td. land store akovejendom fredning glende ud pl, at .~.

endommenmed nedezmævnte torbehold ikke må babYIle.. ligeao. der 1lc-

ke mA opsættes aku.re,master eller andre ak_ende indretninger t

hvorhos terra1n1"ormerne ikke .mJ. ændre •• Skrænterne mod 874 (pi. yea.-

hæftede kort lndtecnet med grøn skravering) og .,i~.. partier 0Illtr1Jll
den pI. matr. nr. 1+2.d YlillHnde sø (ligel .... indtegnet ud grøn 1Ila..

verlna) friholde. tor beplantn1J1l. Skrænterne skal dle4 •• _'vidt

muligt henl1CI. i lJDI. PI ejfD.d-.aen ~ grun4eI'1•• htlle. skel

er beUlgende to oldtldahøje (NatlODalIIu.eets 1512 - 21 og 22).
Ib nnlantniq .kal tinde at84. indglr jel pi egn. og ettertølCel1-

~:,. .~.re. .,8gDt pl at fr1holde en zone pi 1meter tra højrød tor be-

pletning, og alledes at også omrldet mellemde to høje friholdes

(.1fr. Grøn "'«.akravertng pl kortet). Selvslet træ- og buskbe-

yoksning inde for de grønne omrldft Id. 1 t01l'nødent omfang tJern ..

ved tredningsmyndighe4e1"l18. toran.taltnlnl uden lldgltt tor ejeren.

Da tredn1nsen tilbydes trl'f'11Ugt, skal offentligheden ikke

ha•• adgang til de fredede arealer, ud over den eventuelle ret

den har tIl at tærd •• ad den over ma.t!-.nr. 42.&l& tørende hulve3.
• ., !J"'~' ".vne'

for. >(.0,..,0. b 1.1, ,raadskreds q 2.//r;j
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soa ~ec ,em. al rr1holdt tor reCUlerlD1. PI. .... nr. 'taM
optør •• et enkelt enral11ehUI til s.-nr- eUe!' bellis ..

el ... alt .. 4 fredningsnævnets skriftlige godkendel .. 1 b ...

s.ende tl1 placering og ydre udtormning j fr. d.t vedhættede

kort. BTgn1ngenmå ikke uden nævnets skriftlige godkendel••

amcire. 1 henseende t11 det ydre og bebygget areal. Den g04-

kendte tegning og beskrivel •• begæres opbevaret 1 nævnet. ar-
kiv at hensyn til kontrollen.

Sltremt forholdene engang mi.tte gøre det ønskelIgt, at

matr. nr. 1+2A1& bebygges med et enkel t hus, ml dette Ikke ske

uden de nedennævnte pltaleberettlgedes skrlf*llge godkendel-
.e. I tiltælde at .alg, dledes at de to heroDlhandlede matr1-
kelDumre til' hver s1n e~er, skal det gennem udstykning tor.øce.

udvirket, at det areal, på hvilket de to oldtldshøje ligle~
(d.v.s. det .ed grønt k17daskraverede areal) kommerunder ...

• e ejer, allede. at eventuelle hagn .ellem de to højel1ndcla ••

De tll be~ll.lsen. torsyning medelektrIoitet tornødne

aa.ter, III efter .-.rAd mednæmet opsættes.

Dem1e deklaratlO1l ml tinglyses pi. o'V'enDæYrlteubebættecte -3-
ena-.

fAtal.et tl1læCge. 1 tell •• skab D.. arks Na'tU'~4ItIId.....

tøHl'dng o, t"rednlnlsnæmet ror Aalborg JIltsrAds1a' .....

... Fre4n1ng..,..ta under.uttt herpltegnet er en '111a4e1"
, t.il bebfgl.1S,~" matr. nr. 42. 1 onrensstemmel ••• e4 etena-

J'atione.n,~Ur denne er tlDglls~~ .

• "·"alvldt angAr Oldt14~j.e tilL'l1ages Natlona1J1u••••

serald.lt pltaleret.

Skørp1n&. den 2~. april lr' ".
K. ADder.n

Tingl1.t ved retten 1 Terndrupden ....... ~ 1961+•............----
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REG.NR. 33 5i. 00

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 127111.

Aalborg, den lq juni 1993.

Hr. Jørgen Bach Laursen,
Ida Mariesvej 11,
9000 Aalborg.

FS 29{1993: Forespørgsel om tilladel§e til opførelse af eenfamiliehus på matr.nr.
42 au og 42 ad Rebild by. Rebild, der er omfattet af deklaration lyst 4. maj 1964.

Under henvisnirtg til Deres skrivelse af 5. maj 1993og besigtigelse den 3. juni 1993,hvoraf
udskrift vedlægges, skal herved meddeles, at nævnet ikke kan godkende, at der opføres
bebyggelse på ovennævnte ejendom.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan
inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan henskyde klagen til mil-
jøministerens afgørelse. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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