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Fredningsnævnet for

Randers Amt
REG. NR. 3Jf~J'
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Matr. nr. 19, m.fl.
Hvornum by og sogn m.v. Anmeldir1 Højesteretssagfører

Hans Brøohner,
Nørresl1ndb1'20 Aug. 1964 4705

Stempel: 2,- kr.

D e k l a r a t i o n I-- __ I ...--.....-... __

Undertegnede Dansk Salt I/S, Lersø Parkalle 112, København ø, der er
akødehaver på ejendommene
matr. nr. lA HvornWl by og sogn af hartkorn l fkt oi alba

" " 5& smst. - O - l ...
" .. 2.2,Lillemølle, HvornWl sogn... 3 lt ...
" .. 2~ :BrøndWll,Hvornwa SOill ... 7 sk. 3 fkt li ...

deklarerer og bestemmer herved vedrørende de ,åsaldende ejendomme t.lgen-
de, foranlediget ved skrivelss af ll. juni 1964 tra fredningen.vnet for
Randers amt (jour. nr. F.S. 228/64):

Såfremt den aaltindvinding som er påbegyndt pi de ovennavnte matr.
nr.' e, måtte blive opgivet forpligter Dansk Sal t I/S - eller den, der til
sin tid måtte være indehaver af bevilling til indvinding pi .tedet at sal
ved opskylning aig til at fjerne pumpehue(e) eamt alle synlige dele af
fundamenter til boreudstyr, til slamgrube o.s.v. eamt tl1 at opfylde alle
overfladehuller, senest l år efter at saltindvinding er indstillet, med-
mindre det til den tid kan godtgøres, at der er vasentlig øaadeynliBned
for arbejdets genoptagelse. Såfremt dette måtte ~re tilt.ldet, udsettes
evt. fjernelse i 5 år fra indstillingen at arbe3det at regne. medmindre
arbe3det er genoptaget forinden.

Det bellllBrkeaIldtrykkeligt, at nerværende deklaration ikke gør noget
1ndgr@b 1 d@ Den daneke etat tilkcmmands x6tt1gh64.r 1 h.t. bekendtgørelø,
nr. 380 af 29. november 1963 om eneretabevilllng til indvinding at s*1t
ved opskylning ...eller den øenere bekendtgørelse som mlligt altte træde i
.tedet herfor - derl1nder speoielt. nævnte bekendtgørelses § 14, 3.stk.

De oventor nævnte e3endomme er ubeheftede for panteø-ld.
Nærværende deklaration beØBres lyst pi e3en40mmen, der er noteret

som landbrug, med respekt at derpå nu hvilende servitutter.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Randers amterådskredø

og/eller Nationalmuseet.
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København, den 28. juli 1964
For Dansk Salt l/Ss

Vinant Petersen

Til vitterlighed om underskrifterne. ægthed, dateringens rigtighed
samt underskrivernes myndigheds
E. Lerbrandt. Inger Rosenberg
fulam.gtig sekretær
Dalstrøget l44~ Søborg Vester Søgade 76, København V.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnavnet for Randers amt,
Civildommeren i Randers byret den 2.september 1964.

Indført i dagbogen for retten i Hobro den 20. aug. 1964.
Lyst. Tingbog: bdo Hvornum blo 2,!! OB l!
Akts skab D. 1040 D.137.
Ekstrakt-udskrift at handel.registeret foreviato

K. Bonfile / EK
H.
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