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

I anledning af at fredn1ng.nævnet tor Odense amtsraadskreds
i eag 325/1963 har meddelt tilladelse til opførelse af en m1nkfarm paa
den vestl1ge del af lod nr. 2 af matr.nr. 5 ! Norup by og sogn for-
pl1gter undertegnede mu~ermester otto MØller Pedersen, Norup, m1g og

•
•ft.rrel~.nde e~e~ af nævnte lod til at plante og vedligeholde en
sammenhængende række af b1rketræer langs det vest11ge skal af lodden
mod matr.nr. 3 ~ em.t. og lange det nordlige skel fra grænsen mod matr.
~~. 3 ~ paa en strækn1ng af ca. 100 m 1ndt11 den paa lod nr. 2 væ-

rende skoY. Beb1~gel••• ~ enhver art og ~Tt.udgravninger maa 1kke
ko.. t"'mee atumer DIft'"D'l..r.end , .... , ...

~., .i

Om.laddene bel1uenhed b4lllV1se,;"tu 'vedhæftede af 1andinspek-
ter Oluf N.lleaann udrard11ede kort, der t1llige med en rød .kygge v1-
..r placer1ngen at den kommende trærække.

D.ADb Oeklarat1on vil være at tinglyse paa det nævnte matr.
nr. 5 !, 7 p og 9 ~ Norup med prioritet forud tor al pantegæld, men
kan noteres som alene vedrørende lod nr. 2 af matr.nr. 5 ~.

i
Med hensyn t1l serv1tutter og 'andre byrder, tinglyst senest

16. december 1963, henvises til ejendommens blad 1 tingbogen.
Paataleberettiget er fredningsnævnet for Odense amtsraads-
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Otterup, den 19. juni 19t4.

Indført ; dagbogen for Bogense
retskreds, den L ~ lUN ~ it 4

Lyst.
~tr. nr. 5 ~ 7 p og 9 .Q er beru..;ftet
med ialt 24.460 kr. til Fyens Stifts
Sparekasse, ~alt 59.530 kr. ~rivate
rddler, iaIt 44.500 kr. til Landb.:>-
S;-arekE.ssen for F.....;" 5. 50C Kr. iflg .
ejeI"F,antebrev 0i'·2.ooo krt • .i:Jrivate Iiliciler •

.~ ~---~--i
Ellehauge Hansen /

]).klara ti onen /l
ye4r.rer alene •• tr. nr. 5 ~, jtr. erklarlng af 22/1/1965
hvorfor ,di;an.tAende ret •...-rkn1ng annullere.

DOMMEREN "JL~
I Sogenee den #(IV. jaDuar 1965

//~~~--~.

Ellehauge Hans ...

I den 29.apri1 1965.
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