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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(' lI.ebenhavn kvarter) 5a o

ell.r (, ...... d.rjydske linds- ø-t g
S er

dele) bd. og bI. I tingbogen,
art. nr .• eJerlav, sogn.

Stempel:

5h Guldbek by,
Hornum sogn

Gade og hus nr.:
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D E K L A R A T ION

Undertegnede ejer af matr.nr. 5a Guldbæk by, øster Hornum sogn,
direktØr, gårdejer Erik W. Nielsen, Egedalsgaard, Guldbæk, 9530
Støvring, og undertegnede ejer af matr.nr. 5~ srnat., gArdejer
Viggo Bra9" "Bakkely" , Estrup,Guldbæk, 9530 Støvring, deklar.rerf~~·
herved på egne og efterfølgende ejeres vegne nedennævnte bestemmel-
ser. Deklarationen gælder det på vedhæftede rids ved randskravering
viste areal, og kun i den udstrækning arealet er del af matr.nr.
5a og matr.nr. 5h Guldbæk. Deklarationen afgives i anledning af
den af Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige frednings-
kreds meddelte godkendelse af de på planen viste udstykninger
indebærende en ændring af afgrænsningen af beskyttelseszonen
i henhold til naturfredningslovens § 53 omkring gravhøjen Skods-
hØj, fredningsnr. 1312.42.
l. Terrænet må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
2. Der må på arealet ikke opfØres eller anbringes huse, boder,

skure, master, transformatorer, tårne o.lign.
3. Arealet må ikke benyttes til henstilling eller henlæggelse

af kØretØjer, beboelsesvogne, maskiner, materiel eller ma-
terialer af nogen art eller bruges som parkeringsplads, cam-
pingplads e.lign.

4. Affald må ikke henkastes på arealet, og dette skal vedlige-
holdes i en efter de påtaleberettigedes skØn SØmmelig til-
stand.

5. Den eksisterende beplantning nordvest for gravhØjen skal
ryddes inden et år efter at der er tinglyst foreløbigt el-
ler endeligt skØde på de tilgrænsende parceller, udstyknings-
planens parcel 9 og ll. Arealet skal herefter holdes fri for
(også selvsået) træ- og buskbevoksning bortset fra en even-
tuel absolut spredt bevoksning med træer og buske enkeltvis
eller i små grupper uden for gravhØjen. på selve gravhØjen
og i dens umiddelbare nærhed må rydning af bevoksning ske
uden beskadigelse af hØj- subs. terrænoverfladen. RØdder må
ikke opgraves, og optrækning af planter må kun foretages i
det omfang det kan 'ske ved håndkraft.

6. De påtaleberettigede kan til enhver tid med et års frist kræve
foretaget en slØrende beplantning langs arealets grænser.

7. Arealet kan dyrkes og det kan anvendes som græsq~g~~~~a~ ..:I,
hvilken forbindelse det kan oppløjes, når da~isQar,eat.ef~~
tilsås med græs. Udgår arealet af sådant brug, skal IQet·f~m-
over henligge med en naturlig græsvækst og arealets eventuelle
tilgroning med lyng og andre hedeurter må da ikke hæmmes ved
brug af plantegifte, gødskning e.lign.
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8. Luftledninger må ikke fØres hen over arealet.

9. Veje og stier må ikke etableres uden de påtaleberettigedes sam-
tykke.

lo. Hvis og når arealet udgår af landbrugsmæssig drift gives offent-
ligheden adgang aQtt~l med mindre denne er til væsentlig gene
for brugen af arealet ved ejerne af matr.nr. S~ og S~ Guldbæk
og ejerne af parceller udstykket herfra specielt til ridnin~,
græsning af rideheste o.lign. Fredningsnævnet kan efter begæring
fra den til enhver tid værende ejer af arealet fastsætte regler
for offentlighedens adgang, nerunder begrænse denne.

ll. Hvis forannæ\~te bestemmelser ikke overholdes og skriftligt på-
læg herom ikke efterkommes inden for anfØrt frist, kan de påtale-
berettigede lade i så henseende fornØdne arbejder udfØre på eje-
rens bekostning.

12. Deklarationen præjudicerer ikke bestemmelserne i den til enhver
tid gældende naturfrednings- og fortidsmindebeskyttelseslovgiv-
ning.

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftend3 på matr.nr.
S~ og matr.nr. Sh Guldbæk by, øster Hornum sogn. Påtaleret tillæg-
ges Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds og
Rigsantikvaren.

Som ejer af matr.nr. Sa: Som ejer af matr.nr. 5h:

Guldbæk , den;;{ l/c:; 1973
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Akt: Skab nr.
(udfyld.. af dom..-koneoret)
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Nævnet underskrift herpåtegnet er, ~ endelig tinglysning har
fundet sted, og B!t nævnet herefter har givet meddelelse om dette,
men først da, en godkendelse af deklarationen og derved i ovennævn-
te omfang en dispensation fre bestemmelserne i naturfredningslovens
§ 5~

Da dispensationen er genstand for anke tilOverfredningsnævnet,
Nyropsgade 22, 1602 København V, og ankefristen er 4 uger, regnet
fra det tidspunkt, ovennævnte meddelelse er ko~et frem, giver næv-
net, når endelig tinglysning er dokumenteret, snarest de ifølge na-
turfredningalovens § 24 jvf. § 58 enkeberettigede samtidig hermed
underretning._

En udnyttelse af dispensationen kan i forhold til fredningsmyndig-
hederne (eventuelle andre myndigheders tilladelse kræves antagelig
også) følgelig først ske risikofrit, når snkefristen er udløbet,
uden rettidig iværksst enke~
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