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Matr.nr. 25d, 25~, og del af maLr.nr. Ile
Husby By - Kjettrup sogn.

D e k l a r a t i o n

!Undertegnede Kjettrup-n·øttrup sogneritd, Kjettrup-Gøttrup kommune,
som ejer af ejendommen matr.nr. 253" 25~ Husb;y By, Kjettrup soe;n
oe; medundertegnede ~urdejer Alfred Pedersen, Husby pr. Fjerritolev
som ejer af matr.nr. Ile sammesteds tilbyder herved at frede de

, '"ommeldte arealer i overen8sten~eloe med nedenanførte.

1.
Der må p<i ovennc~vnte matr.nr. 0e: p,,_ den med rødt afmærkede del af
11,2. jfr. vedhæftede kort ikke forotages bebyggelse af nOGen art
hverken midlertidigt eller vedvarende. Der må ej heller opstilles
skure, boder, master, transforruerstationer, telte eller lignende.

opretholdes, ligeaom fredningen ikke skal være til hinder for, et-
ter aftale med den påtaleberettigede, at der etableres affalds-
kurve samt de nødvendige parkerings- og forbudstavler i forbindelse
med motorkørsel på arealet.

"c....

Arealerne skal bevares i deres naturlige tilstand og der m~ ikke
foretages afGravning, opfyldning eller planeringer, ligesom arealer-
nes naturlige beplantning ikke må ændres. Der må ikke foretages
yderligere beplw1tninger af nogen art,og selvsået trævækst kan til
enhver tid fjernes ved fredningsnævnets foranstaltning.

3.
Der tillægges almenheden ret til færdsel til fods ad de eksisterende
veje og stier. Dog forbydes adgang til den af deklarationen omfat-
tende haveparcel p~ matr.nr. lIS, ligesom skråningerne af den på
sarr~ematr.nr. beliggende hulvej ikke må befærdes.
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Motorkørsel er ikke tilladt bortset fra til og frakørslen til
det på matr.nr. 25~, udlagte parkeringsareal. Denne foranstalt-
ning skal dog ikke være til hinder for den nødvendige kørsel til og
fra den grdr. Alfred Pedersen tilhørende ejendom på matr.nr, ll~.

ee
Fredningstilbudd~t afgives for Kjettrup-Gøttrup kommune uden krav
om erstatning, hvorimod grdr. Alfred Pedersen, Husby for sit ved-
komnlende kun afgiver tilbuddet under forudsætning af,at der ydes
ham en erstatning pa 3.000 kr.

Forannævnte bestemmelser kan tinglyses som servitutstiftende på
de af tilbuddet omfattede arealer.

Påtaleretten tillægges fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds.

Sognerådsformandens underskrift tjener til attestation for at
tilbuddet er underskrevet af den samlede kor.~unalbestyrelse.

Husby - Kjettrup

Husby den 19/8-1966

Som ejer af matr.nr. 25d, 25~ Husby _ Kjettrupo

.'
Tiltrædes af Kettrup-Gøttrup Sogneraad, idet deklarationen ikke
gør nogen indskrænkning i lodsejernes nuværende færdselsrettigheder
igennem hulvejen •
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Tiltrædes som ejer af mat 11r. nr. c ifølge tingbogen, idet jeg
samtidig erklærar, at jeg er indforstaaet med, at erstatningen
udbetales til tidligere ejer Alfred Pede~sen, nu Fjerrits1ev.

Taarbæk, denltatglst 1966.

Steen Jensen.

,Idet bemærkes, at foranstående deklaration er fremlagt til
Fredningsnævnets protokol og godkendt af nævnet, begæres
deklarationen tinglyst på matr.nr. 25d, 25e og matr.nr. Ile
Husby by - Kjettrup sogn.

Fredningsnævnet for Thisted
amtsrådskreds

Vestervig, den 7/2 - 1967
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