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5' I -••Matr. nr. lo~ Rebilu by,
~kØrping so['n.

D E K L A R Å T ION.
Uncler·teQlede, der ejer matr. nr. lo~ Rebild by,SkØrp1ng

sogn, på hvilken er ~eligeende oldtidshøjen, 1512-73, deklarerer
herved på egne og efterfØlgende ejeres vegne, at det areal, der
på vedhæftede af landinspektØr Nellemann udarbejdede kort, er mar-
keret med en grøn streg, i~{e må beplantes med træer eller buske.
som efter deres natur vil kunne hindre udsiL ten mod nævnte hØj
set fra den øst-vestgående vej, der afe;rænser arealet mod syd. Op-
sætning af master, boder og li&'TIende,jfr. iøvrigt r.aturfrednings-
lovens § 2, må ikke anbringes pa dette areal. Ca. ~oo meter øst for
hØjen findes oldtidshøjen 1~L~-20.Såfremt læhegn Ønskes opsat i
arealets Østskel, vil der blive draget omsorg for, at he~let, i det
omfang det ligLer i sigtelinien mellem de to høje, holdes i passenae
lav hØjde, s:leues at u~si~ ten fro h~j til hØj opretholdes. Fred-
ningsnævl1et skel pu arealet være berettif:,et til uden udgift for
ejeren at lacie fjerne selvsbet træ- eller buskbevoksning, under
rimelie l~e_,s;Yllt:::.~.entil ejerens Ønsker om at lade enkelte frit-
st~ende tr~er bli~e Gt~cnde.

UaEset bes~e;,;r:lelsen.om 100 meter zonen fra hØjfod i
ovennævnte § 2 tiltræder ~rednincsnæv'TIet veQ sin UIlderskrift, at
der, når tinglysning har fundet sted, intet er til hinder for be-
plantning uden i'or det på kortet lllCd. cr'ønt marker-ede areal.

Fåtaleret tillægges _,ational.IDUseetog ..l,lredningsnævnet
for Aalborg Amtsrådskreds.

Nærværende deklaration må tingl;yses - uden udgi1't i'or
mig - på min ovennævnte ejendom, idet der med hens~~ til pante-

hæftelser og byrder henvises til ejendommens blad i tinglJogen.
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