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aMatr.nr. 7 Morud by,
Vigerslev sogn

FRFDNINGSNÆVNET
FOR vJ. 3Y/J)

:::;-~'}JSi\J\iITS NORDLIGE '
'. -~_~:)N1i'~r:'~(-':"REDS

D e k l a r a t i o n

..zJ~
Q<:,- )°Ak.t: Skab c/{' nr.

REG. NR. SJ~'-
l N D 6AE.T ~j\:~(;Jt ..==7

c-'~ '"'"'I ,...,. _."...-/1.,..v __ .. _, .... olo.\a4Qj

Anmelder:
Landinspektørfirmaet
HUbbe & Thorlacius

Odense

Undertegnede Søndersø kommune indgår herved på - som vilkår for
at opnå naturfredningsnævnets tilladelse til udstykning af en parcel af
matr.nr. 7a Morud by, Vigerslev sogn som vist på vedhæftede rids - at
parcel nr. l ikke må bebygges, men skal henligge som grønt område med
passende beplantning efter en forud af nævnet godkendt plan. Det bemær-
kes, at nævnet, hvis det skønnes fornødent for at afrunde en eventuel
bebyggelse mod nord, vil kunne acceptere bebyggelse på det på planen med
skravering viste areal.

Nærværende deklaration har prioritet forud for al pantegæld, men
respekterer de på parcellen den l. oktober 1970 hvilende servitutter og
byrder.

,I

kreds.
Påtaleretten tilkommer naturfredningsnævnet for Odense amtsråds-

Søndersø, den 23. CJ 1970
p.k.v.

/1- )~~~ . r'?~1
borgmestllFj

Undert"egnede Anna Kirstine Marie Sørensen tiltræder herved for-
anstående deklaration i min egenskab af ejer af landbrugsejendommen matr.
nr. 7a Morud by, Vigerslev sogn og erklærer mig, indforstået med, at den
noteres på ejendommens blad i tingbogen.

//.'u,"'I' - 1- /t/Morud, den ~.~ J t 'l

2fJ,JJ\11271
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Ved skrivelse fra landbrugsministerie.t af 5. oktober 1970 er foran-
~ævnte parcel udstykket fra matr.nr. 7a Morud by, Vigerslev sogn,
skyldsat som matr.nr. 7ac•

Odense, den 27~ oktober 1970
Rubbe & Th~lacius

l~

j. nr. 234/70
CH/GP

l
L

bebyggelse på den nordlige del af det skraverede,&real af parcel l. rGodkendes med det forbehold, at nævnet alene har ~eeepteret

FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE, 'den 16.november 1970.
FREDNlNGSKREDS

ODENSE

P. N. V.

Indført i dagbogen for Bogens~
retskreds, den 18 NOV. 1970
Lyst.
Anm..:.:

Rids vedhæftet.
Matr. nr. 7 ae er benæftet med
24.000'~1~il Fyens Stifts Sparekasse.

B. BREUM
cst,
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