
Afgørelser - Reg. nr.: 05635.00

Fredningen vedrører: Alling Udsigt

Domme

Taksatio nskommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 23-04-1973

05635.00



DEKLARATIONER>



REG.NR. 05(;?'S . Co ej

ALLIN~ UPS l~\

167 12.1Lt

,
MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 25/ ~ 197s")
&ed.1ineeo omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

ee

Gældende matrikulært kortbilag: ~ A Yl T'S \~ 72.

Se også REG. NR.:



., \214 t Sø 9~ og 9~
Alling by og sogn

FrcdnjnfT~)l<:'?vnet for
Århus amts vc~{..L::;.,;[rcdllingslcfCdsStempGlfri i medfør

af stp.l. § b3, stk. l.

2 5. APR. 19 7 3 * 4211

Deklaration.

I anledning af ansØgning om ophævelse af fredskovspligt på
matr. nr. 9~ og 9~ Alling by og sogn pålægger jeg herved for mig
og efterfØlgende ejere af de nævnte matr.nre. fØlgende bestemmel-

• ser:

Den på skråningen umiddelbart vest for matr.nr. 9~ smst. væ-
rende bevoksning udtyndes, således at de fleste nåletræer fjernes
efter nærmere aftale med fredningsplanudvalget. Udtyndingen fore-
tages således, at der tilsigtes udsigt gennem åben bevoksning ud-
for den del af n~tr.nr. 9~, som ligger udfor stien, medens der ud-
for parkeringspladsen opretholdes en så tæt beplantning, at der
sker en slØring af parkeringspladsen mod vest.

Den del af matr.nr. 9~, som ligger nord for bygningerne og
neden for skrænten, kan tilplantes, men beplantningen må aldrig
nå en hØjde på over 8 m, således at udsynet fra stien kan bevares.

De ca. 1,2 ha, som er beliggende nord for parkeringspladsen,
kan frit tilplantes.

Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til eJen-
dommens blad i tingbogen.

Påtaleret har fredningsnævnet for Arhus amts vestlige fred-
ningskreds.

Den
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