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o", ,.... landsretssagførerne
, SØaEN" G. NI~LSEN & C. A. l'1EILVANG
Allingåbro Auning

F.S. 592/70

23. DSC. 1974 - 013989

Matr. nr. 7 ~ Rygårde, Nørager sogn m.fl.
j. nr. Al. H. 868/73

ustpl. 25,-

D e k l a r a t i o n----------.-.....-.......-- ..-..--..
Undertegnede handelsskoledirektør Knud Kappe1 Jensen, Hav-

bakken 22, Hjerting, der er tinglyst ejer at e~endommen matr.
nr. 7 ~ Rygårde, Nørager sogn, af areal 4451 m , samt ifølge
betinget skøde tillige ejer at parcellen: '
Parcel 2 af matr. nr. 1~, Rygårde. Nørager sogn, af areal
2043 m2, godkender herved, at der på ovennævnte parceller ting-
lyses følgende servitutbestemmelser:

Under henvisning til kortrids, udarbejdet af landinspektør
Niels Jensen, Randers" i september 1970, bestemmer jeg herved, at
der på pureel 2 at metre nr. 7 ,2. og p~ matr. nr. 7 .2,. vest for
den på kortridset viste røde streg, foretages rydning af den ek-
sisterende bevoksning, og dette areal skal fremover holdes ryddet
for træ- og buskbevoksning, også selvsået.

Fremdeles bestemmer jeg, at ~er på arealet mellem den røde
streg og den på kortridset viste grønne streg til stadighed kun
må tinde. ganske enkelte træer og buske som en overgang til det
beplantede areal øst tor denne linie.

Denne deklaration begæres tinglyst med prioritet forud tor
pant egæld og med rigsantikvaren og Fredningsnævnet tor Rander. ,..,
Amts Nordlige Fredningskreds som påtaleberettiget.

Med hensyn til servitutter henvises til parc.ll~rnea blade.:
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.. Udgltterne ved denne deklarations oprettelse, stempling
og tinglysning betales af handelsskoledirektør Knud Kappel
Jensen. Havbakken 22, Hjerting. .

Hjerting, den 3. juli 1973.

K. Kappe Jensen

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtig-
hed og underskriverens myndighed:

"

Navn. Lena 0sterskov
Stilling: assistent
Bopæls Havbor~vej 33,

Hjerting

Navn: Eva Mathiesen
Stilling: assistent
Bopæl: Duevænget 3,

6733 Hjertingee
Tiltrædes og godkendes, idet deklarationen

begæres tinglyst paa matr. nr. 7 ~ Rygaarde, Nørager sogn
af areal 2043 m2.

Allingåbro, den 18-12-1974.

Jette Tinglev-Hansen.
Indført i dagbogen for Randers Herredsret,
den 23 DEC. 1974
TINGLYST II 7 c Akt. N. 460•• Anmærkning.

A. Holck-Christiansen

4t' Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige fredningskreds,
Civildommerkontoret i Randers, den 13. maj 1975.
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