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Underter;nede gQrdejer Aksel Strandgaard Andersen, Ejerslev,
ejer ejendommen matr. nr. lo ~ Ejerslev bv og sogn, hvorfra på-

~ __ "= __ ""'~ =~_"" __ ..=.,... ~.."_~,-,,~,, _~ .. ~~ ,...$:"""""-~lS

tænkes udstykket 2 parceller som vist på vedhæftede rids.
For at udstykningen kan gennemføres, tinglyses på mine nævnte

ejendomme fØlgende tillæg til deklaration lyst 15/6 1972 om fred-
ning af del af voldsted:

Det på de to parceller inden for beskyttelseszonen beliggende
areal skal stedse henligge og vedligeholdes som græsklædt, således
at der ikkE. må foretages nosen form for beplantning, hvorhos der
heller ikke varig eller midlertidigt må forefindes faste eller
flyttelige bygninger, lØsØre, hegn eller andet Då arealet.

Den bebyggelse, der foretages på de to parceller uden for be-
skyttelseszonen skal slØres i passende omfang med beplantning og
omfanget af eller tvivl om denne slØrings beskaffenhed afgØres
alene af Fredningsnævnet.

Deklarationen tinglyses på matr. nr. lo a Elerslev by og sogn
med respekt af allerede tinglyste servitutter og pantehæftelser, og
efter foretaget udstykning alene med respekt af allerede tinglyste
servitutter.

Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Viborg amts nordlige
fredningskreds, eller den hvem nævnets funktioner ved evt. gennem
lovgivning måtte blive overført til; samt Rigsantikvarens Fortids-
mindeforvaltning.

NykØbing Mors, den 4. april 1974.
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