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D E K L A R A T ION.

Underteeneje ejer af ejendommen matr. nr. 14b Følle by,
TIregnet S06~' underk~ster herved mi~ og efterfølgen1e ejere
uf denne ejellJom og parceller, der m&tte blive udstykket her-
fra, følg~nde bestem~e1ser:

l. Evt. bebY;;i2;cl:;;,eP,~l den/~~dhæfte.ie rids benævnte parcel nr.
28 okal placeres i mindste alstand til skel mod parcel nr.
27.

"-.""02. Udlejnincen nf Je tre grunje, der er beliggende øst for den
norJ-syd-g~cnde vej, LinJeparl~en. po vedhæftede rids beteg-
net A, B og C, sl~3l ophøre, og Liepol grundene opførte byg-
nin(;8r af enhver art snarest i J-'::l'n80 ira ,.;rundcne,når de nu-
vJJ1"ende lej-ore ij\~<..e L~ll.;cre s LJ,r som lejere af de pR[';i.Bldende
Gl'I.tnde. ttY J:1ini..>nsli.:J.lsi<€ .lor hv<...rentel t grund, så snert
den p~1:}LIIJen,jelc;.>j,.rL-<:.e per..3oI1li(,l:.k<.ln3ttl .for lejemålet.

3. Dc n:,,;vnte tre grun.ic slw1 Ui.llu-l~l oJrt c1 t.::l'" rydningen for byg-
ning~I' lI'iL,JJ:,0sV02J Ij ..ruelse dl.' t.riZ-busl(-og haveplantninG'
li,:;;0sorn t~::- o,~bu;;:;l\.1Jcval~snill(;enpci s01ve rlojen ckal fj8rnt's.
t~jGrneL.:.::m s~~dl p~~ scl v3 hajen :.?~C2veJ ul'GdvrlinG tæt Over ro-
den. rodJdr må ikke opgraves, o:n .stubbene bor pensles eller
sprøjtes ~ed middel mod rodskud.

4. Uluid:lelbz.rtef t·.!r ryJnil1Gcn af ,selve højen, sl(cllhøjen istund-
swttes efter anvisning fra rigbdDl:.ikvarens fortidsmindeforvalt-
ning ved fjernelse af de tilførte sten, også en dynge sankesten
he~lagt på højen i tiJ1igel'e tic, og fjernelse af en på højen
opsat bænk, ligesom højen, som er beskadiget i de seneste år,
påny skal gives sin oprindelige rundede form.

5. Det således ryddede areal, d.v.s. grundene A. B og C skal her-
efter fremover henligbe og vedliJeholdes med naturlig græsvækst



\~ventuelt med ganske enkelte spredtstående træer og bus-
ke) og med bevoksninG langs randen moJ nord, øst og syd af
tjørn eller anden for egnen karakteristisk bevol<sning med hen-
blik på at skjule eller sløre den ornkrinellg~ende bebyggelse.e Fåtaleret i følge nu:rværende dkelara.tion hor fr,_dningsn:nvnet
for Aarhus amt,,_o.grigsantikvaren hver for sig.
Deklarationen tinglyses mom hæftelse på matr. nr. 14b Fø1le
by, Bre...;n'2t 50611 med priori t0t forud for p3.ntegæld.
Hed hensyn til andre h2-Jfte13Gr henvises til ejenJommens
blad i tingbogGn.

Følle, den l - 5 19'14.

30m ejer o..f l.kl.tl". nc. l!~b J:.:Ll1l L.JDor
(sidn.)

InJført i du~bo~cn ;or
,·.rilus by- og herredsret
13HAJ 1974
t:,~t7~- ~~T-Hri.
Afvint fra tineboGen
efter anmcldcrs bcgwrlng.

s. Ballund
(sIne.)

Lyst .\.1\.'l.. r:.:: ~irt. 3':)0

l
I

ln:~crt i daGbo:cn lor
:\r:-.u::i by- oe llerre:.i~ret
lu JUj~ 1'0/4

l\n:"1o.: 10.000,- iflg. ejerpantebrev •

.13. Brohn
(5it:n ti)

cfter ~ket berigtigelse annulleres
herved foranstående retsamnærkning.

~rhus by- og herredsret
tinglysningsafjelingen, den 9-7-1974.

B. Brohm
(s~gn. )

~dSkrlftens riGtighau bekræftes.
Fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige fredningskreds,
Civildoi.llJerkontoret i Randers, den 24. jU1~ :974. /

Hchl{e~
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