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Matr.nr.: 30.! og 30bl!-Ilc:ritu~f;t!trednlngsst~m:2%nnelder:
Ejerlav: Hvorup by
Sogn: Hvorup.

Landinspektørfirmaet
Nellemann,
Vesteraa l,
9000 Aalborg.

MiDWDi
j .n~. 52676/2

28. MAJ 1976 • A 1 4 3 6 4

D e k l a r a t i o n

I anledning af skelforandring mellem matr.nr.301 og 30bl
HvoruD by og sogn, hvorved der overføres et areal fra matr.nr. 30.!
til matr.nr. 30bl til udvidelse af eksisterende oplagsplads for ma-
skinstationmateriel på matr.nr. 30bl bestemmes,at den Då vedhæftede
rids viste lo m brede løvskovsbeplantning langs Lindholmå ikke· må
fjernes. Beplantningen skal stedse vedligeholdes, og der skal 'om
fornødent foretages genplantninger af den til enhver tid værende
ejer af d~t fremtidige matr.nr. 30bl.

Nærværende deklaration, der er betingelse for Fredningsnæv-
nets godkendelse af fornævnte oplagsplads - jvf. bekendtgørelse af
lov om naturfredning nr. 520 af l. oktober 1975 § 47 a - begæres
tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 30! og 30bl Hvorup by og sogn
og er bindende for ejer og indehavere af andre rettigheder over ejen-
dommen uden hensYn til, hvornår en sådan ret er stiftet - jvf. for-
nævnte lovs § 64.

Påtaleretten tilkommer Frednings~vnet for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds.

Tiltrædes:
Fredningsr.ævnet

f'· I' _Ior t'·~or<':ty.,on\J:iamts
sydligt!) frednino~kr eds
Gabsisgada 5 • 9000 Aolborg den 17.
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maj 1976.
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Som ejer af matr.nr.

Hvorupgaard, den ~~~- ;rej
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L. Guldberg Sørensen

Som ejer af matr.nr.
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Niels Chr. Sørensen

/M.H.V.
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