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Forhandlingsprotokollen for Fredninssnævnet for Randers Amtsraadskreds.
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Aar 1935 den 3. September Kl. 15 blev der afholdt Møde af
Fredningsnævnet for Randers Amt •

.........................
Formanden for Komiteen for Hohøjfester begærede "Hahøj"

Matr. Nr. 9d Alstrup By, Mariager Landsogn fredet i Overensste~else
med Deklarationens Indhold.

Da "Hahøj" Matr. Nr. 9d Alstrup By, Mariager Landsogn paa
Grund af sin Skønhed og Ejendommelighed og den Udsigt, der derfra
haves over Omegnen er af vwsentlig Betydning for Almenheden modtager
Nævnet med Tak Komiteens Fredningsdeklaration, saaledes at Frednin-
gen kommer under Naturfredningslovens Beskyttelse.

En Udskrift af Protokollen kan tinglyses overensstemmende
med Lov Nr. 245 af 8. Maj 1917 § 25.

Mødet hævet.
Riis R. Greve G.M.Jensen

FREDNINGSDEKLARATION.

Som Ejer af Ejendommen Watr. Nr. 9d af Alstrup By, Mariager
Landsogn, omfattende det "Hohøj" omgivende Terræn, udsteder under-
tegnede Komiteen for 1l0højfester, Mariager, som Ejere af Ejendommen
følgende for os og efterfølgende Ejere bindende Fredningsdeklaration:
l. Bjendommen fredes og maa ingensinde dyrkes eller beplantes, ejhel-

ler bebygges hverken varigt eller midlertidigt. Den Bevoksning,
der findes paa en Del af Ejendommen, skal holdes i en saadan Til-
stand, at den i ingen Henseende spærrer Udsigten.

2. Der tilsiges Almenheden Adgang til Ejendommen, dog at Adgangen paa
Dage, hvor der ved Ejerens Foranstaltning eller med deres Til-
ladelse afholdes Møder paa Ejendommen, kan betinges af Entre. In~
gen kan uden Ejernes Samtykke benytte Ejendommen til Møder eller
Massebesøg af nogen Art.

3. Det forbydes paa 'rerrænet at henkaste Papir, Flasker eller andet
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Affald.
Paataleret med Hensyn til denne Deklaration tilkommer Ejerne og
Danmarks Naturfredningsforening.

Det bemærkes, at Ejendommen er ubehæftet.
Nærv~rende Deklaration bliver at forelægge

net for Randers Amtsraadskreds til Godkendelse.
Hobro, den 25. Juli 1934

Komiteen for Hohøjfester
, "
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Fredningsgrænser:
ummenfaldende med Skel n u

Ikke sammenfaldende med Skel
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Forhandlingsprotokollen for Randers Amts Fredningsnævn.

Aar 194-1, den 20' Septel'lberblev Randers Amts Fredningsnævn

Mødt var
l. Formanden, Dommer E.RUs.
2. Det amtsvalgte Medlem, Gerud Jensen, Væth.
3. "Det kommunevalgte Medlem, adr. Ba~US Greve.

Eer fremlagdes:
l. Skr. af 1717 1940
2. Do. af 21/8 1940

. 3. Do. af 21/2 1941
4. Skr. af 4/4 1941

fra Sadelmag~rmester C.Carlsen.
fra Nationalmuseets I. Afdeling •
fra Overretssagfører Boghl

fra Danmarks Naturfredningsforening.
Nævnet besigtigede "HohØjll og tog særlig Bevoksningen i øJe-

Derefter begav Nævnet sig til Mariager.
Nu mødte yderligere Isen~æmmer Sum"borg, Mariager, Formand

for den stedlige Turistforening, og SadelmagerBIBB mester C.Carlsem
og fhv. Borgmester S.S. Borresen, sidstnævnte Medlem af HOhøJ - Komi-
teen.

Efter indbyrdes Drøftelse udtalte Nævnet under Henvisning
til den Deklaratiun, der 25/7 1934 er udstedt af Komiteen for Ho-
hØj fester, og som er modtaget af ~'redningsnævCletug tinglyst 5/9



tit 1935, at der intet haves at erindre imod, at Bevoksningen, der
findes pas en Del af Ejendommen HohØj Matr.Nr. 9~ Afstrup By,
Mariager Landsogn, borthugGes, saaledes at Udsigten til ug fra
Hahøj bliver fri.

G.M.Jensen. R i i s. R.M.Greve.

s.s. Borresen. A. Bogh. S. Sumbore;.
C.Carlsen. K. Hvorslev.

Uds!a'iftens Rigt ighed bekræftes.
Greuaa, den 23'September 1941.

• I

. '

• I

"

, ,

, ,

t.,l,l.l



(

I '( •• \·(' .,.
I~, "
L I"

'.l.,

lil~ ~

'1,,' I"
I)

. .' li

\
,',

Rtb. NR. '
ooLi 8 S. 000

,'atr. ø.t". 111 ".1.''tI.llI d4er
~an .. _r ,jottUr.

•••••

,olhl •• rl
.4.",,' • .1., r".'hu,C
,:"1".
".•n....r11;a7

:n. sep. 19GG •

.1 lIll1edoSftt: at •• tlB~i.K.'O(fd. ku.'ul.l!" KMI •• ~;Jlr1••

tlaA••• , ,'Hoh.~pt'. it,&u!11~.r. ur 0Jl.r.rt ...... '.11.rblt~aln~pA
dA -J_flao. _'r.Q1'. 111 &.lat;Np &Ad.r f,'ad. r ~.td.!'.bar

,:.;tftdCSaj::•• "I".t tor ·,~f1t:'.ft a.t Mdd.l' ul.,ttrt •• 'l •• t11 do.'
Jt4f.14'''~c1. bJ"~.n.o,; t11 optJ'lti"'l .. al d. ror ,U.4'."." '1.·
UG _t111.4. v11kl:r ~k1l\il"iu,.. r ~.& luu,".4 tor ., 0' efk,...
rel.;.oa.... ~• .N .t .~.Ado."IU
t1a'.11.rbl~Ql~'Ul .~ kun. k.Y •• .t"~.m.t "d.-o .:ri1'A~Ql~

af i'ftduinøa18VIUtt .11.1' ~,,\toaa1.u.••• t .thr .... n.12. l
2.1' •• ltN.' de .k.lat_ .. att' b111IU.~.1'pJ\ .'r.nr. 9a [
fl>lø'N.P ....nd.r :,,:.n.&6.r ~oNt;r. J.r l1t4<l'";4J:'lftu.fI;l.r 100 !ti \.')
..... ont.D tOrlco.n .11.r ."'t41,. bl1v.r r~.rD.'.

!l 4.r lk!tU'id ••t.r 1.0 • "O"•• ,6 .~.Qa.o•• a ..• ,t.na
I

14.r11eere 076\.o.1tl,.1' .11.1* t._,~••"gl_øtad.., .11.,. _Q--,
dft .. d; .' ... fl"l:dal.,.l.y.aa , 2 _'"«1... 4. 1".'41..t10•• " "
aDa ."fte ,_ tomdB'e a4a ••• ',kJf;••

!!. ~., to 1')11". r alt); 'tl 1 to ... *A.l•••• d tndQ1Q1•• v.' •
•'1.~. 41.,eu_tloø.en .Ur ".d _.t, .t ton,*&_ ...,140'-
&tiq o_1'iDl. &t.rll.l'bl'~~A1Q".o•• '1.&1.~at de'U•• k~Il1••
fa b.~.G.

i......ftnd. <h,klamtloo ..11 __ ., tlD~lØ. ,l .D
'~.lllSo•• tr. nr. l1Jlt 11a, 111, 111. 't Al.'l\l,P _d.r ~t'aft....
,.r ,~.rd.r. a.r er -.. l&1lclblQ&•• J.od.••• ide' .-d.a,; dtC kua
•• ak•• t....1v14' *D«lr _ir. er. 11»' ...l_t1'\&» da •.,.;'~.r1ac••,~.m~.

..ltaleb_n"1h.' ,.1' l"4I1inc;~.yø.t tor :-w.tad...... ,
~11.rh..tioul .... t.

j','ad.b.•• UI.t'. til ._"j,ta".'" Ot: tUicSN b7rd• .r u.vi ••• til
-J$GdO ...A8 bl." 1 t1~~O~.G.

vl.afta.,;$t"t 4e.. 10. a\W.t.l.' 196u.



io
.><

t=
.,;•..
""r..

.) ø-
"j' "'".!
"1;;
'c'e
:l
'it.a

~
~

I....~
""I,.~

Bo"ill,ng,.
formular

(.2 fløj

Akt: Skab nr.
(udfyldes .f dommerkontoret) REG.NR. 00 Li <05 ..000

,/
,/

/'
/'

,/

...

d
6-

-_o .-----~--
Afe//e•

dq-
Rids vedr.
en del af

!tlstrup By, I
l,
,I
,I
,I

under Mariager jorder
Onsild Herred, R
Randers Amt.

Udfærdi.get i arledninz, af

Jensen & Kjeld'kov A/S
<-malforhold:l:1000
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