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Objekt nr. 23.

A)~.l~Nk~~;~9}

Kendelse, tinglyst den 14. december 1935 på. matr. nr. 9!" Egsmark by,

Dråby sogn, hvorefter ejendommen ikke må bebygges eller beplantes
udensanktionaffredningSnævnet.~~~~~~
Vedrørende den del af matr.nr. 98, der er~ITg'"g~~;;: 'Ebeltoft

Vig og landevejen til Ebeltoft henvises til objekt nr. 16.
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E x t r a k t - u d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn •
--oO§Oo--

Ar 19}5 den 14.december blev fredningsnævnet sat på gårdejer Rasmus
Johnsen Sørensens ejendom,Majgaarden pr.Ebeltoft.

Dernæst forelagde nævnets formand den fra formanden for naturfrednings-
komiteen for Djursland modtagne skrivelse af 1/12 19}5 bilag l for gårdejer
Johnsen S.rensen,der oplyste,at han til kunstmaler Rafn,København,havde
solgt ca.} td. land af Majgaarden,og at Rafn vistnok agtede at udparcellere
til bebyggelse.

I medfør af 1.nr.245 af 8/5 1917 § 5 II jfr.§ 6 afsiges sålydende
k e n d e l s e

Den gårdejer Rasmus Johnsen Sørensen tilhørende ejendom matr.nr.9a
Egsmark by,Draaby sogn ,må ikke bebygges eller beplantes uden sanktion af

naturfredningsnævnet for Randers amt.- Påtaleberettiget er nævnet.
Riis. Axel Thyssen. R.Johnsen.

Extrakt-udskriftens rigtighed bekræftes.
frecl~sDæ, lIeL L.r

luderø ÅJIll. Z ~

/;~
Nærværende kendelse begære s tinglyst på ejendommen matr.nr.9a Bgsmark,

Draaby sogn,af hartkorn: 2 td.5 skp.O fdk.2l alb.
Naturfredningsnævnet for Randers amt ,14/12 19}5.

Riis.

Ad foranstående kendelse:

Indført i dagbogen for Mols og en del af Søn~er
købstads retskreds den 14.december 19}5 1.'07.
Lyst tingbog 12 fo1.250,Rkt nr.53 1 skab B•

RUs.
fredningskendelse bedes
af 14/1 19}6 udstykkede

herreds samt Ebeltoft

aflyst på de fra matr.nr.9a,Egsmark,
parcel1er,9n,92,9p og jq Egsmark,

Ovennævnte
ved skri ve1se
Draaby sogn.

Naturfredningsnævnet for Randers amt den 25/} 19}6.
Riis.

Indført i dagbogen for Mols og en del af Sønder herreds samt Ebeltoft
købstads retskreds den 25.marts 19}6 1.1192.
Aflyst på 9n,92,9p og 9q.

RUs.
'lo -:- -:- -:-

l.
\\l'

Afskriftens rigtighed bekræftes.
JlrtdnID~IIlTJUlt for

la.derø bil. 2 8 SEP. 1953
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P. E. POULSEN
Landsretssag-
fører

770

OG P. GABRIEL~;EN
advokat

e,
8829
9 OKT 1972
02963
2 APH 1973
01.~S92
17 M.liJ ] 9'/3

F.S. 62/70Matr. nr. 9 hø Egsmark by,
råby sogn

stpl. kr. 25,-

D E K L A n. A T ION.

Underte~nede, bestyrelson for den selvejende
institution Økumenisk KursuscolILer, der af lAndbrugsmini-
steriet i henhold til § 20, jfl'. j 21, i landbrugsministe-
riets bekendtflørel~e nr. 256 af U. juni 1971 af lov om
landbrugse;jendcmme har opnåe L tJ lladelse til at erhverve
den fru lcmdbrugsejendommen m~lt]·.nr. 9 a Egsmark by, Drå-
by ~;ogn, udstyi;l<.edeparcel 2, <.u areal: 166000 m2, hvilken
parcel nu er betegnet som m:ltr. nr. 9 hø, Egsmark by, Dråby
so,:,n,p~)læggeI'herved i OVCI',-'W.:i:i Lenlfllclsemed de af land-
bru~sminisLoriet i medfør af lJnJbru/:~lovens § 23, Jfr. § 4,
stk. 2, stillede vilkår areaLet føleende forpligtelser
med virkning for institutiorl8n og efterfølgende ejere af
arealet og under ansvar ef~er landbruGslovens § 33:

"~l.

Den på vedhæftede lwrt med skravering angivne del
af arealet, der omfatter beplantede arealer, underhives
fredskovspligt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov
nr. 164 af ll. maj 1935 om skove og skal for fremtiden behand-

tt les i overensstemmelse med de for fredskovspligtige arealer
gældende bestemmelser i det omfanb' der ikke i henhold til
det nedenfor anførte dispenseres herfra.

U.J. 11802/1973
loNy.JL.J. Nr. '581')-
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§ 2.
Den øvrige del af arealet skal henligge util-

plantet og holdes fri for selvsået træ- og buskagtig
vegetution, medmindre de påtaleberettigede tillader fra-
vigelse heraf.

§ 3.

Efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra
de påtaleberettigede skal det, uanset bestemmelserne i

~§ l og 2 være tilladt at opføre bygninger til nærmere
definerede og godkendte formål og efter forelagte tegnin-

~er og beskrivelse af bygningerne og disses placering, mål
~g farver og i det omfang som fornøden tilladelse til byg-

geriet fra de kompetente. myndigheder kan opn&s. Ændringer
af bygningernes udseende og brug Jeræver de påtaleberettige-
des forud indhentede skriftlige godkendelse.

§ 4.

De påtaleberettigede kan tillade, at bevoksnin-
gen fjernes i bygningernes umiddelbare nærhed og til ind-
retning af fornødne tilkørselsveje, gårdsplads m.v. De påta-
leberettigede kan kræve, at ejeren efter nærmere anvisning

"

ed fornøden hugst sil<rer udsigten åbent og vedligeholdt i
'imelig omfang fra den offentlige bivej i arealets nord-

østlige skel ud mod Ebel~oIt vig, og at ejeren etablerer
og vedligeholder sådan beplantnin~, der m&tte være ønske-

~ig for en passende sløring af bygningerne for indsyn ude-
fra.

§ 5.
Den på det vedhæftede kort viste over arealet gå-

ende vej skal holdes åben for offentlighedens færdsel (uden
skydevåben) til fods, idet ejeren dog ikke skal være pligtig
at rydde for sne.

-stiftende
sogn, med

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitut-
på ejendommen matr. nr. 9 hø Egsmark by, Dråby
prioritet forud for de på ejendommen hvilende hæf-
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telser.
Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder

og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er

landbrugsministeriet, fredningsnævnet for Aarhus amts nord-
lige fredningskreds og fredningsplanudvalget for Aarhus
amt.

Deklarationen kan kun aflyses med landbrugsmini-
steriets tilladelse.

EBELTOFT , den 13. JULI 1972

Johs. Aagaard
P. Nepper-Christonsen
G. Johs. Pedersen·
Erik Ågård

S.Aagaard
l. L. Lindmann
Egon Lindberg

Indført i tinglY~)lli.ngsdaebogen
for Grenå ret~:ikrd.:..:.,ufJelings-
kontoret i Ebeltoft, den 9 OKT 1972

Afvi~t p~ anmelders begæring.

Holten

ln(jJ~,rti t.lnglY~3ninf:.:i(lugboGen
l'or Grenf: rol.:..;kreds,afdelingskon-
tore t i EbeJ.toft, dun 2 Al'tt 19'73

LYST
tinfo~bOr;,
lJr<.\by Akt Nr.

j3!J V I 15L

Dokumentet er kun indført foreløbig
og vil blive sluttet den 30/9 - 1973
medmindre det forinden påny er ind-
leveret hertil, efter at der er sket: Endelig

lysning af

vend!
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-udstederens skøde samt til godkendelse fra bygnings-
myndigheden.

Holten

\

I medfør af § 4, stk. 2 i byggelov meddeles herved sam-
tttykke til stiftelse af foranstående servitut.e

Ebeltoft, den 7. maj 1973.

Jens Aage Rasmussen
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Indført i tinglysningsdagbogen for Grenå
retskreds, afdelingskontoret i Ebel-
toft, den 7 MAJ 1973

Tingbog, BD. VI BL.
LYST Dråby Akt Nr.

Endeligt på 9 hø Egsmark, Dråby sogn.

Holten

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Aarhuf">amts nordlige
Civildommerkontoret i Ranllers,

fredningskreds.

19/11 1973 NY J.L.J. Nr. 381512

+ 3



"

,-e

,

,

-. --- - ~---- - •• _---- - -- ---- ->

KNUD R0NHOW
landsretss8Bfører
JiAl1HUS

8596
2 OKT 1972 t'lutr. nr. S a Egsmark by,

Dr[;,by so[,n.

Anne1der: landsretssagfører
Knud Rønnow, Aarhus C

F.S. 62/70

Unclel'tc-;TJE:dc> c;j-;r '~f e:J('r;do::;n>::7J rntr. nr. 9 a Er;sm:-.lrtby,
Dr;!lbysogn, ;1f ::11"(>;..11lo ha 4940 m2, pålu:lgl/?rh,~rv-:;cllll'l:,_\lct
ful{;erlde forpli~;-i.:,.;'l.}eInecl vicJmin~ for mig or; (~ftcl::1'ull;eJlJo
cjur'1.: 0.[ ~.c(:Jlct:

Arealet skEl1 hen lit:,),?uti1plantet 0ES holdes fri :;01" s81v-
s~et træ- og buskagtig vegetation, medmindre de påtlllcberetti-
8ede tillader fruvieclse herfra.

r~mrværende del<.laration begc-vrestinglyst servitutstiftende
'P") ejendol.1.,',~n 1'10 tr. nr. 9 ~ i::gsmarkby, Jr'lby sogn, Dled prio-
ri tl>t forurl.for de p5 ejendommen hvilenile hæftelser.

Med hensyn til de ejendommen p~hvilende byrder o~ servitut-
ter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

P~taleberetti8et ifolge nærværende dcklaratioD er landbrugs-
ministeriet, fredninGsnævnet for Aarhus amts nordliGe fredning:=;-
kreds og fredningsplanudvulget for Aarhus amt.

Deklarationen kc:tn kun aflyses med landbrugsm.inisteriets til-
ladelse.

Trige, den 27. september 1972.

Knud Lindholst

~r.·J. 06039/1973



Indført i tinglysningsdagboC;cl1
.for Gren1 retnkrcd~, afdelinG3-
kontor~t i Ebeltoft, den -2 OKT 1~72

Tingbog, BD. VI DE
LYST Dr0by A](t: B nr. 53

Anr].: På e,jendomnen hæfter
l) 62. Lwo !~r.pbr. til Krel1itI. j. Viborg
2) 28.500 Landhypf.
3) 70.000 - cjcrpbr.

lIolten
lr4t

Dor-ll:JQrJ\OJltorct i boel toft, den h. jLJ.rJUGr 1973

1101ten
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