
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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4Iorhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds.
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Aar 1930 den 22. November blev Fredningsnævnet sat i Otto
Mønsteds Plantage paa Katr. Nr. la Lyngsbækgaard Hovedgaard, Draa-
by Sogn.

..........................
D E K L A E A T ION:

Skovskrænten i Otto Mønsteds Plantage paa Matr. Nr. la
Lyngsbækgaard Hovedgaard, Draaby Sogn, fredes i den Strækning
i hvilken den støder til Landevejen fra Ebeltoft til Femmøller,
saaledes at Skræntens Eevo~cning stadig er underkastet almindelig
forstlig Drift og saaledes, at Bevoksningen ikke maa afæives eller
Skrænten afgraves, Skrænten vil derfor komme ind under Naturfred-
ningslovens 5eskyttelse.

Under Fredningen er ikke indbefattet den ovennævnte Grus-
grav i en Bredde langs Landevejen af 20 m.

Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Randers Amt samt
Danmarks Naturfredningsforening, hver is~r.

Navn
Da Fredning af den ommeldte Skovskrænt skønnes at have

Betydning i landskabelig Henseende paa Grund af dens SkøIL~ed, kan
Nævnet tiltræde Jeklarationen.

Kødet hævet.
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