
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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Forhandliogsprotokol tor Randers Amts Fredningsnavn.

------------
Aar 1935 den 14.Dec.·ember blev FNdn1ngenævnet 88t paa GeerlSeJer

Rasmus Jobnsen Sørensens EJerdom, lUlJSllarden pr • .t:be~t"ft,.

Nounet. 'blev filene beklædt af J.>oJDJrltrE. Blls.

T11 l:ltede Yar bkovr1der Thyt,sen for Danmarks Naturfre4nlngøfore-

ning og GaardeJer R. John.en Sørensen, der blev gJort bek.endt med

Nævnets Skr1velse af 13/12 1935 tll Frk. Wleslog •

....................................................................
Dertlllst fore1ngde Nævnets FOlTllandden tra Formanden tor lUit ur-

trednliJ8Skomlteen for Djursland mudtaene Skrivelse et 1/12 193' Bl1.1

tor GRardeJer Jobueen tiørensen, der 0»118t., It han til Kunstmaler

Rllfn, K~benh8vD, Køsefth,1 ur, havde sois' ca. 3 Td. Land It lSaJf1:l8rden,

og at Rarn vistnok o!tede at udparcellere t11 ~b~ggelle.

I Kedfør ar L.Nr. 24, af B/5 1917 § 5 II Jt'r. ~ 6 at'81ges see-
11dende J

Il IKRNDi:LSE:

J)eu GaardeJer Rasmus Joh.en Søreæ8n tllhldrende EJendom~tr.

Nr. 9a Egsm"irlc B:v, Dr8ab1 1308n. maa lkke bebygges eller b8plantes

uden Sanktion at Naturfredn1ugsnævnet for Randers Amt. _ Pøstal.-
berettiget er Nævnet.

vp1æst. Vedtaget. ,,
,I
IR 1 1 s •

Axel Thyssen. R. Johnsen.
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forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.
--oO§Oo-

lr 1936,den 21.roarts k1.16i afholdt fredningsnævnet for Randers amts=
rådskreds møde i !beltoft angående fredning af matr.nr.12e,12f,12g,9n,
9~,9p og 9q af Egsmark,Draaby sogn.

Mødt var foruden formanden,dommer Hiis,det amtsvalgte medlem ø1 G.M.
Jensen,og det kommunevalgte medlem gårdejer Søren Pater Thygesen.

Der fremlagdes:
l. Fredningsdeklaration udstedt af ejeren, kunstmaler Axel Rafn,København.

Deklarationen er sAlydendel
"F r e d n i n g a d e k l a r a t i o n •

Underskrevno kunstmaler Axel Rafn,Vesterbrogade 167,København,forpligter
herved mig og efterfølgende ejere af de mig ifølge tinglyst adkomst t1l=
hørende ejendomme matr.nr.12e,12f,12g,9n,9~,9p og gq af Egemark by,Draeby
SOb'11 , til:
1. ingensinde permanent på nogen af de ovennævnte ejendomme at opstille

udrangerede automobl1karosserier,sporvogne,beboelsesvogne eller andre
lignende skæmmende indretninger.

2. at foretage bebyggelse og beplantning pA en sAdan mAde.at det harmonererj
med landskabets linie og følger lignende smagømæssige I~tningelinler, .

I

Bom den p~begyndte bebyggelse pA min fornævnte ejendom,og naboejendommen:
mod vest (matr.nr.ll.2,og IIp). I

Påtaleberettiget er RQnders amts fredningsnævn,og nærværende' deklaration:
kan ikke aflyses uden Randers amts fredningsnævns samtykke.

I tilfælde af uonighed mellem den til enhver tid værende ejer af mine
fornævnte ejendomme eller en af disse og fredningsnævnet.vil spørgemAlet
være at forelægge for kunstakademiet,København,hvis afgørelse er endelig
for begge parter.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse og notere pi mine fornævnte
ejendomme på betingelse &f,at Randers amts fredniDsenævna foreløbige
kendelse,lyst l4.deobr.f.a ••aflysea forsåvidt an~r den del af matr.nr.9a,
der tilhører mig.

København.den 8.februar 1936.
Axel Rafb."

Fredningsnævnet modtager deklarationen,eAledes at fredningen kommer ,
under naturfredningsloven. beskyttelae,og sAledes,at udskrift af protokolle.
kan tinglyses overensstemmende med 1.245 8/5 1917 § 25.

Riis. G.M.Jensen. S.Thygesen.
-1- -:- -1-

Udskriftens rigtighed bek~fte8.
~æVlle. tOr

ad foranøt .dok. ID. AIlt~ SEP. 1953
Indført i dagbogen for Mols o'i en del af Sender herreds samt Ebeltoft køl

stads retskreds den 25.marts 1936 1~1189.- ~st tingbog Dr.III fol.14',aktnr.620,skab D.
RUs.

-:- -:- -:-
Afskrifteno ri~ti~hed bekræftA~.

JredniDgslIævø.et fol'
luders.!at. J:B>SEP. 1953
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EkstrHktuas!\l'lrtena R1f1t1ghed bekræftes.

Æbel t.oft, dau 14 • .J:>ticelllber1')3).

R 1 1 a •

Nærwrende Kendelse begæaree tinglyst paB EJSIlQOJDlUeD !4øtr. Nr.

98 EgsmDrk, D.ra8by Sogn, af Hfirt.korn: 2 Td. 5 Skp. O Fdk. 2 )/4 Alb.
Naturfrednillgsnævnet for Banders Amt. 14/12 1935.

n 1 1 B •

Indført 1 Dagbogen tor 1101s og en .Del af Sømhr Barrede samt.

Æbel tort Købsteda Retskreds, den 14. De(:t;mber 1935. L.~07.
Lyst. 'l'1ugbog 12. Fol. 250. Akt: Nr.53 1 Skab B.

R 1 1 6 •
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