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Udekrlft ~~--yy

af forhandllngøprotokollen~r I~derø am\erAdskrede.-:-
--oO§~'it:J3'tjlSJ iJtirl~llJ~h Ew~j':t,h:Jle'iA

Ar 1944,den l2J junt kl.12 blev frednlUQIdlltrD•• mfØJJåIliS(lreamt sat på
Landlmtrgaard,Hvall.s pr. Rander ••,E:~e(.n(O t; ~ .Jm! miuI

........ -- "--K.dt var tormanden,dommer E.Riis. -----:~
Til Btede var gArdejer H.P.Haneen,LaQ4k8rgaard. l
Der tremlagde. overenskomst af 10/5 rl~i4mellell naturfredntngørlde1i 1J..~

gA~dejer H.P.Hansen,Landlmtrsaard. 1
Aaatedet blev besigtiset.
Fredningsnævnet vedtog med tak at modtage den tilbudte fredning at den

pi ejendommen matr.nr.5t Hvall ••e bl,Voldum .ogn beliggende grusgrav.
Rii.. H.P.Hansen.

-1- -1- -1-

Udskriften. riRtiRhed bekræftes.
hedll1DgsDæVllet"f"lir~3 O 953

.Buden Amt.

p17
4a69."jan.1945. O v e r e n • k o m s t ,

Efter forhandling med naturfredning.ridet erkender under.krevne ølrdejer
Hans P.Øansen,Landkærgaard.Hvallø. pr.Hander8,herved tor mig og efterfølgen
ejere 08 brugere af ejendommen matr;nr.5t Voldum 80gn,Randers amt.at være
indsle' pi at fredlY8e den på ejendOmmeD,oa.330 m ret vest tor knekket på
Klavsholm Dyrehave. veetlige hegn og 220 ID nord, for vejen Klav8holm-Hvall ••
(mAlebord.blad 1908) beliggende kalkgrav.øAlede. at araven ikke lmngere ml
benytte. til gravning af kalk og ler. Gødnlng.renovatioD.aft~d eller fYld
ikke henkaate8 eller henlæ8gBø i graven.

, Ejeren skal med passende mellemrum lade graven oprense,allede. at der ti
atadighed tindes oa.2 m af kalken eynlig.

Der skal sted8e være adgang for ekskursioner,8koler 08 andre undervienin
anstalter til studium at lagrækken med det pal800ene GrøqAØnd8ler.bvilende
pi. Coooolltkalk.

Der y4e8 at naturfrednlnaerAdet en Arli« erstatning ••tor 65 kr ••for ren=
holdeløen 08 bistand ved ekskursionor m.m.

PAtaleretten over for8tyrre18er af tiletandeD i graven har Danmark8
geologi8ke under8øgelse og naturfredningsrA4et.

Hvall •• pr.Rander ••den 10.maj 1944.
For ejerenl Hans P.Hansen.

København. den a.maj 1944.
For naturfredninB8~d.tl A.Mentz.

Foranstlende overenskomst beSBreø tln81yst 80m vedrørende landbruB8ejen-
dommeD matr.nr.5t Hvallø.e bl,Voldum BOgn.

Der henvieel lkke til servitutter og panterettigbeder,der 8kal re8pekter
kende18en.jfr.U.f.R.19,O.p.20l.

Tingl,Bnlngen sker uden 8eb,r til det oftentlige.jfr.lov 140/1937 § ",a

Atskrift.

Bek~fte18.8Vederlag bedes taaet pr.p.o.
Ire4nin8sn.vnet tor Rander. amt8rAd.kred8. Grenaa.den 2.janUAr 1945.

P.n.v. Rila.
Indt.rt i dagbogen for røtskred. nr.59 Rougs. herred og en del at S.nder.
herred med N.rhald.St.Y~ing QR Galten herreder den ]'1an.1945Lyst på matr.nr.5t Hvalløse,der er landbrug 1 forening med malr.nr.3e og 3fsmst~ Udskrift af forhandlingsprotokol for Randers amts fredningsnævn fore=
vist og genpart lagt pl akten.: J.Hansen.
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