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forhandlingsprotokollen ~OT nandera amts fredningsnævn.
-oO§Oo--e År 1947 den 29'septbr.blev fredningsnævnet for Handers amterldakre4a

sat pa domm~~kontoret 1 Mbeltoft.
Der foretoge.u

Sag nr.lB/1947: Fredn1ng ~ den sAkaldte "Hovmur" pilmatr.nr.J..!
Benzon Hovedglrd,Gerrild sogn.
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Der frelllapes:
l. Deklaration tra A/S Soatrup gods af 29/4 1947.
2. Kort.

Fredningsnævnet modtog tilbudet med tak og besluttede at lade deklara-
tionen tinglyse på matr.nr.l~ Denzon Hovedgård,Gerrild so~,med priori'e'
efter allerede lyste hæftel~6r.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Riis.
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.Udskr1ftens r1gtighed bek~fte8.
2nutap Predn1ngsuævnet tor

løden Åmt. !2 OKT. t~

o
D • k l a r a t r o n •

Underteøøede A/S Sostrup SOds indslr herved, efter forslag at skovr14.r
A.Thy •••n.pl at fred. og bevare i fremt1den den pi ejendommen matr.nr.~
Benzon Hoved_reS,Gjerrild 8ogn,beliggende H o v m u r fra Hedeled og til
Præeteled 1"en længde af 1975 m og de pi denne etAende løvtræer (måleboN
blad vedlagt).

Hovmuren er oprindelig et gammelt stendige,som ved eenere opstAet sand-
flugt de tle.te ateder nu har form som en vold. Den skriver 8ig muligvia
tra Ohr.VII forordning af l781,hvorl der stArs

"omkring d. ql.vange,hovecSgtr4e marker og indhegninger,skal i 8te4.'/t~
:~de r1iøg1ent.er.ao •• ncll1u pi. et eller ande' .t.4 :tinde.,eamt hvor nyt he .. ~:

beh8ve.,op~Na 80de ate.npel'4er.eller.hvor at••n ikke uden alt for .'o~
beko8tnin, kan fIe., .. "e. grøft .ed faet dløe.bvorpl plantes levende Ii~

De .,141te trller pi selve hOV1lUren er ca 200 Ar pale, og den etente '*
er ft"lecl' •• Ø,.'" udenfor 4et I"re4edt .'''kb at hovmuren,8valebøiiu c:i(tl,
svalne bes) ve4 Gjerrild Station.

__ Ejerne pAtager 81g den nødvendige vedlleeholdelse som hidtil.



uvennævnte bestemmelse godkendes at Randers amts fredningsnævn o, .Ji
tinglyses pI.ejendommen uden udgift for ejerne. .<):1

PAtaleberettiget er fredningsnævnet og Danmarks naturfredn1ngefor- .~~i
en1ng, hver tor 81g. '.:~

København,den 29.apr1l 1947.
A/S Sostrup Gode~

A.H.Steinthal. V.C.S.Frider1chsen. J.A.Hansen.
Nærværende deklaration bedes tinglyst pA ejendommen matr.nr.l~

Benzon Hovedgård,Gerrild sogn,med respekt af de på ejendommen allered,
tinglyste hæftelser.

Bekræftalseevederlag 2 kr. vedlægges i stempelmærker.
Fredn1ngsnævnet for Handerø omtsrldskreds,den 29/8 1947.
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E.o.
N.Top8øe-Jensen

fm. .~...
. .:jtti Til dommeren i

Grenaa.

Indtørt i dagbogen for rotskreds nr.57,Grenaa købstad m.v.,
den l.oktbr.l947.

Lyst. Tingbog:AktzSkab A nr.365.
~nm!.Ejendommon er behæftet med servituter og pantesmld.
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tt Gebyrberegning.
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Afskrift.na rigtighed bekræftes.
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