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Deklarationer

01345.06



FREDNINGSNÆVNET>

e,



"
" e,,
,"

h

(.
l,.

e,
,
I'

e
\

".
":l

f

"

Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-

1

"'- bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

I
I

14a G1æsborg by
og sogn.

Akt: Skab C pr. 452.
(udfyldes af dommerkontoret)

u Købers l --
hnoæl: ----Kre(litors J -,-----

\' Anmelderens'-navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Bndes)

931 - 14/7 1950. u

Stempel; kr. -- øre.

·U d s lt r i f t
a f

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

FredIlingstilbud

Undertegnede gårdejer Martin Andersen, Glæsborg,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 14.§.. af Glæsborg by, sogn, atog
lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Et areal af matr.nr. 14~ Glæsborg by og sogn i en bredde af
50 met~r regnet fra kirkegårdsdiget mod syd i digets længde.

i u

Fredningen har følgende omfang: ~. .
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

~......- ;: I • .... ....~

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefol1- og telegrafmaster
~ ., \,

o. lign., derpå. ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne ,til beboelse eller opbevaring af. red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til 'at forny de på arealet stående byg-ninger samt opføre et drivhus i den umiddelbart syd for diget
liggende have.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

• '- Jeg ~er indforstået med, at ovenstående fred'ningstilbud tinglyses- på min ejendom matr.
,)

nr. 14~ af G1æsborg by, og sogn, dog uden udgift for mig.

-Påtaleberettiget j henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Glæsborg
menighedsråd hver for sig.

G1æsborg ,den 8 / 7 19 49 .
Martin Andersen •.Genpartens rigtighed bekræftes. \

Ebe1to~t, den 12. juli 1950.
Riis lE.Hansen...
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Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

14å
- - af G1æsbo~g by~bestemm.es det, at tilb!1det skal lyses ~om servitut på matr: nr.

G1æsborg sogn, af hartkorn: l tdr. 5 skp. 3 fdk. l 3/4alb., hvilket matr. nr.

i forbindelse med matr. nf. 11:v ibd. udgør et landbrug. ]~DbedOOeXIKæt:usxi:mtægrooK
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Fredningsnævnet for Randers amt, den 12/7 19 50 .
P.n.v.

B.o.
N.Topsøe-Jensen,

fm.
Indført i dagbogen for
14.ju1i 1950.
Lyst. Tingbog,
Anm :Ejendomm en

retskreds ur.57, Grenaa kØbstad m.v., den
akt:Skab C nr.452.
er behæftet med pantegæld og servitutter.

Riis.
-:- -:- , -:-

Afskriftens rigtighed bekræfte~..
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Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06

Dispensationer i perioden: 09-06-1994



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG. NR. 13 Y S- , O 1
.., MOcltAqet i
.. kov- og r~i1tu.styr8!s0n

Den 9. juni 1994
Sag nr. 133/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående oplag på ejendommen matr.
nr. 14 a Glæsborg by, Glæsborg, der
er omfattet af fredningskendelse,
tinglyst den 14. juli 1950.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
kommunevalgte medlem, Erling Nitschke, og· sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup. Suppleanten for det amtsvalgte
medlem, Per Blendstrup, var indkaldt, men ikke mødt.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder skrivelse af 29. november 1993 fra
Glæsborg Menighedsråd - var til stede.
Ejeren, Ib Fræmohs, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte ingen.
Endvidere mødte for Glæsborg Menighedsråd advokat Bo
Tingbjerg Pedersen, formanden Mary Brouer og kirkeværge Niels
Chr. Nielsen.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Fredningsnævnet konstaterede, at de to uindregistrerede biler
var fjernet fra arealet, hvorpå der lå stablet brænde og
træstammer. Det aftaltes, at træstammerne skæres op, og at
alt brænde stables langs bygningen.
Fredningsnævnet konstaterede endvidere, at der i den sydlige
del af fredningen var plantet en juletræskultur.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
efterfølgende dispensation til plantningen af
juletræskulturen på vilkår, at der ikke sker genplantning.

~ry:t~~
JøJdJb Jenset1.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN \1.\\ 1\1.- 000 l ~
Akt. nr. \ ~ l
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Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes; medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen .
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