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REb. NR. ~/ SV
Objekt. nr. 63.
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Deklaration tinglyst de~ 19. maj 195~2lag Handrup by, Dråby sogn,

J '

hVQrefterPUlvedalen#fredes således: Områ~t skal i ali~senlig hen-
ligge i sin nuvætende tilstand. De~å derfor ikke foretages bebyggels
af nogen art, herunder opstilling af boder, skure og lignende, lige-
som der på området ikke varigt må opsættes ledningsmaster~aXr kan vir
ke skæmmende.
Det på området værJnde dalstrØg kan som hidtil anvendes landbrugs
mæssigt.
på skrænten ned mod dalen må der ikke foretages yderligere beplant-
ning.
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]Ile ne'
Gravning eller opfyldning m.v., hvorefter terrænforxBI«.xi. ændres,,-

må ikke finde sted..;.
Der påhviler ikke efter denne deklaration ejeren pligt til at holde
området fri for selvsåning~i/#
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Afskrift. Fremlagt i fredningsnævnet for
amtsrådskreds d.1S/9 53.

REG.NR . .t/sy /3/':,.,
Randers J f

\ F o g •

,
I,
I

I

Matr.nr.21ag Handrup by,
JDraaby sogn.

J ~Anmeldt af: Fredningsnævnet for Randers
amt ved dommer Fog,Mariager.

l,
Stempe1fri,10v 140-1937.

685 - 19/5 1954.

FREDNINGSDEKLAP~TION.-------------------~

I,
Undertegnede, afdelingschef Erik Valeur tilbyder herved som ejer af

matr.nt.9c"m.fl.af Handrup by,Draaby sogn,~t frede det på min ejendom
, 'værende ofurådeO"Uivedalen" kaldet - alt med bindende virkning for mig

og efterfølgende ejere. _. ,

Området skal i alt væsentlig henligge i sin nuværende tilstand. Der
må derfor ikke foretages bebyggelse af nogen art herunder opstilling af
boder,skure og lign.,ligesom der på området ikke varigt må opsættes led
ningsmaster m.v.,der kan virke akæmmende.

Det på området værende dalstrøg kan som hidtil anvendes landbrugs=
mæssigt.

PA skrænten ned mod dalen må der ikke foretages yderligere b.plant:

stilling: Bestyrer.
Bopæl: UIstrupgaard,Feldballe.

ning.
Gravning eller opfyldning m.v.,hvorved terrænformerne ændres,.l ikke

finde sted.
Der påhviler ikke efterdenne deklaration ejeren pligt til at h.lde

området fri for .~yslninger.
Med hensyn til den nærmere afgrænsning henvises til det deklaration.

vedhæftede målebordsblad i l:20.ooo,hvorpå det fredede areal er indram=
met med rødt.

Det fredede areals størrelse udgør 8.2050 ha.
Området vil være særskilt at matrikulere.
Denne deklaration vil være at tinglyse som servitut på ejendømmeR~
PAtaleret tilkommer ejeren,naturfredningsnævnet for Randers amt og

Danmarks naturfredningsforening i forening eller hver for sig.
Ulstrupgaard d.31.juli 1953.

Erik Valeur
Ulstrupgaard,Feldballe.

Til vitterlighed:
Kølbæk. Na~n:

'.'St11ling:
Bopæl:

J.E.Kølbæk.
Forval ter.
Møllerup.

Frednin
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Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godken4er foran=
o -

stående fredningstilbud,bestemmes det,at tilbudet skal ljrses som ser=. . evitut på vedkornmend~ areal,der efter sket udstykning er matrikuleret
således: Matr.nr.2lag Handrup by,Draaby sogn,jfr.vedlagte erklæring fra
udstederen, med prioritet forud for tidligere tinglyste pæftelser,jfr.

, "UfH.1930-201. Det fredede areal ses indtegnet på det til tinglysnings=
genparten hæftede kort på kalkerlærred.

Fredningsnævnet for Randers amt,~en 13.rnaj 19~4.
P.n.v.

Indført i dagbogen for
maj 1954.
Lyst. Tingbog
Ejendommen er

F o g •
~etskreds nr.57,Ebeltoft købstad m.v ••den 19.

\Draaby II,blad 4b Hand~rup. Akt:Skab B.behæftet med pantegæld og servitutter.
Vestergaard.

nr.276• ,
-:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftGs.
Freanin~lWBet fo~

Randers ~mt. 1 5 FER 1955
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