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FREDNINGSNÆVNET>



2587
30. okt.1959.

St atsmi nis te ri e t, (Fred ningsregis tre t) ,

REG NR ,/s/I København K.~Atakrit'_ • • jt. S~
Matr. nr. la Bugeard l.a. 58-1959. rg
Hovedgeard, R08moø
sogn m.tl.

Shmpeltrl.

Anmeldera
Frednlngeaævnet tor Randere
ved dommer Fog, Mariager.

Undertegnede godse~.r Chrletian Mo~ri.r-Petereen. R~saard pr.
Hl11ested, tilbyder herved bindende tor mig og eftert.lgende ajere
at landbrugsejendommen, matr. nr.e la, 19, lb Rugeard Hovedgeard,
Roemoe øogn, 'b, 'e, ,t H~ll.ated bJ og 80gn, og akovajendo.men,
.atr. nr.e la Rug.ard Hovedgaard, lt, lp øammestede, lb Hl11ests4
bl og logn, at lade 4e pi mlne n~vnte ejendomme værende etter-
~~vnte at.ndiger og jorddlger freds.

Fredningen omfatter følgende diger lang. veje og havera
l. Fra Rugaard mod eJd, mod HJllested Skovgaarde, p~ vestre ølde

.t den offentlige vej ca. 1475 11

2. Fra R~gaard mod ve.', etter Hylle.te4, pl begge el-
der at den otfentllge vej, lalt tl18ammen oa.

,. ira 'Rugaard mod øat, efter stranden, ••nden OlD

Jørre •• , pl begge sider af den private vej,
2 x 500 II

og i fortsættel •• herat alene pl søndre 8ide
4. Fra Rugaard mod nord, langs havens veøtre og nordre

slder ned tl1 Nørre ••
5. lord herfor, gennem l~nden, p~ den vestre side at

den offentlige vej mod Balle

2100 li

1000 m,
600 m

.,60 11

200 ,
9a. 6'" •

Dlsse diger, hvorat den væsentllgste del er ,ttndiger, reeten
~or4diger, bibeholdes, og stenene m~ ikke fjernes. Stendigernes
højder varlerer fra 0,4 m til 1,4 m.bredden tor oven tra ca. 1,0
tl1 1,4 og for neden er bredden gennemgAende 0,5 m .ere. Under
tredningen indglr 8yt led.tolper at granlt, 1 højder tra 1,2 til
1,4 m og fra 0,25 t11 0,40 m i firkant. Alle ledstolperne er
gennemboret for hængsler, de fle.te me4 .en gennemboring, en
enkelt med to.

Fredningen omfatter træer og buske pl digerne, dog at
e~eren kan foretage nødvendig be8~ring og fjerne visne grene,
udlevede træer O.l.

Derudover bemærke. .edrørende 4e pi ejendommene værende
fredskovsdiger, at de i digerne lndeholdte etan ikke ml tjerne ••

Fredningen, d~ er vederlagsfri, er betinge' at, .\ 4e tre-
dede stengærder. tiløtedeværelse ikke ved en event~.l fremtidlg
eksproprlation af ejendommen eller dele at denne yed akapro-
prietlonaeratatnlngena fastsættelse betragtes 80a en værdifor-



riDsende egenskab, og af at det bel~b, hvortil Iær4iforringel.en
at da ekaproprierede ae laer ansætte., ved .kspropriationen ~dbe.
tala. til ejeren aom ef tatning for fredniasen. Hvie dela af a~an-
dommøD 1 henhold ti~gælclende lovgiyniag kræve. udstykke' til h~.-
mandsbrug eller lignende, er fredningen betinget af, at der da,
for .~ vidt angår det fra god.e' udstykkede areal, betale. ar-
atatnia, for fredningen pl de' fraatykkede areal.

'ærvær8ode må tinglyse. pl fornævnte matr. nr•• m.d plt.le.
re' tor fredningsnævnet for Randers amt uden udgift for e~eren.

Rugaard, den 23.10.1959.

Chr. Mourier-?eteraea.
tdet fredningsnævnet for r~nder8 amt modtager og godkender

foranstlende fredningati1bud, b.atømmes det, at tilbudet skal
ly•••• 0. servitut pl de fornævnte matr. nr••, der er notaret
aOm et landbrug og et ekovbrui.

lredninganævnet for Randers amt,
dommerkontoret, Mariager, den 26.10.1959.

Fog.

Indført 1 dagbogen for arena. retskreds
(afd~11ngsko.ator.t 1 Ebeltoft) 4en 'o. okt.1959

Lye'
Tingbo, Ros.os II blad
Akt. Skab Å nr. 4".
Forud hæfter pantegæld og servitutter.

Veøtergaard.

-0-0-0-0-

Afskriften8 rigtighed bekræftes.
lrednlngsnalvnet tor Raaders amt, den 16•.1.196.0.
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