
02523.00

Afgørelser - Reg. nr.: 02523.00

Fredningen vedrører: Trudsholm

e Domme

Taksatio nskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 10-11-1959

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



REG NR. 02.s 2.."1> ,000
• Aa,uilderc

fr.antageftlBVMt tOJr 1ban4era a_t
./dommer loS, Mariager.

Matr. nr. la Trudshol.
ho.edgaard,Kastbjerg sogn.
F.s. 58/1959.
St.e.peitrl.

l r e d n i D i • d e k l a r a t i o • ~

,
Undertegnede olvll1ngeni8r Chry Schweftsen, Trudsbol., Bavftdal,'

tilbyder herved bindende for alg og efterfølgende ejere af land-
brusaejendosmea •• atr. ar. la a.tl. Trudahol_ Rovedgaard, Iaat-
bjers 80gn, at lade de pA .atr. nr. la Trudsbolm Hovedgaar4 væ-
rende efternævnte stendiger og l1ndeall6.r frede.

Fredningen oatatter følgende stendiger:
,-. I

l. -Forpagterhavea", der p1 alle fire sider er omgtvet af aten- '
gærder,

2. "St.ohs ••n· mellem bygningerne og jernbanen, oaglvet af aten-
færder for de tre sider, n••llg mod vest, 81d og 1St.

Enkelte sten, der er taldet ned, vil yed lejlighed bltve
lagt op igen.

Frednl.gen o.fatter ikke de ~bet,delige rester af andre
sær4.r, der mltte ~re pl ejendom.eD.

Fredningen omfatter følgende liadeslller veat tor bygniager-

t-

ne:
Den at llndetl"llterdannede korsvej:

Mod øst 2 gange 4 stk. lindetræer. 8 stk.
mod 8r4 2 ....11 .... _.
mødvest 8 - .... og 11 $\k.

.od aord 9 - - - 18 -

+ 2 hjørnetræer • 6 8tk~
·'4 -
-19 -
-21 -
86 s'k.

lindetræer lalt.
Det er en forudsætning, at ejeren tra diger og el16er til

enhver tid kan fjørne visne grene og lignende sa_t fjerne træer,
der pi grund at vindskede, sygdom eller slderdo. stAr tor fald.-
Jødvendig beskæring at evt. beyokaning pl stengærderne kan e3eren
ligeledes .elv foretag ••

FredniDgen~ der er .ederlagsfri, er betiGget at, at 4e tre-
dede stengærder. tilstedeværelse ikke ved en eventQel fremtidig
ekspropriation at e3eadommeu eller dele at denne ved ekapropria-
tionaerst&'ningens fastaattels8 betragte. 80a en værdiforriDgeø-
de egenskab, og at at det beløb, hvortil værdlforringelsen af de
eksproprl.rede arealer ansættes, yed ek$propriationen udbetales
til ejeren som eratatRiug tor trednlDgen.



løvrist benvi ••• til ea 1 , eksemplarer udarbe~det akit••,
aOIller udle ...ret. til fredn.lngsnævrw te :tormand •

lær~rend •• & tinglyse. pA torn.VBt. landb~U&8ejendo., idet
.oteriag dog kun ønskes p& matr. nr. la Trudsbol. Hovedgaard,
lied påtaleret for fredningsnævnet for Banders amt, for hvis reg-
niog tiraglysniogen skal ste.

trudsbol. Hov.dgaard, den 9. Goyeaber 1959.

Til vitterlighed for datoe •• rigtighed og underskriftens
ægthed samt at underskriverea er myndig.

J. O. Møtler Mads Bans.a
backbOgh~lder gArde3er

M~riager. Blnder~p.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender
toranatående tilbud. bestemmes det, at dokumentet vil 9ære at
tingl,.e p! landbruget, malr. nr. 18 Trutl8holllROTedgaard,Xast-
bjerg 80So, m.fl., dog at no'.ring kun øDek •• pl aatry nr. la.

FrednlnglUIlP'Iuet tor Randers amt,
dommerkontoret, Mariager, den 10.11.1959.

t
'\

I '

• Fog• IA.K.

• Indfert i dagbogen fo~ retskreds nr. 62, Mariager
købsiad s.v., den 12. nov. 1959.
L,st. fingbog.- Bd. 15\ ll. 351. Aktl ~UcabC nr. 26o~

!s!L1 Forud hæfter p8ntegæld og servitutter.
Fog.

-0-0-0-0-0-0-
Atskriftens rigtighed bekræftes •....Do.merkontore' 1 Mariager,

1'!'l
lredningsM.net for Ran.ders amt, 16.1.196Q.
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