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G • n p a :r t. REG. NR. -!~.JO

la SkArupglrd,Nødager sogn.

Fredningsnævnet veddommer Fog, Mariager.
Stellpelfri
l.s. nr. 103/1960.

'D e k l a r a t i o n •
Pi undertegnedes ejendom, Skaarupgaard, matr.nr. l~ m.fl.

Skaarupgaard, Nødager sogn m.fl., nærmere betegnet pA matr.nr. la,
findes følgende, som jeg uden udgift for det offentlige tiluyder at
trede.
l. Et fra begge side~ opsat stengærde, beliggende stik syd for gArdens

bygninger i skellet mod naboejendommen, hvilket skel tillige danner
grænse mod ejerlauget Horstved. Gærdet går fra loddens sydligste
hjørne og mod nordøst i en længde af ca. 100 m.

2. Stengærdet omkring gårdens have.
3. Et formentligt gammelt ishue, sat forneden af kampsten, i hvælv-

ningen af teglsten, der antagelig er fremstillet på det tidligere
på gården værende teglv-ærk. Indvendig diameter langs bunden er oa.
3 m, indvendig højde e8. 2,35 m; største udvendige diam.~r er ea.
15 m, mindste udvendige diameter ca. 11 m, udvendig højde caD 3m.-
Ishuset er i havens østlige side.

Jeg forpligter mig og fremtidige ejere til ikke at fjerne eller
beskadige disse tre objekter; men jeg påtager mig ikke nogen vedlige-
holdelsespligt. Det offentlige er berettiget til vedligeholdelse.

Hær~rende må lyses på min landbrugsejendom, matr.nr. la m.fl.,
men notering foretages pl matr.nr. la, som servitaten alene vedrører
r~dighedsmæss1gt. Påtaleret har fredningsnævnet på det offentliges vegne.,~

Skaarupgaard, den 29.10.1960.
N. Vejsgaard Jensen.

Undertegnede P. Møller Hansen, Horstved, ejer af landbruget, matr.
nr.e 2a, 3d Horstved, Nødager sogn, tilslutter mig den foranomhandlede
fredning af det under nr. l nævn~e markgærde, der til dels ligger p~
min lod matr.nr. 3d. Fredningen mA lyses pi mit landbrug, men kun no-
teres pl matr.nr. 3d, hvorpå gærdet findes. Påtaleretten tilkommer
fredningsnævnet. Jeg påtager mig ingen vedligeholdelsespligt. Det er

~(fjH!det offentlige tilladt at vedligeholde gærdet og i/anledning færdes



If langs dette.- Det bestående hegn er jeg ikke pligtig at ~1ytte.
Horstved, den 12.11.1960.

Peter Møller Hansen.

Vedrørende objekt 3 burde for tydeligheds skyld have været an-
fert, at den ydre del - det altovervejdende kl. kvantum - består af
jord, opkastet rundt om og op over den af ka~pesten og teglsten satte
hvælving.

Det er, efter underskrivelsen, oplyst •• at o~jekt 3 er bygget til
brug som frugtkælder, ikke som iinus. Oplysningen herom stammer ikke
~ra udstederee, men fra proprietær Chr. Laursen, Drammelstrupgaard pr.

~iretrup, hyie familie tidligere har ejet Skaarupgaard.
net indstilles, at fredningsnævnets formand i medfør a~ naturfred-

,
UingSlovens paragraf 11 modtager og godkender den tilbudte fredning.

Enslevgaard, den 13.11.1960.
A. Kristensen.

Idet fredningsnævnet herved modtager forannævnte deklarationer,
bestemmes, at de vil være at tinglyse pl henholdsvis matr.nr~ 1~ Skaa-
rupgaard og matr.nr. 3S Horstved, begge Nødager sogn.

Pltaleberettiget er fredningsnæynet for Randers amt.
Fredningsnævnet for den Ib /11 1960

R.nders Amt. '
Dommerkontoret, Mi1ria~.

r05'

.ig~f:_! 14 3 kr.
.LaIt 3 kr.

Indført i ijagbogen for Grenå retskreds
(afdelingskontoret i Ebeltoft) den 17. nov. 1960.-

Lyst
Tingbog Nødager I blad l~ Skårupgaard.Nød. II 2a Horst-
ved.
Akt: Skab C nr. 140.
Til præjudice hæfter pantegæld og servitutter.

Vestergaard.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Genpartens rigbighed bekræftes:

Frednlngsrevnef før ~ / •
Riinders Amt. d /9~/

Ma• ' en /;. --7
Dommerkonloret. ...... r

l~j
I'Al.'JIdiCt ...
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