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Hndsund,den 2l.juni 1954.
Ove Nielsen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender
~:~ foranstående fredningstilbud, bestemmes det,at tilbudet skal lyse~
"! som servitut p~ matr.nr.la Ryomgård Hovedgård,M.Magdalene sogn.. ~ ;2.,16 ~ ('l ,\--;j --
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,Afskrift.
Fredningsnævnet for Randers amt.
F.s.lS/1953.
Mat~.nr.la Ryomgaard Hovedgård,
Marie Magdalene sogn.

REG. NR. '<f~r~1/
/~ -s 1

Anmelder: Fredningsnævnet for
Randers amt ved dommer Fog,
Mariager.

Stempelfri.
4139 - 23/6 1954.

Undertegnede postmester Ove Nielsen, Hadsund, t,ilbyder herved som
ejer af Gl.Ryomgaard pr.Ryomgaard at lade nedennævnte områder m.v.af

J-Ioved..CJl<.rd • " ,matr.nr.la Ryomgaard~Marie ~agdalene sogn,frede,således:
l. Jeg forpligter mig og,efterfølgende ejere af matr.nr.la Ryom=

, LIgaard Hovedga~rd til at bibeholde Gl.Ryomgaard møllednm,der
iøvrigt er udlagt som kommunal branddam,rned de nuværende diger
og bevoksninger' på disse og normalt med vandet opstemmet så højt
som tilladt ved kendelse afsagt den 27.1.1954 af landvæsenskom=
missionen for Randers amtsrådskreds,hvilken kendelse anerkender
Gl.Ryomgaards på alderstidshævd grundede opstemningsret og
fastsætter flodemålet til kote 5,55 i forhold til regulativ=
mæssigt nulpunkt.

2. På lignende måde forpligter jeg mig og efterf~lgende ejere af
matr.nr.la Ryomgaard Hovedgaard til at bibehælde det nuværende,
åbne vandareal i Gl.Ryomgaard park p~ la Ryomgaard Hovedgaard.

3. Endvidere forpligter jeg mig og efterfølgende ejere af samme
ejendom til at bibeholde lindeall'en fra hovedbygningens vestre
fløj og til parkens udkant ved enden Qf staldlængen. Fældning _
også af enkelte træer - må kun ske med tilladelse fra den påtale:
berettigede.

4. Endelig forpligter jeg mig og efterfølgende ejere af matr.nr.la
Ryomgal~!7~'tai~ bevare, frede og værne om det lille stråtækte
hus overfor mølledammen,hvilket hus,kaldet "Bomhuset",skal
bevares og vedligeholdes af ejeren i sin nuværende skikkelse.

Denne fredning må tinelyses på matr.nr.la Ryomgaard.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Randers amt.
Det bemærkes,at hovedbygningen og den gamle lade allerede tid:

ligere er fredet.
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Landbrugsnotering respekteres. løvrigt vil servitut~~ vær~_ at _ilyse med prioritet forud for .tidligere tinglyste forhæftelsar _ ~
jfr.U.f.R.1930 -201.

Fredningsnævnet for Randers amt ,den 22.juni 1954.
F o f! •

Indført i dagbogen for retskreds nr.59 Rougsø herred og en del
af Sønderhald herred med Nørhald,Støvring og Galten herreder den
23'juni 1954.
Lyst. Tingbog I Foll Akt:Skab E nr.536.

Bach
cst..-.- -;- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
FredningsJ.ll111et tor

R;m:lers Amt. 1 S FEB.1955
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