REG.
U d s k r i f t
af forhandlingsprotokollen--for Kandere amtsrådskreds.-:År 1944,den 12'Juni kl.12 blev fr^dnlngsrwvil«*^««ii4fciS.dcr8 aat sat på
Landtargaard.Hvalløa pr.Randers. £^f -TXO 61
JaiA eutaft
Mødt var formanden,dommer E.Riis.^ ~""^-\
Til atede var gårdejer H.P,Hansen,Landkarrgaard.
r-.'- s;

Der fremlagdes overenskomst af 10/5 1994 mellem naturfredningsrådet W
V '
gårdejer H.P.Hansen,Landkærgaard.
Aaatedet blev bealgtiget.
Fredningsnævnet vedtog med tak at modtage den tilbudte fredning af den
på ejendommen matr,nr.5t Hvalløse by,Voldum sogn beliggende grusgrav.
Riis.
H.P.Hansen.
Udskriftens

ed

bekræftes.

Afskrift.

O v e r e n /^
s k o m s t
4869,3'jan.1945.
Efter forhandling med naturfredningsrådet erkender underskrevne gfirdejei
Hans P. Hansen, Landkargaard,Hvalløs pr. Kanders »herved for mig og efterfølger
ejer« og brugero af ejendommen oatr.nr.5t Voldum sogn,Handera amt,at vare
indgået på at fredlyse don på ejendommen,ca.330 m ret vest for knøkkot på
Klavaholm Dyrehaves vestlige hegn og 220 m nord for vejen Klavaholm-Hvalløf
(målebordsblad 1908) beliggende kalkgrav,således at graven ikke lemgere må
benyttes til gravning af kalk og ler. Gødning, renovation, affald eller fyld
ikke henkastes øller hanlæggea i graven.
Ejeren skal med passende mellemrum lade graven oprense,således at der ti
stadighed findes oa.2 m af kalken synlig.
Der skal stedse vare adgang for ekskursioner,skoler og andre undervianir
anstalter til studium af lagrækken med det palæocene Grøijrfandsler,hvilende
på Coccolitkalk*
Der yde a af naturfredningsrådet en årlig erstatning, stor 65 kr.,for ren=
holdeisen og bistand ved ekskursioner m.ra.
Påtaleretten over forstyrrelser af tilstanden i graven har Danmarks
geologiske undersøgelse og naturf redningsrådet.
"?Hvalløs pr.Kanders,den 10.maj 1944.
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For ejeren: Hans P.Hansen.
Københavnfden 8.maj 1944.
<i
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For naturfredningsrådett A.Mentz.
'
Foranstående overenskomst begnres tinglyst aom vedrørende landbnigsejen*
dommen matr.nr.5t Hvalløse by,Voldum sogn.
Der henvises ikke til servitutter og panterettigheder,dår skal respektei
kendelsen,jfr.U.f.R.1930,p.201.

Tinglysningen sker uden gebyr til det offentlige,jfr.lov 140/1937 5 33,e
Bekræftelsesvederlag bedes taget pr.p.o.

Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds. Orenaa.den 2.januar 1945.
P.n.v. Riis.
Indført i dagbogen for retskreds nr.59 Rougsø herred og en del af Sønder*
herred.med Nørhald,støyfrinK OK Galten herreder den 3Man.l945.

Lyst på matr.nr.5t Hvaliøøe t der er landbrug I forening med matr.nr.3e og 3f
smst. Udskrift af forhandlingsprotokol for Randers amts fredningsnævn fore=
vist og genpart lagt på akten.: J.Hansen.

