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A f s k r i f t.

Påtegning på deklaration af 11/2 1930, lyst 31/5 1930, fra
proprietær N.F.Cold om fredning af træer på matr.nr. l-a og l-b af

Stenkelstrup, Ejby sogn,
Efter at 5 af de i den af mig den 11/2 1930 underskrevne

fredningsdeklaration under post 5. omhandlede 20 fritstående bøge-
og egetræer på grund af sygdom i træerne er udgået af fredningen,
samtykker jeg herved i, at denne fredning af træerne på den tidli-
gere søbred syd for gården Stenkelstrup, matr.nr. l-a og l-b af
Stenkelstrup, Ejby sogn, udvides til tillige at omfatte trægrupper-
ne nordøst herfor, således at den samlede fredning i henhold til
fornævnte deklarations post 5. herefter ialt omfatter 33 fuldvoksne
ege- og bøgetræer under samme betingelser som i deklarationen bestemt.

Det bemærkes, at post 3. nu kun omfatter 2 + 7 ege.
Påtaleberettiget er Danmarks naturfredningsforening og fred-

ningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m. v.
Stenkelstrup, den 25/10 1952.

N. F. Cold.

----------000----------
Afskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRADSIæ.EDS M. V., den -20 / fI
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U D S K-R I F T

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnwvnet for Roskilde Amtsraadskreds.
af

Aar 1930 Mandag den 26. Maj Kl. 3Y2 Bill.afholdtes møde af
Fredning~mwvnet bestaaende af Formanden Civildommer P. Buch, Ros-
kilde, det af Amtsraadet valgte Medlem Gaardejer J.P.Jensen, Svogers-
lev, og det lokale af Ejby 30gneraad valgte 1leJlem ~ognefoged, Gaard-
ejer Rasnms Jørgensen af Ejby, hvor der foret03es:

Fredning af Bge og Bøge ved Stenkel-
strup.

Mødet blev sat og holdt hos Fropriet~r Niels Flemming Cold
paa dennes Ejendom Stenkelstrup, Matr. Nr. la og lb af Ejby By og
Sogn, Ramsø Herred.

Der fremlagde s en Skrivelse af 22. Marts 1930 fra Danmarks
Naturfredningsforening og den i samme na;vnte den 12 • .l!'ebruar1930
udfærdigede .l!'redningsdeklaration,der er saalydende (se nedenfor).

Proprietwr N.F.Cold var tilstede og paaviste for Frednings-
nævnet de i Deklarationen omlland.ledel'rs;erog rnegrupper, der fand-
tes at v'J.)reaf en saadan L3kønhed og Ejendommelighed, at de burde be-
vares i deres nuvUJrende, naturlige rrilsland som i Dek.larationen
l1ti::vnt.

Da Proprietær N.F.Cold nu vedkendte sig sin Underskrift
paa den fremlagte Deklaration af 12. Februar 1930, og i enhver Hen-
seende bekrwftede dens Indhold, godkendte Fredningsnævnet Frednin-
gen af de i Deklarationen nti::vnteBevoksninger paa den deri anførte
Maade.

Sagen sluttet.
F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n.

Undertegnede Propriet~r Cold paalægger herved den mig til-
hørende Ejendom, Matr. Nr. la og Ib Ejby By og Sogn følgende Dekla-
ration.

Følgende paa Ejendommen v&rende Træer og Trægrupper skal
fredes:

1) Den ved Gaardens sydlige Skel staaende Eg,



L i Aaengen,
2) En Gruppe bestaaende af 6 bredkronede Ege paa den lille Holm

3) ~n Vest for denne paa Skrænten mod Bngen staaende Gruppe paa
2 og en anden pca 8 gamle Bge,

4) Den paa Brinken ned mod Aaen staaende Br:.Blllme,bes taaende af
l Bg og 8 Bøge med rig Undervækst af Hassel, Hyld, Tjørn, Ro-

ser o[~andre Buske,
5) En Gruppe bestaaende af 19 gamle Bøge og l Eg paa den

Søured Syd for Gaarden.
De ovenstaaende Bevoksninger skal fredes for de

4 og :;nævnte Devoksningers VedkoIlunenJe,Jog saaledes,• Trwer~:log Planters g,~de Trivsel nøJ.v<;lnJiseUdhugninger
Sted, ligesom en naturlig Bevoksning skal ophj~lpe~ og
skes. - Nyplantning kan ske, wen dog maa Tilplantningen med
tr~er ikke finde 3teJ.

Paataleret har Danmarks Naturfredning8forening.
Stenke lstrup, den 11. }'ebruar 1930.

II.P.Cold

1'. Buch J .P.<.JerlSen Rasmu::.,Jørgensen
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