
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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D ~ K L A li A T ION

Som Bjer af Lilliendal Hovedgaard paalægger jeg undertegne-
de Kammerherre, Greve C.A.V.Knuth denne min Ejendom følgende Deklara-
tion.

Jeg øn~ker, og det er min Vilje, at Lilliendals Gods Areals
landskabeliGe Kcuakter saa vidt muligt ikke a:ndres, og at de indenfor
Godse ts Omraade vtlOrendefrr~er, der udmwrker sig ved landskabelig
Skønhed, ~jendomlllelighed eller Sj~ldenhed, ",ærnes og bevares for Ef-
tertiden, hvorfor jeg opretter nedenstaaende Deklaration, som ~l
v~re at tinglyse som Servitut pa~e paag~ldende Matr. Nre.

D e k l a r a t i o n.
tredningen umfatter:

A.
I Haven.

~ølgenue paa den n~rv~rende Deklaration vedhæftede Kort-
skitse I med de nedenfor anførte Nre. betegnede Træer:
Nr. 1. Bn c. 75 aarig Bg, "Grev C.A.V.Knuths Eg", staaende i 75Y2 m

Afstand fra Hovedbygningens sydøstlige Hjørne, beliggende
paa Matr. Nr. la af Lilliendal Hovedgaard, øster Egesborg
Sogn.

Nr. 2. Lindealleen beliggende paa Matr. Nr. la og Ib af Lilliendal
Hovedgaard, Oster Egesborg Sogn, v~rnes og bevares i sin Ud-
strækning fra Hovedbygningen mod øst til Jernporten ved of-
fentlig ~ognevej, der fører til Høvdingegaard.
Alleens Længde er 344 ru og bestaar for Tiden af 136 Tr&er af
Lind. Aldersbestemmeise: ca. 150 Aar.

II.
Nr. 3. Bn flere hundredaarig historisk Eg, staaende paa Matr. Nr •. .

.1

la af Lilliendal Hovedgaard, øster Egesborg Sogn, i Parken
syd for Hovedbygningen, kaldet "General Kroghs Eg", da Gene-
;'alen og Generalinden har skrevet deres Navne i Bænken om-
kring Egen, hvilke Navne ses endnu. Aldersbestemrnelse:

---------- -

ca. 400 l\.ar •
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B.

I Skovhuse Skov.

Følgende paa åen n~rv~renue ~eklaration vedhwftede Kort-
skitse II med de nedenfor angivne Nre. bete-gnede Træer:
Nr. l. En ca. 300 aarig kraftig Eg med en herlig Tegning og Farve

i Barken og en smuk cylindrisk ~tamme, der i ca. 6 m's Højde
opløser ~ig i Grene. Dette interessante Skovparti er be

liggende paa li~atr.Nr. 430. af Ejerlavet Skovhuse By, øst"-'~'!l
Egesborg Sogn, øst for 8kovvejen, som fører fra.KOrSVeje,'·,~:~~Jl

~~-;
i Skovhuse ~kov til Vilsbjergledet ved Lilliendal Hovma~
J:.:genvil vare at vu.rne moJ. de omgivende Bevoksninger, SJ~":~l
er under forstlig Behandling, og Udvisning. ' ";I~~

01-' ' .. ~

Nr. 2. Bn ca. 400 aarig ~tor, bredkronet, smuk Eg, staaende li

Bgesborg Jogn.

ved det sydøstlige Hjørne af Stuehuset ved Skovfogedbol
gen i Skovhuse Skov paa l.latr.ljr. 43aa af Skovhuse By,

c.
I I'aasLet:wrken.

}'øl[;endepaa den nO;rv~ralldeDeklaration vedha:ftede
skitse I med det nedenfor al~orte Nr. betegnede Træ:
Nr. 4. Bg med Travwkst overvejende af Hvidgran mod N.V. og

mod S.0. af stor Virkning, beliggende paa Matr. Nr. la
1illiendal Hovedgaard, 0ster Egesborg Sogn, der ses fr
flere Ve je i l'errwnet. I1ruppen har en Udstrækning af 5

og Omlcredsen er 137 rn. Aldersbestemmeise: 135 Aar.
sten i Remissen omkring EGen skal saa vidt muligt
dog saaledes at Hugst er tilladt, saaledes at der kan
vares'Underlæ for Vildtet.

--Ialt 4 Ege, l Alle af Lind, l Eg og en Gruppe Tr~vækst.
II.

Fredningen gaar for Trwernes og Trægruppernes Vedkommende
videre ud pau, at de ingensinde maa f,ddes, undergraves eller paa
anden Maade, f.Eks. ved 0delwggelse af Baxken eller for nær Pløj-
ning, direkte eller indirekte uds'Zttes for en Behandling, som kunde
føre til Trwernes 0delu.ggelse, Forringelse eller Beskadigelse.

Det fredede vil sLudig vwre ut undergive sagkyndig forst-
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lig Tilsyn og Behandling.
Haandhfuvelsen af FredninGen tilkoWiler Naturfredningsnwvnet

..
for Pr~stø Amt8raadskreds som paataleberettiget.

~':, ~ ~ .. : 7r',Bn Opgivelse af Frednin~en eller Indskr~nkn~ng i dens Gennem
førelse kan indrømmes af Naturfredningsnb;;vnet, saafremt dette maatte
finde det paakrævet af særlige Grunde, og da denne Fredning iøvrigt
drejer sig om en frivillig Disposition fra Ejerens Side, gaar denne
ud fra, at Naturfredningsn::evnet ved Udøvelsen af sin Paataleret vil
tage alle mulige Hensyn, hvis ufo~udsete 13e~ivenheder skulde med-
føre s~rlige Vanskeligheder fQr Bjeren i de-:;te:B'orhold,hvor Bjeren
Og efterfølgende Bjere fraskriver sig fuld Raadighedsret over det
fredede.

III.

For Fredningen ønskes ingen Erstatning. - Der skal ej hel-
ler blive forment nogen Adgang til Haven og Skovhuse Skov, naar Hen-
vendelse sker til Godskontoret, idet Ejeren gaar ud fra, at baade
danske og udenlandske saavel studerende som ikl{e-studerende Gæster
viser elen rette Omsorg for tlerv(..;rendel!'ugle-og Insektliv, TrO\:;er , Bu-
ske o,;:Planter, Gom ikke maa bortfJernes eller afplukkes.

IV.
Eetsanm'xrkninti orJHartkorn, 13ehIXftelserog Servitutter

frafaldes.
Saaledes indgaaet bekrwftes af undertegnede.

Lilliendal pr. Mern, den 10. Oktober 1932.
A. Knuth

Til Vitterlighed:
A. Quist K.Kristensen

Skovrider & Godsforvalter :Jkytte
Lillielldal pr. ::ern I.illiendal

Foranstaaende Deklaration er tiltraadt af Naturfrednings-
nwvnet for ry(..;støAmtsraadskreds.

Nwstved, den 12. Oktober 1932.
P.H.V.

Diderichsen
Formand

Bedes tinglyst uden Gebyr som Servitut paa:
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Matr. Nr. la og lb Lilliendal ilovedsaard, 0ster Egesborg Sogn
a -:tO\' ,- a43 og'43a Skovhuse By, - ,

'.I'olien·:h"._ 2?, 4. u\'vk1ce,i Lov af 8. Maj 1917 om Naturfred- !

ning.
Ued liensyn til de paa .c.;jendommenhvilende Hæftelser

henvises til Bjendommens .I!'olioi .l.ingbogen.

Naturfredningsnævnet for Erwstø Amtsraadskreds
den 12. Ok~ober 1932.

P.N.V.
Diderichsen

Pormand

Indført i Dagbogen for Ret sl:reds Nr. 22 Vordingborg
Købstad o~ Vordin<.\borgsøndre Birk den 13. Oktober 1932.
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