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Paa Matr.Nr. 14~ Rislev By og Sngn af Hartkorn l Skp.O.Fdk.
O ~/4. Alb. f'refindes pa!:::lSkr·enten langs SusaEldalen en Bev0ksning,
mest bestauende af Krat - hovedsagelig Hassel. Der er dog ngsaa
en Del F.getræer.

Undertegnede Ejer af n~vnte Matr.Nr. 14~ F~u Sem0na Poulsen
forpligter herved sig og efterfølgende Ejere af Matr.Nr. 14e og
fremtidi2e Parceller herfra til at opretholde ovennævn~e Bevoksning
som Løvsk()v eller Løvkrut. Egetr::Eernemaa ingensi nde fældes
uden Fredningsnævnets Tilladelse eller topskæres eller paa
anden Mabde udsættes for en Behandling, der kan føre til deres
Ødelæggelse. arenekapning eller Fældning, saafremt saadan bliver
nødvendig paa Grund af 3getræernes Sygdom eller Alder, maa kun ske
i SamrE-ladmed den tilsynsførende Skovrider for de private Skove
i Præstø Amt. Nuar et Egetræ udgaar eller fældes, skal saa vidt
muligt et nyt Egetræ plantes til 8rstatning for det udgasede eller
fældede Træ.

Driften af den øvrige Bevoksning kan iøvrigt ske efter al-
mindelige forstlige Principper, idet der ved Nyplantninger og
Hugst skal søges fremelsket Træer af i landskabelig Henseende mx
Hmxxtxskaixs2XKS æstetisk Virkning. Yderligere BebygGese paa
den bevoksede Skr~nt maa ikke finde Sted. Dog maa der paa den
Del af d~ bevoksede Skrænt, som hører til den Parcel af
Matr.Nr. 14e, snm er solgt til Murermestrene Rnbert Petersen
Og Cbr. Petersen, bygGes, naar Fredningsnzvnet giver Tilladelse
hertil. Naturfredningsnevnet kan stille de Betingelser f()rTilladel-
sen, som Nævnet maatte finde rigtigt, for at Bebyggelsen
kan falde smukt ind i Landskabet.

P~ataleretten har FredningsnEvnet f,.,rPræstø Amtsra~ds-
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kreds.
Bestemmelsen tinglyses paa Ejendommen med Pri0ritet

f~rud for Pantegæld.
F'1rn'Bv'te Murermestre Robert Petersen 0...Chr. Petersen

tiltr~der nærværende Deklurati)n.
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Deklarati0nen kan aflyses efter Ejerens Be~ærin~,

saafremt Andragende af 18.August 1947 11m Udstykning af Matr.
Nr. 14e ikke maatte blive bevilget.

Denne Deklaration medfører ingen Indskrænkninger i
BAbvggelsen af den Del af PArcellen, som er beliggende mellem den.
skrwbevolcsede 3kr~nt 0g LandevG.ien.

Næstved, den 3.Marts 1948.
Chr. Petersen. Siml1na Poulsen.
R'lbert Pe tersen som Lavværge : Chr. Dragheim.

Til Vitter1i~hed om ri~tig Datering, ægte Underskrift
O~ Underskriverne s Myndighed :

.T ohan H.Claus en
Sagfører, N~stved
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'Fredning i Storstrøms amt.
el .

L()kalitet: Matr. nr. 14-e Rislev by

Kommune: Næstved

S.T.A. j. nr.:
F.N. j.nr.:
O.F.N. j. nr.:

77-02-1974

62/47

Areal:
Fredet: Deklaration 6. april 1948.

1:25.000

• ormål: Bevarelse af bevoksning.

Indhold: Fredning af kratbevoksning på skrænten langs Suså-dalen, hovedsaligt
bestående af hassel og egetræer.
Egetræerne m~ ikke fældes, topskæres eller på anden måde udsættes for
en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse.
Grenkapning eller fældning må kun ske i samråd med den tilsynsførende
med de private skove.
Der må ikke opføres bygninger på den bevoksede skrænt.

ønJømr"'stl".'~tJ. fIr. SR 'bI~ -00 f ~

- 8 DEC. 1993
~. nr. d-:2:-.) .
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Ejer: Privat

Henvisning: 373-1 Reg.nr.: 373-2
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