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F r e d n i n g s d e k 1 a r a t i o n.

"1
I

I V i r k e t by på en kommunen tilhørende umatrikule-
\

ret grund, antagelig gammel gadejord indtaget fra gadekæret, er
til minde om gårdenes overgan~ til selveje anlagt en plads, hvor-
på er rejst en stor granitsten med følgende inskription

Virket by blev selveje 9. september 1766.
Dette minde rejstes 1947, omgivet af 16 mindre granitsten

en for hver af de pågældende gårde og angivende disses matriku1s-
numre og eventuelle' gårdnavne. ..

Efter forudgået forhandling med naturfredningsnævnet
for Maribo amtsrådskreds har underte~nede Falkers1ev sogneråd be-

II

stemt, at den nævnte mindeplads som angivet på vedhæftede kort,
skal fredes, således at den bevares i den nuværende tilstand.

Det er forbudt på det fredede område at rejse.huse, sku-
re, boder, tranformatorstationer, master til telefon-te1egraf-og
elektriske ledninger eller andre indretninger, som kan virke skæm-
mende, ligesom der ikke uden naturfredningsnævnets tilladelse må
ændres i den nuværende beplantning bortset fra, hvad almindelig
pasning og vedli~eholde1se måtte kræve.

Vedligeholdelsen påhviler
Gårdejer Johs. Hansen som ejer af matr.nr. 16 Virket ty,

Falkerslev sogn, og
gårdejer Herluf Hare som ejer af matr.nr. 12 Virket by,

]!'a1kers1evsogn.
"t,

Påtaleretten tilkow~er naturfredningsnævnet for Maribo
amtsrådskreds.

Deklarationen kan tinglyses som hæftelse på gadejorden.
~alkers1ev sogneråd.

pr. Horbelev.
den 9. november"1950.

S.AA. Sørensen. Helge Hansen. Oluf Thesbjerg.
Peter Petersen. Laurits l1ey• Ole Mahrt Olsen.

Henry Nielsen.
vend.
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Tiltrædes

Virket, den 27. februar 1951.
Herluf riare• Johs. Hansen.

Maribo amtsråd godkender herved sognerådets beslutning i
henhold til foranstående deklaration.

Maribo amtsråd, den 13. april 1951.
G. W. Schaeffer.

cst.

Foranstående deklaration godkendes.

Naturfre~nin~snævnet for Lolland-Falster, d. 19.april 1951.
Bruun.
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