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FREDNINGSNÆVNET>



undertegnede, Kanmerherre, Hofjægermester, Lensgreve Chr. Moltke,
Bregentved, freder herved med bindende virkning ~or mig og senere eje-
re den mig tilhørende ca. l km lange alle - beplantning, " Koldinghus
alleen" kaldet, beliggende på matr. nr. l !!. Bregentved hovedgård, Haslev
sogn, strcækkende sig fra Bregentved og imod syd omtrent til Søtorup sø.

~. AII~tr.æerne, der består af ca. 65-75 år gamle elmetræer, plantede
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REG. NR . ..to~~
bj AFSKRIFT
Matr. nr. l a Bregentved
Hovedgård, Haslev sogn. godkendt 27/8 1953.

FREDNINGSDEKLARATION.----------------------

,'e i en indbyrdes afstand af ca. 14 m, mår ærfor, sålænge der er friske,'l_ ingens inde fældes unden fredningsnævnets samtykke eller udsættes for
en behandling. der kan føre til deres ødelæggelse. Ved fjernelse af

•••,e

udgåede eller syge træer skal efterplantning finde sted. Udgravning
ved vejforbedring o.l. skal d erfor foretages med største skånsomhed.
Topskæring eller beskræring iøvrigt bØr kun finde sted efter forud
indhentet tilladelse fra tilsynet med de private skove i Sorø amt.

På den fra vejen bortvendende side af træerne må ikke opføres
bebyggelse af nogen art indenfor en afstand af 15 m regnet fra træer-
nes stammer.

På~aleret ifølge denne deklaration tilkommer den til enhver tid
værende ejer af IlBregentvedll

, matr. nr, l a m.fl. Bregentved hovedgård,
Haslev sogn, Naturfredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds samt Danmarks
Naturfredningsforening hver for sig eller i forening.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på ejendownens folio,
matr. nr. l ~ m.fl. Brgentved hovedgård, Haslev sogn.

Bregentved, den 16/5 1953.
Chr. Uoltke.

Til vitterlighed:
Navn: Johs. Holt,
Stilling: eodsforvalter, landsretssagfører,
Bopæl: BregeNtved, Haslev.-

Denne



I.

deklaration, der er godkendt af nævnet den 27/8 1953, begæres lyst
på matr. nr. l a Bregentved hovedgård, Haslev sogn, idet der med
hensyn til servtu~ter og pantehæftelser henvises til ejendommens
blad 1 tingbogem.

FREDNINGSNÆVNET FOR SORØ 4~~T,den 2. november 1953.

Urban Petersen
fmd.-
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