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,~,Forhandlingsprotokollen for Frednin2fm~vnet for l'laribo Amtsraadsl~reds.

af

Aar 1924 den lC. Pebruar 1!'[jl. l~l. 11 blev der af Naturfredning:J-

n~vnet holdt lIøde paa l'ederstrup HoveJ;.:aard i Anleunins af en fra

B..:sidderen af Grevslwbet Cllristians:"h.de fremsat Anmouning om .b'rednin,";

af en Del store 'r rt;,;er , llavnlig :::;~e, 30m finues pua uCJunder :Jkelstofte

oG rederstrup Iloved[)uurue hørende Arealer langs jilcd forskelliC;c fli-

veje.

der bleven indledet 1"0rl,:.tndlint:er Ifled ,;al'Oll H.08unorn halm SOl:l :::j er uf

'raars Kirke angaaenue .l!'reJnin~ af Lo Ljamle .c:~etr.;.;e:r veJ. lCirl:e~C:l1:ll'Jem_

nordre Dige, oJ en endelig OrJnin3 af Sugen var opnaaet, saaledes at

Fredningen er blevan sikret Bellneffi en af Kirkeejel'en uustedt Deklara-

tion, der er tingl""st o.:; noteret i Hogistret.

Det i saa :ienseende opI'etLede LJokurncnt, der forlJliver J18nlig-

sende i l!'reuninssn ...vnets Arklv, tilføres n",rv':.vrende Protokol SLtuly-

dende:

D B K L A R A T I O li :

:b'or ut illlDdeh.oll1illOct genncHI1l!aturfl'edllin~;::m,~vnet for I,[aribo

nordre Dige :.>LClu8nde~amle B.:..,ctr'.LerJ18r jeG wlderskrevne J3eBidder uf

det tidliGere J3aroni Guldborgland i min ~~en3k~b ~f Ejer af 'Paars Kirke

Lesluttet at fredlyse disse to BLetr~er, og forpligter jeg derfor

herved mig selv og dlle efterfølgende Ejere eller evenLuelt andre,

hvem Raadiglleden over Kirl\.egaarden Illaatte blive underlagt, til at fre-

de og værne om disse Trwer, saaledes at de ingensinde maa fældes, be-

skæres, undergrave s eller paa anden Maade udsættes direkte eller

indirekte for en Dehandlint:, som kunde føre til rrræernes Beskadigelse

eller 0delwggelse.

Under~krevet eganhwndig i tvende Vitterliglledsvidners Overværel-

se.

Oreby, den 13. Februar 1924.

Rosenørn Lehn.
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