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FREDNINGSNÆVNET>
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af
Forhandlingsprotokollen

e)

for Fredningsnævnet

for Holbæk Amtsraadskreds.

Aar 1937, den 3. Marts godkendte Fredningsnævnet følgende
F R E D N I N G S D E K L A R A ~ ION
Udfra Ønsket om i videst Omfang at bevare Rørvig Sogns Naturskønhed udsteder undertegnede,

Gaardejer Carl Olsen, herved som

Ejer af Natr. Nr. lOa af Rørvig By og Sogn en for mig og efterfølgende Ejere bindende Fr.;dningsdeklaration med Hensyn til det af min fornævnte Ejendom ca. l ha store skovbevoksede Areal, der begrænses mod
0st af Højsandets Hod og mod Vest af den gamle Lodsejervej.
Omraadet fredes og skal stedse opretholdes i sin nuværende
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~ilstand, hvorved navnlig bemærkes:
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Arealet maa aldrig udstykkes og sælges fra Moderejendommen
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Batr. Nr. lOa.
Paa Arealet maa der ikke opføres Bygninger, opstilles Boder,
Reklameskilte eller andet, der kan virke forstyrrende, ligesom det
paa Terrænet er forbudt at henkaste Papir, ~'lasker eller andet Affald.
Den paa Arealet værende Bevoksning, der bestaar af saavel
Naaletræer som Løvtræer, skal i dJt væsentlige bibeholdes.

Brugs-

retten hertil skal blive bestaaende, saaled~s at det forbeholdes mig
og senere Ejere at fore~age Hugst til eset Brug, dog at fjernede Træer skal erstattes af nye - saa vidt muligt - Løvtræer.
Paataleret med Hensyn til denne Deklaration tilkommer Ejeren, Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds, Danmarks Naturfredningsforening og ]'oreningen til V~rn om Rørvig Sogns Naturskønhed
Forening eller hver for sig.
Rørvig Søndervang, 7. December 1936.
Carl Olsen
Til Vitterlighed:
Henrik }!etersen
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Journal nr.

Tlf. Central 2736. ,
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Ved deklaratton-af 5. marts 1937 har eJeren 'af matr.nr.
~Oa Rø~vig by og sogn fredet et ca. l ha' stort skovbevokset areal
'.v:~.d
..
Højsandets fod. Arealet er fredet således, at det stedse skal
opretholdes i sin nuværende tilstand, og det må bl.a. ikke udstykkes
eller sælges fra moderejendommen.
Ved udfærdigelse af matrikulskort
':ove~fredningen haJ;'det vist sig'oat arealet har fået et andet matr.
nr.,'
, nemlig lOv, og for at være sikker .på ,at få den rigtige grænse
fast~agt skal man ~ode'nævnet
om at,bekræfte, at det med rødt ind,,
.. \
rammede areal på vedlagte skitse omfatter hele det fredede areal.
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sm.oo,tt5)ednill'gsnævneT
for Holbæk amt.
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Fr.j.nr. 16/1937.
Tilbagesendes

med bilag ~Tedningsregisteret,

Statsministeriet4IJ

l. departement, med bemærkning, at nævnet ikke er besiddelse af kortaf
materiale vedrørende
den/gdr. Carl Olsen den 7/12 1936 udstedte
Cl,eltlara
tion vedrøre nde e_jenc1omme:q
mtr. nr. 10a Rørvig by og sogn.
Nævnet bar v&ret i telefonisk forbindelse æd gdr. Olsen, som
er lokalt medlem af fredningsnævnet
at det på korts~itsen

for Rørvig sogn. Han bekræfter,

marker~de område omfatter det fredede areal.

Domme rkontoret i Nykøbing Sj. c har bekrt8ftet, at frednil1[';suc
l~1::;,_:cr:.t iOilE'.'D
er tinglyst på mtr.nr. 10a Rørvig by og sogn den 23/2 1937','og at
mtr.nr. lOver

udstykket fra 10a den 14/5 1947 og endnu står

folio, som mtr.nr. 10a.
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