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Fredningsnævnet 7. december 1943

Bakken skal henligge i sin nuværende tilstand.

e tndhold: Bakken må ikke beplantes med træer, dens karakter må ikke ændres, og de tre
anbragte mindesten må ikke beskadiges eller fjernes.

_ Ejer:
Påtaleret:

Privat
Fredningsnævnet

-Henvisning: Reg. nr. 355 - l
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Maribo Amtsraadskreds.

D E K L A R A T ION •

Undertegnede Ejer af Matr.Nr.15i af Holeby By og Sogn
forpligter herved mig selv og alle efterfølgende Ejere til at
lade den paa nævnte Matr.Nr. beliggende Ba~~~T ~~~gebakken. ;,.

kaldet - henligge i samme Tilstand som den, hvori den nu fore-
findes. Det følger heraf, at den til enhver Tid værende Ejer
af bemeldte Matr.Nr. er berettiget til at lade den dyrke eller
afgræsse og udøve Jagt paa samme Maade som hijtil, men derimod
ikke maa lade den beplante med Træer eller iøvrigt raade over
Banken paa en Maade, der væsentligt ændrer dens Karakter, ej
heller beskadige eller fjerne de ved samme nu anbragte tre
Mindesten.

Der er ingen Adgang for Offentligheden til at betræde
Banken eller paa anden Maade udøve nogen som helst Raaden over
samme, f.Eks. ved Borttagelse af Materialer.

Paataleret i Henhold til denne Deklaration har Naturfred-
ningsnævnet for Maribo Amtsraadskreds.

Lungholm, den 4.December 1943.
Rud.Bertouch-Lehn.

. . . . . . . .
Lyst den 7.December 1943.

Olav Hansen
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