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Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder,_Skadesløsbreve. Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategnlnger m. m. (vedr. fast EJendom).

Gadejord i Staunsholt
By.

nt: Stab Nr.
(Udf'lI4 .. ., Do.... .,t.nt.'If)

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:
(I K.beDbavn Kvarter)

eller{i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og BI. 1 Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav

Sogn.

Købers }
Kredltors Bopæl: ..

Gade og Hos Nr.:
(bvor lA.dlnt finde.)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
r I cJlllrlf:sn::3'met for
Fr~deriksborgAmt

Kr. øre.Stempel:

FREDNINGSDEKLKRATION.

Undertegnede Bylaug for Staunsholt By freder herved med
bindende Virkning f~r os og kommende Bylaug det ved Sognevejen
gennem Staunsholt By, paa Gadejord staaende gamle Linde~ræ, kal-
det "Majtræet", saaledes, at det ikke maa fældes, topskæres, un-
dergraves eller paa anden Maade udsættes direkte eller-indirekte
for en Behandling, der kan føre til Træets Ødelæggelse eller For-
ringelse.

Der maa endvidere ikke opføres Bebyggelse af nogen Art
indenfor en Afstand af 15 m fra Stammen.

Denne Deklaration vil være at tinglyse.

Paataleret tilkommer Ejeren, Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds og Danmarks Naturfredningsfo~ening -
hver for sig eller i Forening.

Staunshol t By, lien 1/2 o 1945.
And. N. Andersen.

Bylaugets Fonnand.-

Nærværende Fredningsdeklaration begæres tinglyst med
Virkning efter Naturfredningslovens § ll.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt,

/J1~:4J
d. 19. April 1945.

Jenlen l: Kleldltov, AIS, K8beahavn.
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