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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Holbæk Amtsraadskreds.

Underskrevne Proprietær, exam.juris. N.P.Boesen, Svebøl1egavn,
paalægger herved med bindende Virkning for mig og senere Ejere den
mig,ti1hørende ubebyggede, fredskovspligtige Ejendom Matr.Nr.?l af
Løjtved By, Viskinge Sogn, Holbæk Amt, følgende Deklaration i Hen-
hold til den nu gældende Naturfredningslov:

De paa min Ejendom i "Lille Hejrebjerg Skov" paa "Pestpladsen"
ataaende 9 store, gamle Bøgetræer fredes saaledes, at Træerne ingen-

J
sinde maa fældes, topskæres, undergrave a eller pas anden Maade ud-

•
tsættes direkte eller indirekte for en Behandling, der kan førei' til

Træernes Ødelæggelse eller Forringelse. Dog - netop for at kunne ~
bevare store, stadig friske og stadig voksende Bøgetræer paa Fest- ~
pladsen længst muligt ind i d~ kommende Tider, vil det af Hensyn )
til Træernes Kroner og Ernæringsmulighederne blive nødvendigt ad
Aare at f~lde enkelte af de nævnte 9 Bøgetræer. Det er Statens Ti1- ;I
synsførende med de private Skove i Holbæk Amt, som alene afgør, (
hvornaar og i hvilken Udstrækning det er nødvendigt at fælde nogle'
af Træerne for derved ret sikkert at kunne holde de tilbageblevne
store Træer friske og i stadig Vækst.

maa
Hverken nedfaldne mindre Grene eller Løvet/fjernes under de

fredede Træer, ejheller Skovmulden sammesteds.
Der maa endvidere ikke opføres Bebyggelse af nogen Art -

herunder Skure o. lign. - indenfor en Afstand af 25 m fra Stammerne
paa de bort fra Vejen vendende Sider.

Denne Deklaration vil være at tinglyse som Servitut paa oven-
nævnte Ejendom.

\Paataleret tilkommer Ejeren, Fredningsnævnet for Holbæk Amts- __1
raadskreds og Danmarks Naturfredningsforening hver for sig eller i
Forening.

Svebøllegavn, den 23/6 1945.
N.P.Boesen



Godkendes.
Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, den 25.Aug.1945.

Th.Møller.
Tinglyst den 27.August 1945.

E.Schouenborg
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