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Afgørelser

- Reg. nr.: 01103.00

Fredningen vedrører:

e

Bakkebølle Fredskov

Domme

Taksations kom m iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

e

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer
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Protokol for N~turfredn1ngsnævnet
1 Præstø Amtsraadskreds.

-S-----I-----IAar 1947 den 17. September Kl. 14 afholdt Fr9dn1Dgs~et

- besta~ende af Dommer Hay.ochm1dt af titore-Beddinge som Formand-og
,

af Lauustings.cnand l~.?•Hansen af

af Skoleinspektør

Lendemark VE.llgt at PrlDDtø 4lmtsraa~ og

Bruun v~lgt af Vordingborg Byraad - Møde paa Mat~.

Kr. 59g, og ,9S Baltebl611e,

VOrd.ingborg KØbstads

Greve C.~.~oltke, hvor da foretages
J .~r.

Der

.3/1946.

Jorder,

tllblllrende

I-

\-

,
\

I

I::tp;lr6smaa1 om Fredning

\

af Eg ebevoksrdn-'

frfJIl11agdes

l. En af ~Je~en unQar~~r~VeaFreun1ngsdeklsrat1on.
2. Tingbogsattest.

3-5. tre ~krivelser frn Dcuunarks N~turrredn!ngstoren1ng.
6. Indk",ldelse.
7-8. 2 Indkaldelser.
EJeren var 1kk$ mØdt.
Panthaverne

Den sjællandsi~ Bondestænds Sparekasse var ikke

.ødt.

1l0ndert~neQ(;j

Grave

C•.k..Moltke fredElr Ihftrved me<! b1no.ende

V1rkn1ng fo~ mie qg s~ner~ ~Jere tf åe paa min E3~dom Matr.Kr. S9å
og 59~ Bakkeb~lle Fredskov
l'enl.le

galUle I!;gøbevOKsn.1neer

~f Bp~~b~lle

ar,

VO;,d1ngbors La.dsogn, VM-

•
;

Ve nævnte Bevoksnil1ier be5taar
'elt tor Bebyggelsens

ELf

1,Dobbeltøg

ved Skrænten

Udhus samt 3 enkelte ~ie 11seledes staaende Yed

.l
•

,~

•

~

.t

1

"

J

.,

~ ....

,

'....

1J'

~

,

e~~ædt~

eller

derea

1

'. •

fredskov:'" • " ~

.. en ~ehandlino,

fredQ;.l saalede:l ... at ~ø lDt;ens1n~~.JJU1&.t'ældes,

paa Qnden »åaue

topskæ·

'.

der kan fØre

ud~~tt~s for

til

~uelægiolse.
"'Q,renekllpn1ng ~ilcr

paa Grund Etf Træern~s
(ien t11synsflDI'enJe

Se .:li'remt denne bliver

,6',dUlliDJ,

nødvendig

SYil1oUl. dl", --lU~l',iIlaa kun :Ja:e i Sa.mraad med

for

åe::

pr1vd.te

dæl van·.::ndo;;o tJ'3.{.1~l!·"t1(;n

·...il

v.ære

P<.Ci.to.lor·~t h.,r gj el'en,

F\r~un1ngsn.-f.vnet for Præstø ~tsraad.s-

Q~ovr1l1~'('

1

kreds

l'

paa St~.ikn1n.cm mellem S~u'~hu:s~t og. 'Etore

'. "'--.Træernl;
res

,

og r.anw.&rkz Nc.tlli:'fl'ednln$

c.t tinglyse

cv ...
~r l'or- sig

::'l'or"~n1nt;

•

Qkove 1 Præstø

'~i.llt.

paa .tJendoiøen.

eller

1 Forening.

u~n 21/6 1947 •
L".

c. aOlLke.
OverpræsJllent.

t1onen,

.Mol tk~.

~xel Pontop~1113n.
~aptaJ.I1.
Kh,!upenbol'g.

F:røl1ch.ilv&J 16.

Egetræer

j,

og goUk~not~

1 b~nhold. til

1fiillge hvllkon i"reunin~e(l
Ouskrlft

li

uf nær'værcmde

NatuI'i'rednlnfplovens
SKer-

Forretning

1iæftel:Jo p:::.... b.jenuoro...nenllle<.1 Prioritet
S~en

uuen Udgift
vil

for

væI'~ at

§ 11 Deklaradet Offentlige.

t1n~lyse

i"oruu t'or Phntegæld.

sluttet.

M.ødet tulvo

t.

H.ay-Schm1ot. •

h.P.t1ansen.

-:-----:----·1Ous~riltens

Nftt.nrl'r

til j

i IInf

Rigt1ghed

bekræftes.

::n;, 'V 11';L fhr

Prmsl.(l Amt.sraCH~:J~l'8ds,

,uen jo .September 1947•
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