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Udskrift
af

for
Forhandlingsprotokollen/F.redriingsnævnet .for Sorø Amt.

Matr.Nr. 9~ Agersø By og Sogn
og 7b ibd.

Frednings-Deklaration.

Undertegnede Anna Nielsen, Agersø, deklarerer herved for
mig og følgende Ejere af Matr.Nr. 9~ Agersø By, følgende :

Bevoksningen langs Øens Østside - der i Hovedsagen bestaar
af Ask og andre Løvtræer med Undervækst af Tjørn m.v. - fredes, saa-
ledes at den nuværende Tilstand saavidt muligt bevares.

Fredningen, der vil være at godkende af Fredningsnævnet,
sker uden Erstatning til Ejeren og uden trdgift for denne.

Deklarationen kan tinglyses som servitutstiftende paa Matr.
Nr. 9~ Agersø By og Sogn med Paataleret for Fredningsnævnet for
Sorø Amt.

Agersø, den 28. Oktober 1947.

Anna Ni elsen.
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*Civildommeren i Næstved
• Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

ulf. 53 72 06 62
Fogedretten53 73 80 73
Tingbogsoplysninger
kl. 9-12 telf. 53731010
Giro 2 05 26 95.FREDNINGSNÆVNET

F. 148/1991. 10. jan.

Ved skrivelse af 29110 1991 har De ansøgt om nævnets tilla-
delse til at oprette teltlejr på matr. nr. 9 ~ Agersø by, AgersØ i

~
~ perioden 13/6 - 15/8 1992 og oplyst, at lejren vil svare til den i
1

1991 godkendte.
Vestsjællands Amtskommunes landskabsafdeling har den 27/11
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1991 bemærket:
" Lejren skal svare til tidligere års arrangementer så forvaltningen
henholder sig til, hvad der tidligere er udtalt og anbefalet, at 0-
lejrbevægelsen svares som ved fredningsnævnets skrivelse af 24. maj
1991 til 0-lejrbevægelsen".

Nævnet tillader herved i medfør af naturfredningslovens § 46, at
der etableres teltlejr med den ansøgte placering i den angivne periode
på følgende vilkår:
" at den fredede bevoksning på kystskrænten respekteres. Træerne må
ikke beskadiges, anvendes til ophængning af tovværk, klatring eller an-
det. Endvidere må passage op og ned ad kystskrænten foregå således, at
skrænten skåne s mest muligt mod nedslidning,
at der ikke henkastes affald i og omkring lejren, og
at stranden og skrænten både under lejropholdet og efter dette ryddes
for affald".

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år,
jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigehder. KLagefristen er 4 uger fra den dag,
afgø~elsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
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Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af klagemyndigehden.
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Ø-lejrbevægelsen
Vendersgade 8
1363 København K

tøk B. eergaa d
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Carsten Hørling Nielsen
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