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Deklaration vedrørende matr. nr. 6A. Snekkerup by, Vigersted sogn.
Ved post 7 i skøde fra besidd'·ren af famlliegodset Svenstrup

til gårdejer Frederik Federsen, tinglæst d. 16/3 1910, blev der
pålagt ejendommen matr. nr. 6 A' Snekkerup by, Vigersted sogn, de-
klaration om, at den skovholm. som er beliggende langs med og ved
siden af den fordybning, hvorigennem vandløbet østen for SnekkeruP
by føreS. skal bevares, og at køberen og efterfølgende ejere ikke
må borttage, grenhugge eller på anden måde beskadige de derværende
træer, medmindre der dertil er erholdt skriftlig tilladelse fra
besidderen af familiegodset Svenstrup.

Idet besidderen af Svenstrup gods herved frafalder den ovenfor
nævnte ret til at træffe bestemmelse om skovholmens bevarelse, de-
klarerer undertegnede gårdejer Axel Larsen herved for mig og efter-
følgende ejere af matr. nr. 6.!t' Snekkerup by, Vigersted sogn, på

hvilken ejendom bemeldte skovholm er beliggende~ følgende
Den ovenfor nævnte skovholm fredes; således at de derværende

træer ikke må borttageS, grenhugges eller på anden måde beskadiges~
og således at udtynding kun må foretages efter forstmæssig anvis-
ning gennem fredningsnævnet for Sorø amt.

Fredningen, der vil være at godkende af fredningsnævnet for
Sorø amt, sker uden erstatning til ejeren og uden udgift for ham •

Denne deklaration må lyses som servitutstiftende på Datr. nr.
e ~~ Snekkerup by~ Vigersted sogn, med påtaleret for fredningsnæv-
net for Sorø amt.

Svenstrup d. 30/5 1950.
J. Wedell-Neergaard.

Foranstående deklaration tiltrædes.
Vigersted d. 23/9 1950.

Snekkerup d. 20/5 1950.
Aksel Larsen.
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Lars Hansen.
Sognefoged.

Godkendt.
Fredningsnævnet for Sorø amt; d. 3;10 1950.

Urban Pet ersen.
formand.
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J. nr 1547.

by og
2 fredede sko7holme på
på lh Ågerup by, begge

6a Snekkerup
Vigersted so

V ar'e •

Del af målebordsblad 3426 med de fredede
skovholme indtegnet med g~ønt.

ReprOduceret af Fredningspienudvalget
for Vestsjællands amt med tilladelse (A.214/70)
af Geodætisk In. titut.
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