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Deklaration vedl'ørende matr. nr. l Å' Aagerup by, V1gersted sogn.
Ved skøde fra besidderen af familiegodset Svenstrup til for-

pag~r Johannes Hansen. tinglæst d. 15/5 1918, blev der pålagt ej-
endommen matr. nr. l~. Aagerup by, Vigersted sogn, deklaration om,
at oden skovholm, der findes på den østlige side af matr. nr. l S,
hvor den begrænses af matr. nr. l .l2. og l ~ Aagerup by, s'amt af

matr. nr. lo ~, Snekkerup by, Vigersted sogn, medens skovholmens
vestlige grænse på matr. nr. l ~ er en derværende to meter bred
grøft, skal bevares som skovholm, indtil besidderen af familiegod-
set Sven strup træffer anden bestemmelse, og således at Svenstrup
forstvæsen fører tilsyn og kan give anvisning på forstlig behand-
ling.

Idet besidderen af Svenstrup godS herved frafalder de ovenfor
nævnte rettigheder til at træffe bestemmelse om skovholmen. føre,
tilsyn med den og give anvisning på forstlig behandling, deklarerer
undertegnede gårdejer Harald Dons herved for mig og efterfølgende
ejere af matr. nr. l.s, Angerup by, Vigersted sogn; følgende

Den ovenfor nævnte skovholm på matr. nr. l Å' Aagerup by,
Vigersted sogn, fredes, således at de derværende træer ikke må bort~
tages. grenhugges eller p~ anden måde beskadiges, og således at ud-
tynding kun må foretages efter forstmæssig anvisning gennem fred-
ningsnævnet 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 matr. nr.
l~, Aagerup by, Vigersted sogn, med påtaleret for fredningsnævnet
for Sorø amt. Ringsted d. 30/8 1950.

J .WM.I-Neergaard. H. Dons.
Forannævnte deklaration tiltrædes

Sognefogden i Vigersted d. 23/9 1950.
Lars Hansen.
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Godkendt.
Fredningsnævnet for Sorø amt. d. 3;10 1950.

Urban P~tersen.
formand.
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