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Udskrift
af
for fredningsnævnet for MARIBO amt.

forh~dfingsprotokollen

D e k l a r a t i o n.

Undertegnede smedemester Peder Christian Pedersen,øster
Ulslev., som ejer af matr.nr. 82 øster Ulslev by og sogn og murer\

mester Jørgen Anton Pedersen, øster Ulslev, som ejer af matr.nr. 61~
øster Ulslev by og sogn,
bestemmer herved med bindende virkning for os og efterfølgende ejere af vore ovennævnte ejendomme, at det på hoshæftede

,

•

kort angivne hegn bestående af 18 gamlestyn~de pile med risgærde
imellem, beliggende mod gadekæret i

øster Ulslev by langs det nord-

østlige og østlige skel af vore nævnte ejendomme, skal fredes.
<;

,

Risgærdet skal bevares i sin nuværende tilstand og vedligeholdes og fOlnyes på samme måde som hidtil.
li'

.

Pilene mu ikke fældes, undergraves eller på anden måde
udsættes direkte eller indirekte for en behandling, der kan føre til
træernes ødelægr-else eller forringelse. Dog må træerne un~erkastes
den sædvanlige behandling med passende styning og i det hele undergive
den behandling som forstmæssige hensyn måtte tilsige, ligesom den til
hegnets bevaring fornødne fornyelse ve~ nyplantning skal foretages.

•

De til gærdets og pilenes bevaring og fornyelse nødvendige arbejder påhviler os og efterfølgende ejere af vore ejendomme
uden vederlag.
Der må endvidere ikke opføres bebyggelse af nogen art
eller anbrinf,es master, sku~e, boder, beboelsesvogne

eller andre

indretninr,er, der kan virke skæmmende, indenfor en afstand af la m.
fra hegnet.
Denne deklaration vil være at tinglyse som s~rvitutstiftende på matr.nr.82 og 61 ~ øster Ulslev by og sogn med oprykkende prioritet næst nu tinglyste hæftelser.
Påtaleretten tilkommer Naturfrednin~snævnet

for Maribo

amtsrådskreds.
øster,Ulslev den 7. april 1951.
Peder Christian Pedersen.
smedemest er.

Jørgen Anton Petersen.
murermester,
vend.

"

I
Foranstående deklaration godkendes.
Naturfredningsnævnet for Maribo amtsrådskreds d.7. april 1951
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