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FREDNINGSDEKLARATION.

Undertegnede godsejer Viggo Rolf de Neergård, ejer af Gunderslev-
holm gods i ~orø amt, tilbyder herved at lade nedennævnte arealer af
matr. nr. 3, 45 og 4a~ af Rejnstrup, Gunderslev sogn, frede som neden-
for angivet.
l. På det med åbenskravering markerede areal ved søbredden nordøst

for Borup ris udfor t1Bondegården"s jord skal karakteren a:f den nu-
v.ærende bevoksning med dens frit voksende ege og bøge fortsat op-
retholdes som nu.

2. På de med samme skravering markerede skovarealer langs bækkene
Hulebæk og Pilebæk skal bevoksningerne stedse have overvejende
løvskovskarakter. De store sten i skovbunden må ikke beskadiges,
fjernes eller flyttes, og bækkenes naturlige løb rtke gøres til
genstand for indgreb af nogen art ud over den foretagne opstem-
ning lige syd for den store slynge på Hulebæk.

3. Den med åben krydsskravering markerede del af overdrevet sydøst
for Borup Ris skal fremtidig henligge som vedvarende græs, dog
skal den nuv.ærende bevoksnings pr.ægbibeholdes. Græsningen skal
holdes på et sådant niveau og eventuel nedskæring af kratvækst
begrænses såledesl at det nuværende præg med enkelte spredte
buske ud over terrænet opretholdes. Arealet må fortsat behandles med
kalk og gødningsstoffer til forbe~ring af græsningen. Der må ikke
foretages afgravning, opfyldning, planering, udgrøftning eller
d~æning, dog har ejeren ret til udover arealet at fortsætte en ek-
sisterende drænledning fra skolelodden syd for landevejen.
De store sten må ikke beskadiges," fjernes eller flyttes. Der må ik_
ke foretages oppløjning, tilplantning, nogen form for bebyggelse el-
ler anbringelse af master, hæs el. l. ilermå ikke føres andre v.je

-over arealet end den eksisterende langs dets vestgrænse og en pri-"
mitiv vej nær østgrænsen, således som indtegnet på kortet med den
optrukne dobbeltlinie.

4. Den med tæt krydsskravering markerede del af overdrevet skal under-
kastes en fuldstændigere fredning, således at den i enhver henseende
kommer til at henligge i sin nuværende tilstand, som er den tilstand,
hvori de store landsbyoverdrev befandt sig før udskiftningen. Der må
således ikke foretages afgravning eller opfyldning, planering eller
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anden reguleriq, tørveskrælning, drænning, udgrøftning eller gødskning.
store sten må ikke beskadiges, fjernes eller flyttes. Arealet må kun

udnyttes til græsning og må ikke opdyrkes eller beplåntes eller gøres
til genstand for nogensomhelst behandling, ligesom de spredt voksende
buske ikke må fjernes. Der må ikke på arealet placeres bebyggelse af
nogen art, herunder skure, boder, master, hæs eller andre skæmmende
indretninger. Når det eksisterende granhegn ud m04 vejen ~ldes, skal
det erstattes med et levende hegn af i Danmar~ også vildtvoksende buske.

5. De med åben skravering markerede og nu som overdrev henliggende arealer
nord og vest for det under 4, omhandlede må om ønskes opdyrkes eller
beplantes, men der må ikke placeres nogen art af bebyggelse på dem,
og beplantning må kun foretages med løvtræer.

6. Denne fredningsåeklaration bortfalder og kan af ejeren kræves aflyst
i tingbogen, såfremt der sidenhen mod ejerens ønske gennemføres yder-
ligere fredninger inden for et areal begrænset mod nord af Tystrup-
Bavelse sø, mod vest af skellet-mellem Gunderslev og Fuglebjerg sogne,
mod syd af den offentlige vej fra Rejnstrup til Haldagerlille og mod
øst af østskellet for matr. nr. 2 af Rejnstrup og Gunderslevlille byer,
Gunderslev sogn. Det semme gælder, hvis offentligheden mod ejerens ønske
får begroænset eller ubegrænset adgang til det nævnte areal.
Denne deklaration vil være at tinglyse på ovennævnte ejdBndamme uden
udgift for ejeren, og tilføres Fredningsprotokollen for Sorø amt.
Påtaleretten tilkommer ejren, Naturfrednlngsnævnet for Sorø amt og
Danmarks naturfredningsforening, hver for sig eller i forening •
Det bemærkes at hovedvejen syd for Knorrevang går nord for Knorrevangs-
huset, og ikke som vist på kortet syd for. Det af fredningen omfattede
areal ligger udelukkende nord for hovedvejen.

Gunderslevholm, den 4. januar 1952.
Rolf Neergård.

Til Vitterlighed:
Viggo Neergård,
godsejer,
Valdemarskilde, Frederikslund.

J. Popp,
fuldmægtig,
Gunderslevholm godskontor.
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