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REG.NR.-!/YO !3
Afskrift.
Matr.nr. l Brorupgaard, ,
Slagelse Set. Mikkels landsogn.
Stempelfri i medfør af lov nr. 140
af 715 1937 § 33 sidste stk.

. ,

Anmelderens navn:
Fredningsnævnet for Sorø amtsrådskreds,
c/o dommerkontoret, Ringsted.

,
862 17/3 1954.

D E K L A R A T ION.

Da sognerådet for qlagelse Set. Mikkels landsogn har be-
sluttet at fælde den på ~jendommen m~tr.nr. ~ Brorup, Set. Mik-
kels landsogn, vær~nde qa. ~OO m lange popp~lalle, der ~tår på
den fra Slagelse - Kalundborg landevej til Gl. Brorupgaa~d
gående vej, og i d~n anledning overfor ~aturfred~iqgsnævnet for
Sorø amt er indgået på til erstatniqg for den fælde~e al16 i samme
længde so~ qen~e ,langs ove~nævnte vejstykke at lade plante en
lindealle, erklærer undertegnede ejer af ovennævnte ejendom,
hofjægermester, godsejer Jørgen Beeh mig herved enig i, at nævnte
lindealle plantes på de lffngst fra vejen'beliggende sider af dennes
grøftekanter. Træernes indbyrdes afstand i hver række fastsættes
til 20 ID, dog at sognerådet har ret til efter eget skøn at fjerne
indtil hvert andet træ.

Påtaleretten tilkommer natruffedningsnævnet for Sorø amt
og Danmarks naturfredningsforening i forening eller hver for sig.

Denne deklaration kan uden udgift for mig ti~nglyses på
min ejendom, matr.nr. l Brorup, Set. Mikkels landsogn.

Anmærkning om servituter frafaldes.
Brorupgaars, den 15. marts 1954.Jørgen Beeh.

Godkendes.
FREDNINGSNÆVNET FOR SORØ AMTSRÅDSKREDS, den 16/3 1954.

Urban Petersen.
frode
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Panthaverne i fornævnte ejendom har i henhold til §.10 i lov nr.
140 af 7. maj 1937 om naturfredning v~ret indkaldt til frednings- tf!
møde uden at have givet møde, "hvorfor deklarationen har prioritet
forud for pantehæftelserne jfr. yestre Landsrets kendelse af 26/10

1929, Ugeskrift for retsvæsen 1930 pag. 201.

<ImEDNINGSNÆVNET FOR SORØ AMTSRADSKREDS , den 16. marts 1954.
P.N.V.

Urban Petersen.
fmd. I: e')

~/.Indført i dagbogen for retskreds nr. 15, Slagelse købstad med
Antvorskov birk, den·17. marts 1954.
,Lyst. Tingbog bd. I fol. Akt. C. nr. 241.
Anm.: Præjudiceres af de på ejd. lyste servituter om forpligtelser
overfor N.V. El værk, Slagelse Oplands el-forsyning, Statsbanerne,
samt dok. om byggelinier.

Dyreborg. K.w./E.S.

Ddskriftens rigtirhed
FREDNINGSNÆVNET

FOR
SORØ AMT

SLAGELSE

bekræfte,s.
, den 13. juni 1963.
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