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Afskrift.

AueW" atI

6475.

r R E D N I H G S D E K L A R A T I o B.

el

undertegnede, godsejer Axel Teedorpf t1lblder herved med

bindende virkning for mig oG senere ejere at frede nedennævntepi

min ejendomGjedsersaard - matrikuleret sammatr.nr. l ! Gjedsersaard.
Skelby sogn •. vænnde fredningsobjekt.

Det kvadratiske 11ndetmean1sg 8st for hovedbygninsen i Gjed-

sersaards have samt det stykke lindealle. sommad 8st fortsætter ud mod

strandengen. indvidere tredes den på Srl.Bsplmenindenfor lindealleeme

stående Ginkgobilo~a.~ræ.rn.~red.B eAledes. at de ingensinde ml :fældes, topskæres,

grenlcappeseller udættes tor en behandling. der kan tøre til deres øde.

læggelse.

altre.t det pi grund af tæernts sygdommAtte blive nødvendigt

at foretage fældning, skal dette dog kun kunne finde sted efter forudgå.

ende forhandling med statens tilsynsførende skovrider for private skove

i J4ariboamt. Vedforeto.gen hugst skal efterplantning tinde steet.

Det er ikke tillad t indenfor en afstand af mild Bt 20 Dl tra træer ..'

ne at foretage bebygsel .. af nosen art ..

llærværendedeklaration ril væn at forelIIsse tor fredningsnævnet

for Mariboamt til 8od~endelse etter na turtndninsslo ven a § ll. I
pitaleret tilkommer e3enn. fredningsnævnit tor Maribo amtsråds-

" .
kreds 08 DanmarksNatUl'tredningstorening hver for sig eller i forening.

Gjedsergaard, den 6/4 1954.
I
I
I

"

Til vitterligheda

HaVIl a MelbyChristensen

stilling. Godsforvalter

BopælaNyKirstinebers

A. 'resdorpf.

'ril vittlrl1she4a

NaVIl a Asne 8 ~ r18lll

Stilling, Kontoris~

Bopæla NykøbingJ.

Foran.



stAende fredningsdeklarat10n sodkendes på vilkår

at der forud~ forhandling med a.tena t1lep.sfe",ende akoYl'ider 1. t11-

fælde af spørg_10m fældniDB af træerne på Brund af sygdom tillige

forhandles med fredn1.nssnævnet efter torud~et skriftlig henvendelse

Ul dette, OS

at deklarationen tinglyses pi ejendommenmatr.nr. l ! m. fl. Gedserpard,

Skelby sogn. me4 prioritet forud for al pantepld.

irednlftiSlll8vnet for Yar1.boamteri.dskreds. elen 24. apnl 1954.

Bruun

Foranstående ydø~l1.gere v1lklr t11tr.4 •••

Gjedserøaard den 28/4 1954.

A. !res4orpf

Foranstående deklaration godkendts.

Fredn1DsSlfBVDltfor Manbo amts:rldakre4ø, 4en ll. november 1954.

Bl'uun

Indført 1.dasbogen for retskreds nr. 28, Nykøb1ns 'I. købstad m.v.

elen 19. HOV.1954.
•L1Bt.~1n8boSIDd. løsbl. Bl. l a AktaSkab A nr. 464.

:8ruun
/ E.N.Sah,

R.etelcred8 nr. 281r- Nlkøb1A8m~~.k.b.tad

~fskr1ften8 ~;~;:;-~:æ-;;.s,
lI'edn1ng8IWVMt for Manbo amtarAclskre4s. 4en 26. oktober 1955.
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