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Mtr.nr. la H.rb;,'gård, Uørby &Ot~n m.fl. A n m (] l d u r

Natur[redninp,snævnot

REG.Ml }ioJ.Lwk Amt,

02..~~2_0\C
Ud(Jn stempel- 0g gebyr .i. b .. t.
1,',-/ nr. l~() cl~: 7/5 1937 l §:.n,

F R E D N I N G- S O -/ Z R Ic' d. S L () _.l ~) Ir
-----------------~-----_ .. _._.- --_ .... ---- .. - .. _ ........

• Undertegnede &ou.13ar C1auQ C~st.naklo1d
orklærer sig villig til, som c.!JHr uf mtr.nr, l~ m.fl.
af Ilørbysård by) Uørb,v 30gr:: at lF10 (' <;1., [.Y't:;Cll

dOIl aø fredc' for at slkre; clrJn fri bcliggr.:nh'J(J nf dørby
klrko,

Arealet beskrives sålod8s; eD br~mrulrunJt om k1rk'8~rd.n 80m aærmlre
anført p~ vedlmgtt lrortskltll3l. llræmm9J1er b.llg&"nde på IIltr.nr. la Hørb.:ls6rd.

2., 3ø. Ofl 441 H.rby b.;l alt af Hmrb;y ')0:)1. nell111t~ eUad. SI l) trtHam'hn melle .. uln, ..10 v.~ o~ den n~a vej (et ar~al af mtr.nr. 'a), ~) tr~k~ntenn~r1 for kirkegild.n op til eo~nevejln (.t ureel øf mtr.nr. 2.), 'I .n bræmme på 25 • v.st t.k1rkt
sArG.n og sidstnævnta ,tr'~r?nt og ,,) en brl1muntpA 20 ID8yd to" Jl1rk.suutn 0t den
geml. sOl{Df.v'3 Utl til b~'veJon.

Fredningen har f~lgnnd() omfDnr,:

Do htdtil ubebyggede arealp. r mEL Hk" bcbyt'-':,:;c's cll"r iltJplantu,) me cl udtn~L~3-

ødelæggfJnde beplantning, lig\]sorn cJf;r he:Uf;r JJ<:tn: ,?:I flr.Ja::'l, mø rnci o.nbrlnc. ',:'

• vransformatorstatlon<,r, tE.ilefon- og telogndma3tc -ro ::. lignci1cu nJIE:,r P~'~3~i.,.

tos skure, udsalgsstader, vognf) tll blJboE-'l~](j ~llur lJiJ"v:r'.:.ng ~lf Y'udskfJ1,r.r

eller llenpndc skønhedsfot'styrrcndu glmat'l~cJE' Dc'r må i 0(;1, ~l:jL. :,!d~\., ,"J. G"

ages ændringer i don nu bustår.:nd EJ t'L1stand I llE::r k:=,l1 v Lrkr.' sl~0,mrn('nd(' U:_1('1

hindrende for udsigten til eller frfl klrkon.
Hjerun l()..: l:itli o~:...er aii~ (Jo",' Va (jl ..t frededf &.l'Ohll V.3t 0e: IJyt3 ;for k1r:\liln

ret til at h-fin ni))' Nt by nhl{"~r o: 1n.'r·~trj1n€::fjr bt:rtttlrlt til drUt et prY~j-
ha veD 0t. h(,ntl cl ngl, l'tO til' i

Donno overenskornst er ikk,' til lllnder for, at dcm ;'.;JtJ.dlgc b()by{!gc~.stJ
og beplantning på njc'ncJomrn1:ll b~b()holcJl's~ ljgu~JOrn .)o,s L'orlwhol r1(;r rni{{ rl't
til flt foretage nybygningl'l' lJllur ombYGn in[';('I' ,e I tilfældE:1 o.f nybygni,nccr ullor omll'yL':rllnGu1' <'l" J'J<~ Yi,Jlig til f o:: ln rJr.:T]
bygningsarbClJderne påbpgyncles a-;; forC'llege:(~ [,r.:{'nineu;.' tll &:odl,l:;lc](!lnc fur
naturfredningsnævnl)t> id(jG bebyg{!C'ls('1n 81tid slml hav8 (:G ~:i:Sdant yc]','E:J) Gt

bnbyggnlscn bedst rnuJigL pnnlJer til omgivc'l[]tJrt"](; :'.'~ il.k'.' llnøcJic":; hlnJrr;r
udsigten til ell~r fra kirk~n.



~et bemærk~a særligt. at GouMet forbeholuor .18 ret t11 at opretholde
de.. allerede ek.lsterende b.plG1ni,nitl~ - t,ildels beetA.ade at ha~lJtamf4ede
træer - 1 hov.db,gDingenø have og evt. forny disee tr.er, s~l.d8 at det
UDdsAe, at der bliver trit uds,n tre kirken ind 1 haven.

Jeg er enig i, at ovonstående frodningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom dog uden udgift for m~g.

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

Herby , den 28/1 1957
Cla~~ Catanskiold.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fornnståendo fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr: nr. la af U.rb,vaird by, llarby sogn" •• t)

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortskitse, af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, don '0/1 1957
ijUir.nt~:el').

Indre,';; i d~gbQgttn J.'or r.t$kred~ nt'. l'?, Holln.;k kost.mv. den 30.Jan.lS
LY.:.lta "t i.nilJo ..~a till. l bl. la

Akt. :;;l:r.u I f; n,'. 51.
~~r~ntJ~nI BJ. rBN.
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K O R T S K I T S E

• over

Hørbygaard og Hørby By, Hørby sogn.

•
• ----J 4a

2a

Målestoksforhold: ca. 1:4.000 .«11 : fredede arealer.

Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, januar 1957.
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