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s t i 1 b u d.

,
ror at medvirke til bpvarelAe" af nedftnn~nte ekrMnt el yi.i aulit,t
,'t.
lfmdret ttlbytler
underte:-ne(1e 'lrftktfilT Cl1r. 0rndrup, Hesse1.....
d, Werre..an~ pr. Rørvil', i samrAd m..d NfI'turfretdnif"lgønevr1etfor Holb." btsrldskreds
pAlæ!ge den parcel af mtr.nr.
?5a Rørvit by o, eoyn, 80.~.ghar købt af
tdr.
'Børge Mad sen, følgend e fred ntngsbestem.elser:
l;!
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På den smukt bevoksede
skrænt må ikke opføres bygningt7, derunder
.kure, boder ot l ienen(le, eller opsættes .aater, flsgBtænger, reklame.kil te
~ller
andre jnåretnjnger. der kan virke misprydende; ej heller .l der henlæ~g~s affald eller materialer.
Skrænten Skal bevares i naturtilstand.
Treer og buake på den al ikke
fjern.s ..Iler beskæres uden tillRdel •• f'ra naturfredningsnævn.",
og der må
ikke foretages nOE~nsomhf,lst trsvninF- eller andet indgreb i skrænten.
Den p~tænkte bebyg,els~ ~§ ~en del af p~rcell.n, 1tr l1,.er nedenfor
skrænten, mh ikke anbringes nærmerA end ?O m fra ekrænten' fod.
i

P~talerp.tten tilkommer

Naturfrednings~ævnet
for Holbæk~~tsrådekr.4'.
A.ll El UOii f ter i f.or b ind else med frpd nir'lF'an herun (ler udlif'en
til
landinspektør
afholde. af naturfrecnin~en~::."vnQt.
R ø r v i g, den 1/1 1959.
Chr.

,
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Ørndrup.

;t_,

servitut b~dt!e lyst pllle,j"lrH'l..,m'!V~n, der nu ef t lIIll" udstykninge
har :f'tlet mtr.n1". ?t::' de RØTVit
by Of" sop;n, idet der med hene,yn til hyrder
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o, pantee'<;Jld
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~.

OVflnn~vntA

hftnvis8S tA}H~·'l!~~m8n. ~~4
fiW hl..i.",;.A.h ~r

1 tlngbo€,en.
den

?4/l1 19~9

.-

~

) • r e n t s • n.

}l't

t', Indført
den ~•• nov.

i dSFbo@'pn for 'Jlr "bing

195q. ~inrlyst.
K.U. Hansaing
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Sj~ll.
Holst.

k(,"batad og Drrwshol.
TIl

R.

birk,

