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• Yatr.nr.l-a
Sonnerup Hovedgård,
Hvalsø sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Roskilde amtsrådskreds ~.v .

I,'

Stempel O kr. 00 øre.

D E K L A R A T ION.

~ I forbindelse med, at fredningsnævnet for Roskilde amtsrådstreds m.v. ved kendelse
af 25/4 1960 har meddelt ejeren af matr.nr.1-a Sonnerup Hovedgård, Hvalsø sogn, Den
almindelige brandforsikring for landbygninger, København, dispensation fra naturfred-

~~ingSlOVens § 25 stk.2 til en bebyggelse ved TaderødAus, pålægger ovennævnte ejer her-
ved matr.nr. l-a følgende fredningsbestemmelser:

Det gamle stendige, der går fra Sonnerup skovs nordlige spids over markerne i
nordvestlig retning stødende til vejen Nr.Hvalsø-Tadre Mølle ca. 200 meter vest for
Purregården (Tadregården) og derfra langs denne vejs sydlige side til T1'~Ød skovs
østlige udkant og langs denne til dens sydspids, må ikke sløjfes eller adiges, men
vedligeholdes og bevares i sin nuværende tilstand. , ..,'

påtaleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m.v.
Nærværende deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen.

København, den 4/5 1960.
Den almindelige brandforsikring for land-

bygninger.
Svend Brannov (sign.)

Begæres tinglyst som
~ sogn, idet der med hensyn

tingbogen.
FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRÅDSKREDS M.V.,

Aage Schmtdt.

servitutstiftende på matr. nr. l-a Sonnerup Hovedgård, Hvalsø
til hæftelser og servituter henvises til ejendommens blad i

den 7/5 1960.
t-i, ,

I

Indført i dagbogen for Roskilde retskreds den 7/5 1960.
Lyst. Tingbog: bd. Hvalsø. akt:skab E nr.69.
Underskriftcirkulære og vedtægter forevist.

S.Arffmann.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet

fOl
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t den~ /1 1961.
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ModtøgGtI
Skov- og Naturstyrefsl!m

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jembanegade 7, 4600 Køge

4 ~ '~ l] l') ~~VLru y 6crro~o J;'t.J, ')
Telefon 53, 65 10 68
FS 15/96

Den 15/04-96

ROSKILDE AMT
Vandmiljø- oq naturkontoret
Køgevej 80
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. l ~ Sonnerup Hovedgård, Kirke Hvalsø,
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-54-257-3-91.

I skrivelse af 27. februar 1996 har De forespurgt om fred-
ningsnævnet har bemærkninger til en planlagt beskæring og ud-
tynding af træ/buskvegetationen ved stendiget langs Tadre
Møllevej.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklarationer tinglyst 7.
maj 1960 og 15. februar 1966 med det formål at bevare det

_ værdifulde og karakteristiske landskab, der er bestemt af
store og ubrudte marker, mindre skovbevoksninger, trægrupper
og enkeltstående træer og skovbryn.

I den anledning skal nævnet meddele, at man ikke har bemærk-
ninger til nævnte beskæring.

Med venlig hilsen

40 \~'1I,,-\'lllh-oool
A~T ~
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