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MATRI KE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. l'l2. 1987)
~ omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Gældende matrikulært kortbilag: '3 19 \ ~ CO7

Se også REG. NR.:
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Matr.~r. 3 ~ Nygård by, Højby

beliggende Nygårdsvej 46, 4500 Nykøbing Sj.

REG. NR. 77r.3
Anmelder:

l1li&
SfEMPELMÆRKE

Fredning6na"net for ~uasJlll't'8n~
amts nordlige frednlngsKreda

Sofievej 4, 4300 Holbæk
TIf.(03)434211

D E K L A R A T ION•• ~-----------~----------
Efter aftale med fredningsmyndighederne forpligter underskrevne

Gertrud Maria Breuning~Hansen mig som ejer af ejendommen matr.nr. 3 ~

• Nygård by, HØjby, med virkning for mig og senere ejere af ejendommen

til at tåle, at den almenheden i skøde tinglyst den 23/3 1855 forbe-

holdte adgang til den på ejendommen værende gruppe af gravhøje kaldet

"Syvhøje", hvorom yderligere er tinglyst fredningsdeklaration på ejen-

dommen den 21/9 1906, må ske til fods fra den i Trundholm kommunes sti-

fortegnelse som offentlig sti nr. 3 optagne sti som vist på vedhæftede

kortskitse syd for den eksisterende lund/plantage. Adgangen fra stien

til højgruppen må ingensinde gøres illusorisk ved hegning, græsning

af løsgående, ufredelige kreaturer eller andet, der kan begrænse almen-

• hedens færdselsret.

Fredningsmyndighederne/er berettiget til at opsætte og opretholde

en orienteringstavle ved den offentlige sti på det sted adgangen til

højene må ske.

Godkendes. Begæres tiJglyst forud for andre byrder og hæftelser,

j fr. naturfredningslovensv § 64.

Freclnlngsn.vnet fOt Vem,Jællanøto
amts nordlige fredningskreds
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