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lyst ll. maj 1966 i retten i Vordingborg.

Undertegnede stiftsdame frk. Ella Adelaide Wichfeld, som ejer af
ejendommen matr. nr. 88~ og 88~ 0rslev by og sogn og fru Elisa Myrth
NørskovTLauritsen, som ejer af matr. nr. 88~ og 88! 0rslev by og sogn
indgår herved på nedennævnte fredning af stengærderne på ovennævnte
ejendomme:

Stengærderne fredes således, at de ingensinde må nedbrydes, lige-
som enkelte sten ej heller må fjernes fra gærderne. Der må ikke hug-
ges i de enekelte sten, Den til stengærderne stødende jord må ikke
behandles eller benyttes således at stengærderne derved beskadiges.
stengærderne må i det hele ikke udsættes for en behandling, hvorved
de forringes eller ødelægges.

Vedligeholdelsen af gærderne påhviler ejerne af de ejendomme hvor-
på gærderne er beliggende, således at hver ejer har vedligeholdelses-
pligten af de på hans ejendom beliggende gærder.

Det bemærkes, at de på ejendommen~ærende stengærder, som under-
kastes fredningen omgiver hele skoven "Troldbjerg Skov" undtagen stræk_
ningen i skellet mellem skoven og matr. mr. 27 Rødstoæte, 0ster Eges-
borg sogn, hvor der er jordvold, samt strækningen langs sognevejen
0rslev-Nyråd fra ledgabet til skovhjørnet syd herfor, hvor der er re-
ster af den til det bortfjernede stengærde hørende jordvold.

Almenheden har ikke adgang til de fredede stengærder.
Fredningen er vederlagsfri.
Nærværende deklaration vil være at lyse ved naturfredningsnævnets

foranstaltning med prioritet forud for pantegæld på matr. nr. 88a, 88f- -,
88~ og 88~ 0rslev by og sogn. Med hensyn til servitutter og byrder
henvises til de pågældende ejendommes blade i tingbogen.

Påtaleret har naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds.



Troldbjerg skov, den 4/5 1966

Som ejer af matr. nr. 88a og
88f 0rslev by og sogn

som ejer af matr. nr. 88b
og 88~ 0rslev by og sogn

A. Wichfeld.M. Nørskov-Lauritsen.

Deklaratioenen modtages og godkendes.
Naturfredningsnævnet
kreds, den 11-5-66

for Præstø amtsråds-.1
Worsaae.

Indført i dagbogen for retten i Vordingborg,
c'den ll. maj 1966 lyst akt: C 190

Worsaae.

Udskriftens rigtighed bekræftes,
den 27-p-66 4te;lrhv~
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