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Afgørelser - Reg. nr.: 00932.00

Fredningen vedrører: Susåens Skrænter

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser
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FREDNING I STORSTRØMS AMT
';;°U' 12-39-1972 Lokalitet: Matr. nr. 13c Rislev byW' .J.nr.:

og sogn
F.N. j. nr.:
O.F.N.sag nr.: Kommue: Næstved 373
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lS"l2. TIT SV l 20.000

Areal: Interessezone: II

Fredet:

Imal:
Deklaration 6. december 1945

Bevarelse af træer.

Indhold:e
Fredning af 40 egetræer på skrænten mod Suså.

rer:
Pataleret:

Privat
Landbrugsministeriet

Henvisning: 373 - 2 Reg. nr. 373 - l
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Justitsministe~iets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til

Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

1/
Hl: Stå :5 Nr. 2~?

(~ 11/ Do1UUrbrttorøJ
MIl. Nr~ Ejerlav, 50gB:
(I K.beDllavn Kvarter)

eller(; deso.derjydste l.aDdoo
dele) Hd. og BL I TlAg-
bogCII, Art. Nr~ Ejerlav,

Soga.

13 .Q, RJ.slev
By og Sogn.

K.bers l Bopæl'
Kreditors J •

Anmelderens NaVR og Bopæl (Kontor):
Gade og Bas Nr.:

~"""llDdelt 1-__ .L..onraci J..:....in.,s€n
Sactører, cand. ~u=.

i;æ.3t"tle .....
Stempel: 2 Kr. 00 øre.

.Jekl2....-:J.t:Lon.

Undertegnede forhv; Gar. v~. Letersen, :~slev, jer er

EJer af ~tr. ~r. 13 c, RJ.slev Ey og ~ogn ~ :~o40rn 3 SkP. l ldk.

o i llb. paalægger herved =Jello.o=en folgen<ie ;;.erv::.;;u-:.

Jeg forpligter ~o oG ef:erfzl~enae ~~e~e ~ ier~_e =J~~~cm

I
eller Ejere ~ derfra ua.s~Jz~ea.e :~rce11er til at =rece je ,as Skræn~

I
ten langs Susaaen staae1:lO-e ::::getr-..::e=ca. 40 ";ok • .Lal-;;•

Paa tale berett~get er :._~ sterl.et fer lane. :n".lg og ?:'skeri.

I Nærværende lJeklarat::,oll v::.l være at t::'!:.f;l~-se som ::'erv::.tut

paa Latr. ::Ir. 13 c, RJ.slev 7Jy og ::'o:;n •

.:elstved, de1:l l;;/11-1.j. :;.

:'.Cb..r.~eter3e:l.

Til Vitterlighed:
II.KODrad HaI1S en

Sagfører, cand. jur.
Næstved.

• • '". . .. "'.:'.;: ~:"'P ...... ,. ;~~i~':G~....;;;:..;.;;li). &..
,"f'~ \ iJlliIllllgm J~r ,,",;o.' ••••• _., -

i.m ;d:t~ i;; rr,
.... v'" ~

r~'" " •. I"ll~i6tir •.r. ; >.y.??,4,Rr:.}U(o p ~, -':J'f .
. . ,. - .~., r;enpartøru ÆqtigMtl. brkræ!,A /Y.

1'.,;Jmeren i ,ViBltlJd. m. u.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
m'~
l.J

Civildommeren i Næstved, den 'ryl-
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