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11, 12 og 2~, Ingelstrup,
Sædocr soen.

Ste~pelfri i h.t. § 33
i lov nr. 140 af 7/5 1937.

F r e d n i n g s t i l b u d •

Underte:;nede lensGreve Chr. lJJoltke,Bregentved,
tilbyder herved som ejer af matr.nr. 11, 12 og 2~ af Ingelstrup by,
Sædder sOGn, at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således: a) det areal af matr.nr. 11, sornmod
syd 6rTnser til skellet mellem matr.nr. 12 og 11, mod sydvest til sogn
vejen fra det nordvestlige hjørne af matr.nr. 12 til et p~kt, der
ligger i sognevejens skel mod matr.nr. 11 i en afstand af 100 m fra
nævnte nordvestlige hjørne af matr.nr. 12, mod nord til en ret linie
fra dette punkt ( 100 m fra sidstnmvnte hjørne ) t j l et punkt, der
li~ge~ i skellet melleM 11 og 2 E i en afst.:lndaf 50 m fra Ingelstrup
kapcls kirkegårds nordvestlige hjørne, og mod øst sidstnævnte skel fra
dette punkt til n(l~vntehjørne og skellet "1ellem 11 og kirkegården til
dennes sydvestlige hjørne.-b) det areal af matr.nr. 12, som mod nord
grænser til skellet mellem matr.nr. 12 06 11, skellet mellem 12 og
kirkegården, og [jkellet mellem 12 og 2,E.fra kirkegårdens sydøstlige
hjørne til det nordøstlige hjørne af matr.nr. 12, mod sydøst til sogne

dl,vejen fra det nordvestlige hjørne af 12 til et punkt, der ligger i
sognevejens skel mod matr .nr. 12 i en afstand af 80 m fra nwvnte hjør-
ne, mod syd til en ret linie fra dette punkt ( 80 m fra nævnte hjørne
til et punkt i skellet mellem 12 og l~ 50 m fra det nordøstlige hjørne
af 12 oh mod øst skellet mellem 12 og l~ fra sidstnævnte punkt til det
nordøstlige hjørne af 12. - c) det bælte af 2~, som ligger øst og nord
for kirkegården og grænser op til denne og overalt har en bredde af
sam~e størrelse, som afstanden er mellem kirkegårdens sydØstlige hjørn,

'og det nordøstlige hjørne af matr.nr. 12•
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Fredningen har følgende omfang:
-Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer,

og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformator-
stationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., s~ure, udsalgssteder,
isboder, beboelsesvogne og efter fredningsnævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Fo~ frednjngen kræver jeg jngen erstatnjng.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min ejendom matr.nr. 11, 12 og 2~ af lngelstrup by, Sædder sogn,
idet fredningen også er bindende for efterfølgende ejere af ejendorr 'n
dog uden udgjft for mig.

Påtaleberettiget i henhold tjl foranstående er fredpingsnævnet fOl

Præstø amtsrådskreds og Jngelstrup menighedsråd hver for sig.
Bregentved pr. Haslev, den 21/6 1951.

Sign. Chr. Moltke.

Fredningstjlbudet modtages og godkendes.
Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 12/7 1951.

Sign. Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.
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