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Fredningen vedrører: Terslev Kirke

• Domme

Taksatio nskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 29-11-1951
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J ustitsministeriets genpartpapir. Ktb. NK. O l I b <8 • O \ O

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1.. len4ft' '" ......
(i Københavnkvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ,ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gadeog hus nr.:
(hvor sidanl findes)

Anmelderensnavn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGS'TILBUD

Undertegnede fe. leT oa bl.-. ~ ~øh.cb'A4
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 'II: m '.",, .a,.i'-.T_OS·OØl

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

, ,

/
Fredningen har fø~gende o1JIlJ:ang.:...- ----
Arealerne må ikke ebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikkee på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon, og telegrafmaster

o. l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds,
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at
~.3.øaø~



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

1a. ferae1. tø' 0& eCl.
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø (,lmtog

~"'U.u4w.1an :tW .a~tea,....øI."1ø"'.d herzMer
menighedsråd i forening eller hver for sig.

I
I,

~I

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den at 1i95 1..
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