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Kommune:, Nykøbing F. 369
Ejerlav Systofte By
Sogn Sys tofte

Dekl.lKendelse Ti';ILl~stMatr. nr. dato

e' 1 a 22/09-1951 15/02-1952
15 e 22/09-1951 15/02-1952
16 22/09-1951 15/02-1952a
Gadejord 22/09-1951 8/03-1952
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I

Reg.nr.: 369-1



REG. NR. /,~
Afakr1f1 t

. ~t",,;pel- os &Øb7Z'tr4 i h.t. lov 140/1937 f D •.
Fredningstilbud A~14U'~ .; ."

NATUR FREDN INGSNÆVN ET
. , FOR' MÅRIBO AMT"; 'Ar: ... ..,-j)~II t\r\ V_I'.,\'L. ~

Undertegnede gll'de~er rar]. ~IDDD Z'8IIIGD. SJ'øto~.
tilbyd~r ~erved som ejer af matr. nr. l a

af . S181;ott8 . by QG
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. n,r. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er 'bel1ggeD4e DOret for SJØtofte Jd.1'keOSJd.:dt"d. nordfor StubbekØb1øsYe~eA.
Predninsen omta. otter en 15 Ileter bred b~. DDr4 for DØnte Y8j
lamp 4eDn8 regne' fØL ve~eD8 1101'411se ø14e OS ril'*ken4e e1B f1'B
et pmkt ud tor JdrJtogArdenø noretvestl1se b1øme til 15 •• ter .tfor ve3en til B~ørgp.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon· og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

l a af S,"otoft8 by
på min ejendom matr. nr.

og sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Sønder herred og menighedsråd.

SJslloft8

!tI vitterlighed.
Brik lqedom.

, den 22 -9

"(,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l a
af SJ8to11le by S,.etof'te sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den
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REG. NR. /R.2~
Afskrift,

Stempel- og gebmr1 1 h.t.. lov 140/19'1 § "~e
F 'd - -Ib .A_e14erl'· .re nlngstl ua. . .. " .

NATU R FREDN I NGS NÆVN ET
. . FOR MARIBO AIV1TRAAD_';(RcD5

Undertegnede parceUlst Cbr1at:t.antzue1sea. 878'totte.
tilbyder. herved som ejer af matr. nr. 15.

af • Slstofte b~ OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

A :Nalet er bel1Bg.nde fO'cl for SI.W. Jd.lke oBJdrkesArd.
FredD1nsen omta"er en 50 aeter bred br'fDIØ -74 fOl"kirkeg4r4en.
regnet fra. 4et 814l1se skel, st%'fDkkencteeic Jaage dette fza .eat
ud til BjØ1'Upve~en.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højt voksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign .• skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

15 • af S~tof1e by

på min ejendom matr. nr.
sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred ogSønder menighedsråd.

sptotte

fl.l v1t.terl1shedl
Erik Hagedom.

, den 22 / 9 19 51.
Chr. flueløeD.

Hane Jensen.

"<,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkendpr foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 15 e
af S,8Wft. by Spto:tte sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den

-,



ID4tørt 1 c1ågboptl ~or retolu"eds' ør. 28. lIJkøbiDg ". k_.-a a. y.
den 15. DB. 1952.
Iqst.!:l.IIBboS.B4. S,stott. Bl. 15 • AktlSllab I' 111'. m.

14 2.s1ik. 2 kr. BnIm. /aohlese1
1.1.

Retskreds nr. 28,
N;ykllJblD6 F. kd)s'ta4

a.v •.
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REG. NR. /.f'..z6XIIIIX Afskrift.

- Stempel- og Sebyrfri 1 h.t. lov 140/19'7 I ".
AI8t14en.

, .

Fredningstilbud . NA r,U R FR ~DN I NG SN ÆVN ET
FOR MARIBO AMTRA;J.D.·;~RED:;

Undertegnede pa.rcelllot Re1l1bolclt Bo41Il8. S18'tiotte.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 16 a ' .

af Sfstofte by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er beliggende øst tor Sptofte k1rk. OS Jd.l"kesAN. 88t fe
ye~en ~l B1ørup.
Jn4n:1lJge.n omta 'titel"en 15 aeter bl'flcJb~ laøse B3nupv.~en reB
net fm deDDes øsU1ge kant, strSkende ais fra skellet _d 15 f
til landevejen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

16 & af ~stofte by

på ,min ejendom matr. nr.

°l sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og menighedsråd.Sønder S7stof' te

Slll~e ,den 22/9 19 51.

til vitterlighed. R.1Dbo1" BocJlug.
Br1k Hasedorn. Hane lensen.

0(;

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 16 a
af S7stofte by SJ'stofte sogn,

af hartkorn:
delse med matr. nr.
Det fredede areal ses

tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo a~t. den

Bl'UlIn.



In4tøn 1 cSasboBentor Z'otskreclø Ilr. 28. llkabiDs l ..k.-bs1a4 a.v.
den 15. lBB. 1952.
LJst" UQgbo&IB4. SJs'tofte Bl. 16 a Alt't.Slrab r Dr. '05.

BI'UUD. /Sch'JJJgelB.I.
Retskreds DZ'. al

B;ykøb1118 r. købs1a4
m.v.
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af .' S~s_fto . by 08
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledcs:
•• • l t...
Arealet er be11acende BOriflSt fol' kil'keebdeo 06 b-.,tteo sompa:d
r1naaplads.

,
;Ar.ealet er 1JD1.tr1kuleret gade,jor4 •

./"

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved·

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Vi
For fredningen kræver_ingen erstatning.
.. er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

gadeJorden af &.latofte by

på~~
OS sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og menighedsråd.SlB~M

, den 22 / g 19 51.
SJstofte aosae*

PI'. lIlkøbiq ".
.I.a..v.

~Pe4 .. _.
~(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på ...... saetejol'deD
af ~BWfte by SJ'8W~ sogn,

af hartkorn:
delse med matr. nr.
Det fredede areal ses

tde. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin·
ibd. udgør et landbrug.

indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. tebNll" 1952.

Izwm.
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L. . . . '. ..... ~ -:
Aa~arA4.t lIa2' aeddelt s1t ØllI'tykkø Ul. at eopøIctet bar pAtal'

set elg torpUgtelaen l hfJl'lho14 til tO:matftlte tzedD11168'U.1b1a4•

.. a r 1 b o a II t s r A d. clen ,. -.rie 19'2. .,
~..•-!-;~t·
ti

ID4tørt 1 dagbogen tor retskreds nr. 28, IJ'kllbiq l. købetaeS II.Y. t
i"

t

i

'i. Rev8DUow.

den 8. lUR. 1952.

Iqøt.ti.D8bOilJ)d. S,ystotte Bl.løsbl. AldlSJcab r Dr. '05.
faraD.

:B:num.. /8ch1eG81
B.I.

Retøkre4s nr. 28
Iykøblng .,. købstad

. Dl.V.
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krrec:n Qf'

SY8col'te By og Sogn,
Falsters Sønder Herred) J:1Qr/60 Amt .
.E'ræ,- .1-0PZ af matn/;etkori-ct:

ue l h t CI16tLd ar
2~ -/951 tor matr.nr. / q.
22 e"9 - 19S, /5 -
22/ l. Q

9 - /93/ tO -
n
~ - /9$' !laeivord

med Trcd)'),.T)!lsserv/6..d o/k rede area./er

er"pc2 dette /rort Vist medsf.rå slrrQve.r/n,g.
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