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Kommune: Vordingborg 397
Ejerlav Kastrup
Sogn Kastrup

Dekl~Kendelse Ti~l~stMatr. nr. ata
6 b 1/06-1951 9/06-1951
6 g 1/06-1951 9/06-1951
7 b, 7 e.

10 d,10 f 6/09-1951 16/09-1952
10 gi 10 a

og 10 h 1/06-1951 9/06-1951
?

6 ax oq vel 1/06-1951:- ikke ti ng lyst.

Reg. nr. : 397 -l
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Matr. nr. 6.:Q,,u,astrup by og sogn.

Stempelfri i n.t. § 33
i lov nr. 140 af 7/5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede gaardej er Jilj ner Viggo hnder sen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6b

af Kastrup by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede .

sogn,

Arealerne beskrives således: et b:nlte af 50 tLiete"'S bredde langs med
i\attrup ki rl{egaards sØncL:e llIur,llell-em denne mur o g 6b li g~e~' d'en
offentli ge sognov~j fra Kastrup til Nedel'vindj nge, o g breauEi\n
af mvnte blJl te regnes fra ki rkegaardens sOndre mur.

Fredningen har følgende omfang-:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsaJgssteder, isboder, beboelsesvogn el og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

x~kJ1tbd:!:Rb:!mK1BJd~etx1»~t

"

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

6b af Kastrup by og sogn,
idet fredningen er :'".lldende for mig og efterfØlgende ej ere af ej en-- ..
dommen,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Kastrup menighedsråd hver for sig.

~astrup , den l b lg;>.

E.V.Andersen.
'I

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ?"/ ) 195 ;

Johs • .1... ri stoffersen.
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Matr. nr. 6&,Kastrup by og sogn.
Stempelfri i h.t. § 33
1 lov nr. 140 af 7/5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede gårdejer Hans Jørgensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 ~

af Kas trup by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: et bælte af 50 meters bredde langs med
Kastrup kirkegård s søndre mur.Mellem denne mur og 6 & liggerden offentlige sognevej fr~ Kastrup til Nedervind1nge, og bredden
af nævnte bælte regnes fra kirkegårdens søndre mur.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

J~~~~x De for ejendommens brug fornødne
master må anbringes.

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

6 & af Kae truP. by og sogn,idet fredningen er gældende for m1g og efterfølgende ejere af
ejendommen,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

Kastrup menighedsråd hver for sig.

Kastrup, den ~ 6195 l.

Hans Jørgensen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 195 ,

Hay-Schmidt. Johs. kristoffersen.
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.åtr. nr. lo g-og lo J!,

.lS..astrupby og sogn.

Stempelfri i h.t. § 33
i lov nr. 140 af 7/5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede gaardej ere ~j .aId Berthram .I.-'i el sen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 10.8 Og lo~

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

og sogn,

Arealerne beskrives således: a) et bælte på 50 meters bredde langs med
og op til Kastrup kirkegård s østre mur.Det bemærkes, at m.nr. 10&
i sin helhed·ligger indenfor dette bælte, og at m.nr. lo~ ligger øst
for matr. nr. 10&_ b) et bælte af samme bredde langs den nordre mur,
idet bredden regnes fra denne mur.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande. I

~:b:~~Jll~JCØ:
I I

I l

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

log og loa af Kastrup by og sogn,idet fredningen ~r gældende for. mig og efterfølgende ejere a~ ejendom-
men,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranståend~ er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Katrup menighedsråd hver for sig.

Kastrup ,den l / 6 1951.

\,

Kjeld Berthram Nielsen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

!/
Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ,.. / ~ 195 I

Hay-Schmidt. Aristoffersem.,Johs.
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Afskrift. REG. NR. /!1()f/

Matr. nr. lOd, lOf, 7~,7~,
Kastrup by og sogn.

V'ndt,;.r\.iirlG~4•• efll1;lJh((;l4eri4 "Ol" f-lNtrup flGe;n, lln1l'!tø &7'lrlt, ind-

a4;::o hltne4 uå.1." Jti l'kemiQ1l;;o1 ..o.s:1eta 6YJ.a;o~••\.1.01.1 P'å 101&41111"'. t'.....d-

DlDC'

liJ d\lJ4 IIlltllell '[614t.rap A,h-is.~4l6r4q .ddr.

~. o~ Qo~ ..øJ.n(tr$ iøa~rup til

tiedr. '1IltUnge) bellcs6,,:,Ddo pø:rk.r1~i.:-

p:4~~"t l.:.Jl'''lUd,.'l' matl'.nr. lud l".4Øtru.ø

_ 0& aOtiA.

08 bI cl. nora tor lf,'fI.8-crIJpk1rke!{lrd •• 11g-

l{~:t 0& 7ø 1'bd.

M l.1dil.&beb.v"eø .. 0& d.r IIIl lAtkl. på ~l'(fwl.na. ~ '\I.'1d itt"aø tI~l.1'

lU4\id;I~',e;,a tr&1~l~):mn1.«)r!Jt6t1CJn.u:-. 1oloCon-06 h.la,;l'o:tllla,l'to. 1,).1& ..-
"c:J.I'1lde"fr. de ~iL UJ"It,mn ta.rug ,tonødø8 lIu,w tIS\" - 1J1N1"~, w4.. 1~...

.'~4er. tøOO4er. beboeløe8Ya~e Q3 oft~~ D~d.nn~vntQ tradn1Ø4snuvnø
opt.'t~leo 1I.k~tnhl~d.tonJ\Vr1"/jj'Ad", IJem.osttd:14e. u'oalerlle al U!:.kElL.plan ~

't••• U.ell' b~illØ på t1tD tor l!.ØttlUP kirk. 03 kll".killtJlrd uda1ø'$o.b1D-

'r.ado 1114.; .. 1.r.nr. 101 0& 7.' -r 1I0il "oplq'h5 lVltld b'Je1Ulae4.

.. \........1'.

., It.'tl" .... 7b 1td$1in,P bJ' (14 øo~u Id :tåJt. 1'4(1l"J.1&or. 1Job'~i.a. I

'1UliIlde at, a't 4. UY'f&ælØ14. 'bt~1Di.r 1 4.i YWlilcnt.l14ilQ .'.laIga ••
oU.r 1le4.r1YfW,. al ...,0»181'.1.0 ~'I blun1aae... lkk. tinde .'te«.

I

!eyrlgt ur de loran vø4r. m.ir~nt~lOd omh&a41edo b.at.~.la.,
i,.J.4"".". tor 11la1;r.lll'. 'lb.

"'01" tl'4i4111n,,_,n, 801'1 el' ~,i11d.J)4~OIl4a,~ før IUnUlrG .JU''o'S t llrn ••

.. S~,/O ,1-'" '

',.M' .'51
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OH.lpa'loaea tø '1.ac~ ••• 84.. "Clt' f.z" .'1l1p.4.1'I •• ".

:r't.l"~~~~!1~:tJ'~Ci6~~~.~~~~;r,~~~~ ~~~~4.D" •.. "".p ~eø.l&h.4.rl~ ~ ... to. ,~& eller 1 tor'UDa_
'\ ~.... '. '.', " '\

51.~, ·.... ~.l~~I~-:i.·Ml1.l'e u4er de kirke11,,, -VAdi.bede..I\ -:;r 111 nITID? ~'rnl

trett ...k~kl.i.l ••'1"1" It'_1 1I4h'.'" .rk1aJ'lai tra tr~1U4.-
... n.' .f&.~.l•• ~beb3'1'1.~ VaD~'~ DMrY.rendl 4.klaru~loD.

~.

.K.U.Jensen.
Charl~~ l."raderikuen.

J. Ill'ne Hanuen.

uet t11trlBdeø, at n;:cll'v..ll"o.wlarr4;Jdningsaekltlraiion 1ilnglyses eom

IQe:cvitutstifhnde på. lnutr. nr. lOS. lO,!, 'IJ:.. og '/J! K..l~trup n by

1'. Ll. V.

lJunnar Kl'o~.
r.kI.!Pli.

Indført i
Birk, den
Tinglyst.

Deklarationen modtages og godkendes.
Naturfredningsnævnet for

Præstø amtsrådskrede, den 15/9 1952.
Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.

dagbogen for retskreds nr. 22, Vordingborg købstad og
16. september 1952. 702
Bd. I Bl. 204

Anm.: l)

2)

søndre
Akt: F 657.

På matr. nr. 7b er 14/12 1949 lyst
deklaration angående byggelinie.
7e og 10f er sammenlagt til 7e, på hvil
ken er lyst bestemmelser om fUld hegn s-
pligt mod 7! og om bevoksningens karak-ter.

3) På lOd er a) den 5/10 1909 lyst fundatsfor e~ pengefideikomm1s.
b) den 7/1 1896: vejservitut.
c) den 14/12 1949: bygge11n1edeklaratio

Afgift: § 14 III 2 kr. Kauffeldt.
cst.

'ae_pli , I
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