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18. OKT 1~52.. 4023fredningsti Ibud

Undertegnede lenacrove U1ala rir.lg-Juel-Vind-i"ri.js.Ualsted ltlos'ter,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l €i. OS l O

af fhlstod laoster by l~lstec1
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: Aroe.lcme er beligcende vcc.t, syd OG øst for
Halsted lcirlø oG I:irkodird. l!'rc<:1n1nCenocfattor: H't areal øot og SlId for
k1rken o~ k'"irkcGtrden beo;t.mset t10d no:-d <1f hovedvej 1. cod Dyd at Clen
g&Il1ehovetlbygning pA Ihlsted inoster, d. aennem parken eåon4e all'
06 modøst· af' det vostl1ge skol af ætr.nr. l p oB denne akellinies for-
l:JJ1Gelæ til o.J.l!an. :1t Cl.:l.:·ealvoa"t fo:;,"J~alsterlKlonter ~ellem hovedbyg-
ninGen 1 øot. hovedvojen 1 nord. Aunooi)ve;jen 1. VGut oG an linie 1 tort-
sætteloo a:P.d011 GlOlo hovedbycninBs eydmul' 1 syd. nt areal vest herfor
bøsrænset modnord af matr.nr. l r eydakel i en lmade af 160 meter :t.ra
Aunedovejen, l'G en dybde a: 150 meter rCGlet fro sydnkellet af mav.nr.
l r.

Fredningen har følgel1de omfang:
Arealerne måYi~e~lr,Vat;?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 på min ejendom matr. nr.

l a 0[; l o af l>a1~tC·:l lQ.ooter a !:a.lsted, 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.lalstud

Haloted iaoster' den 16/f} 19~1:J •

Til vittor11d~cd&

J.Exner. S.•~bomuDoen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l El OG l O-

af Halotou. ~'lOGter by • .al~:rt;.ca sogn,

af hartkorn: 36 tdr. S skp. 3 fdk. l~ alb,. hvilket matr. nr. i forbin-5 5 O ~.
delse med matr. nr. 2 m.fl. '* ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den



Indført i do.{,'bogenfor retskreds nr. 31, liakDkovitøbetad tl....

den 141. nK~1952.
Lyst.TiJ\:;"uogtUd.. Bl. 1. a. il1."'t ,Skab 'l nr. 255.

JOh2. Jonaan. / .
Gebyr ~ 3~1".
*II 'to krone r.
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