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REG. NR. 11/8 107Løjtofte Kirke

,

F.P.U . 15-10-1977... J. nr.:

f1 Matr. nr.
2 a, 2 P,

4 1,4 n, 4 P

og 11 b

4 k

5,0 '90
':4000 .

Kommune: Ravnsborg 379
Ejerlav : Lille Løjtofte B-(
Sogn : LØj tofte I

Dekl.{Kendelse
nato

Tinglystdato

2/11-1953
18/10-1952

13/09-1951
16/08-1951

Reg. nr. ;3 79-6
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REG. NR./~/tf
loy 140/1"7 t_~,.

.... l~~A Tt!R FRrDN lNG5~J/:::~j~J (T
Fredningstilbud fOR MAklBO AMmÅAD~;(Ri:DS :

st.pel. 06 GØbNZ'ZZ'1 1 b.t.

4467
2 .O~.19"

IaU.DI'. 41. 4.. 2 •
Ja. J,e~tofte,Lø~tofte 80••

Undertegnede H.ft'Il4l1k1*e-J4J~tof. eop.ez14 JA 11_.....
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 l, ,4 D 08 2 a

af I.Ule Le~tofte by Ie~tofte
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.. '

sogn,

Arealet beskrives såleues: Azrea1eme .. beUg"' •• et ·os ... fol' t.~..fte
kiltE_ .. kl."d.
h'e4ø1II8eJi OID1'a'ttel'lanltBYtD 4 l 0& ·al.......... 1... 4 • _'t
*01 •• lesep1Gc1a .".. tor 'bp.~••

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må illf~ler beplantes med højlvoksende træer, midlertidigt eller ved-

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

11 JiliforbeholderHtdOg ret til al 1QfsBe attø a Ikole-
p1aDeI'.

For fredningen kræver I ingen erstatning.
V~·~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ,W"jiSCi i1JiTIatr. nr.

4 l 4 D 08 2 a af Lille );,ø~tofte by ~~u.n. sogn,
uog uden' udgift for eil' med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og J,ø~wtte menighedsråd.

1951.
1la1'11l8 am,..

B~el' Y. CkI~ ..
X.Da. Mele.

, den 19/'
mb. Iul1uss. Ø.lakob,*,
I.l.JGle. POIJ1 .1"-8.
10'1'1 øaao. A. ftl. ADdel'sm

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningslilbud,

bestemmes det, al tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 1. 4. OS 2 a
af 1411. ~11oft. by LeltDfte sogn,

/

~Sllla:X*.iØc· uø ·WC •• cua IMI"WYM"ai'd' i"i."
~"ae'[-i?i'Z iii:dJI""'wiftars
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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" stempel- os gebyrfri i h.t. lov 140/1937 § 3,~EG.NR. /'/J'

18. OIT'1952.
)

Anmelder.
N AHl r. rR r1) ~] : ~~G c; i"! .':'n J r T

. Fredningstilbud FOR MARiBO i;,,;. ;;:;,/.;"_;J;~D;;

Undertegne(Je prdejer LaUl'1ts ~. L1l,le Lø3toft~.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 k

af Lille Lø.1to~te by Løjtøfte
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er beliggende vest oc nord :lbr Lø,jtofte k1rke og kirkeøArd~
F.redll1.nGen om:fa tter en 25 meter bred bl'ØlllJllØ vest OS nord tor Jdrke-, .
sAreSen. reanet fm denneovestlise 06 nordlige skel saca D01"d for
matr.nr. 4 l.

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 på ~in ejendom matr. nr.

4 k af Lille LllIjtofte by Llll.1tofte sogn.

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

provsten for Børre herred og menighedsråd.Lø.1tofte

1951•
Laurits I'Iak.

Lille Løjtofte . den 16/8

~l vitterlighed.
J. Em... C.P.Ager

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstl'lbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 k
af Lille Lø.1tofte by Løjtofte

O tdr. 3 skp. l fdk. l.
JSkia:.c&llX!:allkaa m udgør et landbrug.

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

/'

f
sogn,

I

af hartkorn: alb,. hvilket matr. nrztJt... X

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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Indføn 1 dagbogen for retskreds DO. 'l.Bakskov Q1)ata4 m.v.
den 18. OU 1952.

Ll's't.finsboaIB4. ll. 4 k AktaSkab J nr. 69'-
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Jobs. Jensen. l .

Retskredsnr. 31
Nakskov købstad

m.v.

-.......--- ........
,,
i
i

~..

#,

i

.'.

. i

r,
, ~

•



i1'-'·-t I
"'\jl, ,
"

, NliInt\P'
l.l~' ,,*,*olm'\~y..'1 ftøj

.tlll_n • KI.. ldato •• A/S,

I
I

.1. !

o...
I

j
l!

I

: I
~l

I

RE§. NR. o \O) \ co . o c> o

TerræR/c:t
LiLZøLiJ"b/ie3,
Lo/to/J! S09TU. ~
LoZLa.Tu:Ls ..hOrre fferrecL,
ffariho ./lrniJ.
~ erv XO?i- 0/ Nab-ikelkortec.
De i b. t. tilbud
af 16/8-1951 af matr. nr. 4~ L. LØjtoft$ By og
af 13/9-19~1af matr. nr. 2!. 41 og 'n 1bd. med
fredningsservltut s1krede arealer er på d~tte
kort vist med 3krå skravering.
Maribo 1 ju11 1952.

Land1nspekt.r.
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