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74 Vantore Kirke REG. NR. I ~):L

9 50 t90 200m, .
t:4000

• ~-------; Kommune: Nysted 371
. -. : " Ejerlav Vantore ~'(

Sogn Vantore

Dekl.lKendelse Tin lyst

11 a 17/08-1951 13/11-1952
.bø

24 a 17/08-1951 18/10-1952
11 h 17/08-1951 18/10-1952
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F. P.U. j. nr.: 11-04-1977 Reg. nr.: 371-7



Jtempel- oBgebyrfri 1 h.t. lov 140/1937 § '3~I:\:J. NK. /7.;)-<
Anmelder.

NATU RF~ [DN I NGS NÆ\/[\!::;-'
FOR MARiBO Aj'V~T?\ f· .....,. ";"p-::I i hlV1.v_.,.J,I.. ....o

2000e 18 OKT 1952.
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Fredningstilbud

Undertegnede {Iartner V1g80 S1#enberaChristensen. Vantore.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11 h

af Vantore by .,ste4
at lade nedennævnte areal af ovennævnte, matr. nr. frede som nedenfor anført. •

Arealet beskrives således: . .
Arealet er bel1~e øst for Vanten kirke ae kirkegård.
Fredn1ngEn omfatter en- .,:> me'ter bre4 braam. langs kirke81rdens
østlige skel recnet fra dette. _ende,2O meter nord tor k1rkeg4r_
dens nordøstlige hjørne.

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 min ejendom matr. nr.

11 h af VBntore by IJ'S -te« land_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 Nysted landsogn menighedsråd.lusse ·

'Vantqre ,den 17/8

Til vitterl1ghed:
J. Exner. Henrik Ploug.,

V1ago Stenbera Christensen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 11 h
af Vantore by Nysted lancl- sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. l fdk. 1* alb,.~1JDtlJtXOIDci:J1DCU
Sld'CI\)j~_ __

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

fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.



~4føJ't i dagbogen ~or retskreds ftr. 29. Saxkjøb1ng
købstad m.v. elen 18 on 1.952.
L,et. T1ngbogaBel.A Bl. 94 Akt,SDb A nr. 290.

. Runo von Holstein'. / •••••••••

Atptt. Lov 140/37 § "~e
2 kr, Retskreds nr., 29

Sakekøb1DG købstad
m.m" ..
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stempol- og aebyr:fr1 1 h.t. lov 140/1931 § .". I\~U. nl\. -

Anmelder:1999
18 Olt~ 1952. NATU RFR~,)~J! NGS N ÆVi'J E-

FO~ /YlARiBOAtviT~/;Ai).i;(l<iD;iFredIlingstilbud

""'~"";~oli.i~""- !.~w~.·~o....,.'''''Wnp~ • ~r"'''''lto'r'<''llUndertegnede ;.,tA."" .. ,.;." .• - .........."'....., ~".... VI

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ,24 a

at' Vantoro by N1Gted
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

lan4ogn,

Arealet beskrives således:

{U"OOlot Ol" bolic;aendo. syd tor 1<:1.nto::o !r.lrltc oL; I:ij."Iteøftrd •.
.i!'radningen oofo. t.llior en 30 oc~arbred brUJnme langs 1>yvejen i 30
tlotors .longdo octl 15 mo·tor pG. byer si.de af kirkotbrnets m14takse•

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.
~ttieW6faer~:1i-;g:~"GW"~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
24 a. af Von-tOl"C by 11y3ted land- 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 By::'.'ted la.n.dsoan menighedsråd.

Vontoro ,den 11/ a 1951.

!fil vi ttcl~lic;l1cd ;
J. B;nnor. r..arl JæGen •

Otto Kanpe.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 24 a
af Vc.lltore by Nyeted lan4~ogn,

af hartkorn: O tdr. 6 skp. 1 fdk. Oa' alb,. hvilket matr. nr. ~ ..

~~~~ .!II-udgør et landbrug .
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bed.es henlagt på akten.

fredningsnævnet for Maribo amt, den -
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2175
13. nov. 1952.

f1'U Anna Petersen OG æatefællø
Undertegnede dlrdejor Iaurito J:'otcrul3n. "Jatltore,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11 B.

af Vuntore by N7Sted
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således:

Aræ.lot c:c bclic;geu:1c nord OG voot for Yo.ntorc ldrko oG kirkegbd.
Frednincel.'l oo~ttcr en b1UDII1elanGo l:ir'~edlrdeno vestliGG og nord-
llGe skel 50 meter bred modVO:lt, 40 mø ter bred md nord.

• j

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 min ejendom matr. nr.

li a af Vantore by ltYG'ted land_sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prio~itet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og Nyotcd landsoGn menighedsråd.

Vantor e , den 111a 19 51.

Til vitterl1ahed.
Henrik Ploug Karl Jensen.

Laurits ~eter&9n
Anna Petersen

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses sqm servitut på matr. nr. ll.a
af Vautol'O by :.yste:l landsogn,

af hartkorn: 4 tdr. 4 skp. O fdk. 2; alb., hvilket matr. nr.~

i~~ ~udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet fOr Maribo amt, den '31. olttob er 1952.



Indført 1 daGbogen for retottreds IU". ag, Saxkjå)1nS

købstad m.v •• den l'. lrGV. 1952.
Lpt. 'r1nåboC::Bd. A 1\1. ~~ !llct :Sla.1bA nr" 605.. ,

UmlO "IOl! IIo13te1n.
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AfgiftJ"
Lov l4:'/19;7 ~ 33.
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