
01876.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01876.00
.

Fredningen vedrører: øster Egede Kirke

Domme

Taksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 12-06-1952

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



REG.NR. 187k 133Øster-Egede Kirke

I I
I

L~I
I I
I~I I
I I
I I
I l
I I

~~-_ I I --~~ \_ _j-iRllertJP---- ~----~--- -::-- ~~--- .::::::::- --- -~ ~ --

l!l

I

I I

1
/ ::::."::.:'"':1

1... ••:.:;;,......:1

'II'

,
"

'\

,e
l
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Kommune: RØnnede 385
Ejerlav Jomfruens Egede HO"cL
Sogn Øster-Egede G

Matr. nir. Dekl.!Kendelse Tinfllystnato 'd~lO
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Reg. nr.: 385-5



J A f s k r i f t. REG. NR. /1'/'# /~-jJ,.

,','e
Matr. nr. la Jomfruen~ l:ge~e
Hovedgård, øster l;gedc sogn.
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Stempeliri i h. t. §33
j)ov nr. 140 af 7/5-1937Fredningstilbud.

Undertegnede greve Ivar Christian Eiler Moltke.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. la

af Jomfrue4.'ls J.!:gedæ Hovedgård by øster l~gede.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således: pa.rken nord, østog syd for øster Egede kir-
ke "

Fredningen har følgende omfang:

~

'".. Arealerne må ikke bebygges .eller ber*atttes--med-t1øjstammede-rræer, 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 Jeg forbeholder mig dog ret til at anbringe drivhuse og andro mindre have-

,

':'huse i parken, dog fø~st efter at der er givet nedennævnte m.,yndigheder
lejlighed til en forhnndling om sådanne huses placering og udseende, hvor-
ved bemærkes e.t ejeren ikke h~r pligt til at fø1cle de nævnte myndigheders
eventuelle henstillinger i så henseende, ligesom jeg har ret til at anbr1nr

l ge de for eje.l1d0iIll11enDg kirken nødvendige ledningsmas'ter.t_
f
~
I,

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

la af Jom:fruens Egede by øster Egede sogn,
~ hovedgård

1;\ f'8W :fredningen er ~ældende for !!lig og efteri'ølgende ejere af ejendommen
dog uden udgift fOl' mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
menighedsråd hver for sig.øster ..8gede

Lystrup , den 22 /7 1911

Ivar Moltke.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den

Hay-Schmidt.

Johs. Kristoffersen.



\,- -
Indført i dagbogen for retskr~nr. 20, Store-Heddinge købstad

den 13. juni 1952.

Lyst. Tingbog bd. Fakse ~ Akt:Skav A nr. 244.

Anma Forud hæfter servitutter~ byrder og pantegæld.

m.v.

Afgift § 1411: 2 kr. Hay-Schmidt.
ep. / M.L •

.E.V.H.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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