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9 ~ Sys tofte by & sogn,
l

:1,

& Christiansminde,
Sys tofte sogn.
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1511.
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D e k l a r a t i o n•

'

ang. fredning af et egetræ.
Undertegnede
ejer af ejendommen

gårdejer

frk. Agnes Møller, Christiansminde,

Skaftesminde,

sogn, og gårdejer Ernst Boreher
men, matr.nr.

matr.nr.

l

& 9hrist~ansm~nde,

Pedersen, Systofte,

som

Systofte

som ejer af ejendom-

9 ~ Systofte by & sogn, er enedes om, at frede det egetræ,

der står i skellet mellem vore ejendomme
volden~t,"115 meter vest for kommunevejen,

på diget, som kaldes "Kongesom fra Systofte

fører til

Sdr. Vedby.

•

Dette træ, der står frit, kan ses vidt om i landskabet,
sinde fældes, forhugges
re nærhed foretages

eller-beSkæres,

ændringer

må ingen-

og der må ikke i dets middelba-

af jordsmonnet,

der kan være til skade

for træet.
'Nærværende deklaration
og l

& Christiansminde,

må tinglyses på matr.nr.

begge af Sys tofte sogn, og således, at påtale-

retten med hensyn til deklarationens

I

af de pågældende

9 ~ Systofte

overholdelse

tilkommer dels ejerne

ejendomme

hver for sig, dels fredningsnævnet

Systofte,

den 2 - 10 januar 1961.

for Mari-

bo amtsrådskreds.
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Som ejer af matr.nr.

l

Christiansminde:

Som ejer af matr.nr.

9 ~ Systofte:

Agnes MØller.

E. Boreher Pedersen
Foran-

.)

stående deklaration godkendes på vilkår, at de,ntinglyses med opryk-

"

kende "prioritet næst den på de respektive ejendomme nu hæftende gæl~og

i

at påtaleretten tilkommer ejerne af arealet og naturfredning'snævnet for

I
I

Maribo amtsrådskreds hver for sig eller i forening.

I

Naturfredningsnævnet for Maribo amtsrådskreds, den 16. januar]
1961.

1

Bruun
Med den af Naturfredningsnævnets påtegning følgende ændring af
påtaleretten med hensyn til deklarationens overholdelse må deklarationen
tinglyses på de to matrikulsnumre med prioritet næst nuhæftende pan~l
gæld og servitutter.
Systofte, den 27. februar 1961.
Agnes MØller

E. Boreher Pedersen.
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IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 28, NykØbing F. kØbstad m.v.
den 2. MAR. 1961.
Lyst.Tingbog:Bd. Christiansminde Bl. l a Akt:Skab
Systofte
9a

K

nr. 146.

Bruun

Retskreds nr. 28
NykØbing F. kØbstad
m.v.

-------------------
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Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Maribo

den 24. marts 1961.
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