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Bestilling ..
formular

Mtr. or:; ';jerla~~ sogn:
(I København kvarter)

eller (I de sonderjydske lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen.

art. nr .• ejerlav. sogn.

~?y~ "~ kt: Skab nr. 'rR E G. N~ (udlyld .. al mmcrkontoretl

J. o/tt-fø(

Stempel: kr. Øre

matr. nr. 14a,
Vinstrup by,
Tjustrup sogn,
0. Flakkebjerg herred,
Sorø amt. Anmelder:

Genpart.

Nationalmuseets 2. afd., København.

Den 23. november 1961.

På ovennævnte ejendom,. tilhørende

hr. gårdejer Thomas Christensen, Vinstrup, pr. Fuglebjerg,
er i henhold til lov af 7. maj 1937 om naturfredning, § 2, det nedenfor beskrevne for-
tidsminde fredet.

Del af et voldsted, Vinstrup Hovgård, bestående af
en gravsænkning og en del af borgpladsen.

Det af'.fredningsbestemmelserne omfattede areal må
dyrkes landbrugsrnæssigt i et omfang som hidtil, hvorimod
der ikke må foretages beplantning, bebyggelse, opførelse
af boder, skure, maste~ 'eller lignende. Ændringer i area-

. . . . '.
let v~d planering_el~er gravning må ikk~ finde sted, lige-o
som der ikke fra arealet må fjernes jord, grus, sand eller
sten.

( .
,Det fredede areal begrænses af søen, ~atrikulsskel-

let mod ma tr. nr. 17, 'samt en linie 5 m fra gravsænknin-
gens sydvest-rand, angivet som fredningsgrænse på vedføj-
ede opmårling.

_ P. N. V.'

'f/~~-S~
K. Eirket-Smith. /

Denne genparts overensstemmelse med originaldokumentet bekræftes herved.
l __ ---o

Nationalmuseet, 1'JJ. 23/1Ilovember 1961 •
. ~~

Til ting/ysningsdommeren i Sorø.

Idet Nationalmuseet fremsender originaldokumentet og nærværende genpart af fredningsdeklaration

vedr. matr. nr. 14a af T justrup sogn,
skal man anmode om notering af fredningen i tingbogen, samt om originaleksemplarets henlæggelse i ejendom-
mens akt og genpartens tilbagesendelse til Nationalmuseets 2. afd. med p~tegning om, at notering er sket, jfr.
Justitsministeriets cirkulære af 16. juni 1941.

NationalmHsttt, dm 23. -november 1961.

~~-Sr-._:~ .,





•
KORT>

•




	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	KORT>



