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Gt~p~lfri i h.t. r ~3
1 lov l::r. 140 7/5 1;4;7.

Fredningstilbud.

Undertegnede y r-.::::lli ~H:~",:;,!>tin 1~1{ll;':;IJll

tilbyder }1erved som ejer af matr. nr. ;; oD

af b.lLrl·~v by
at· ia~ nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.. .....

og sogn,
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges -eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og tclegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Je~ forbeholder mig dog ret til,at l.i J1' >l:"r;t ....:D r2·l~~...ttt' ~t.r O::: c:.nh!'1rl-?~S
tit:: 10\' 0-'.: ,lr;JQ::':~I':.n~;,'Oru[I .fO1"'n;Jdn;J ,-:cst.m'.

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

..."--..t! af ~~.,Ll."! ",V by O f sogn,
~'~..~~~~"~~..1 ,,~Z· g, Jlc.... ·..l_':..L .•; Mo~~ r' i;''''; o~~.~::~)~":'~/-l ~_..~11(;~~~,'~"'i.~~~ ~.i" {;'41 :~n..

do~,,~ ~~I
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
..~.. ;..%"1 .'v menighedsråd hver for sig.

1<...ct

, den :.:-.6 / l.. 195 l.

a:..:~~·t1n .L'j (;]. r;fm
i:. Ll'enlJ i f~t.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ;"6 / l.:, 195 l.
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REG. NR.

Fredningstilbud.

Undertegnede g.., ..rdej er Viggo Ni~l sen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 ~

af ii(.j~rlev by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: et iJ.;ltt:l l.:.f' ~o l1:.8t.ji·'S b).'~:lld~;nordpr:t og
sy(i(·.~~t om 'l~'.;::nr.tj-.:. ldrln;g:.... ..t~c... 1 Utol..l"lov O'" ::~r.-;Jn,~~mdeop til drmne.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anhringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

J~iorl1feMJ:rte~Xbil3:mt2ut1Xa4xx

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

l.;, a af •.k&:.l"lev by og sogn,
1U(:t. frl;,.~nlng8n 0I' g....luo,Jue for ~.;liG' og 81.'t.~r-f~lgende ejere n!
oj Gmlommen,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Ui:.l. .. rl av menighedsråd hver for sig.

Bt;t:rlev ,den ~6/ 4 195 l.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 26/ 4 195 I.

\l1lh. Lu.rnen. ·1
I

JOhD. KriDtoffr·rr·sen.
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Fredningstilbud.

Undertegnede hUClr.!GmJ. H.::;.m~\"la'1 S ti L.n il~nsen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 et-
af H~l::.rlev by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne heskrives således:tion nol'd...i:;tl1gc treii:u.t ~~f !';.:.:!t1". nr. 4,g,
n ....ulig Lrmllct 1ncionfor t..) b~)lEl dot nord..\~t11g0 ni::)1 li:.l'1@':3sogne-
vi:\hm,h) sl{~ll()t 11..,ngn :-mtsv,.:,jcI.t .fri.. ~t;lt noT.'c:.~;stlirt;:' hjørn(~ 0:1' 4.,g
1ndUl ~S ll1ut, ..'t' tl'~j dett.e hji.-rn.:, OJ;. c) ·:m ret 11!"ie frl.l ~,tel-
punktlJt mr)llero 4 !J o~ ~4 .b VfJtl zognevojeu til punkt~t, som (jr ~"5 o
f'r~ clot norcLstl1ql" hJ~l·n(j"'1' 4~ (j1}.'. por,~tb).

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, 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.

Jeg forbeholder mig dog ret tiI,at ti·: r t.j~l.: ....ro~l '.:f t l"h':"~ :~lLnt'jst''!>u~t-
t-r..:.:or.

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

4 ,g af h~!':"~l'll)V by oe sogn,
idet fr,.:dIJ1ugon 131"r-:&:ldondoi'or mig et: a.i't+'.rl'!·~llgomlo 1•.;j~~"3 uf
ej C:"'UOJuih·:m,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
U~~rlav menighedsråd hver for sig.

Ui:.l.rllJv ,den 1i!6/4 1951

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ~6 / 4. 1951.

Vilh. LL.rsen. l.iuy-Scl1m1 at.
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Fredningstilbud.

Undertegnede husejer R~smus LD.r~en
tilbyder herved som ejer af matr. nr. r'

~... ;-~

af Haarlev by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

. sogn,

Arealerne beskrives således: uen del uf ootr. nr. 2:G.D, som 11 g~er
1nudnl'or av. c.fstL~nd af' tretten ~:,Ht\",rCre::".Hu:_'rlev rbmle k1rke-
rr;'::"<.I.I·~O s....nG.n) mur.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, 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.

Jeg forbeholder mig dog ret ti~ at der p1a1ntes frugttr ...Jer 0f unbr1n~es
dG fot' ~jJ:..;w.:lo...:l,:.,::ms 1'1'U~ f'orn~ttl',(.~mUS3ter.

(

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

2~ .l2 af Huur1Bv by og sogn,

1\1wt tl·~ili:;:llJ~.'(;;r... l::'l' :' .::lu.;~~;....e ..:01' tJ1€ Og ertcrf~lri3nde' ej e'f.'O ~f
dog utd3rr~9~R\'\lftjP~i;.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet f~ Præstø amtsrådskreds og
bc.:....l.'iuV menighedsråd hver for sig. '

,den ~6 /4 1951.

Hc.StlUS Lar~en

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ~6 / 4 195 l.
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Udskrift
a f

for fredningsnævnet
ForhandlL~gsprotokollen/for Præstø amtsrådskreds.

---0000000---
F r e d n i n g s t i l b u d •

Undertegnede gårdejer Chr. Christensen, Lundsbjerggård tilbyder
herved som ejer af matr.nr. 5~ af Haarlev by og sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr.nr. frede.

Arealerne beskrives således: et bælte af 20 meters bredde sydvest
for den nye kirkegård i Haarlev og grænsende op til denne.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer,

og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformator-
stationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder,
isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrren-
de genstande.

For frednj_ngen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min ejendom matr.nr. 5 a af Haarlev by og sogn, idet fredningen er
gældende for mig og efterfølgende ejere af ejendomrr.endog uden udgift
for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet
for Præstø amtsrådskreds og Haarlev menighedsråd hver for sig.

Haarlev, den 10/5 1951.
Chr. P. Christensen.

Fredningstilbudet modtages qg godkendes.
bredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 20/8 1951.

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.
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Udskrift
a f

for fre~ingsnævnetForhandlingsprotokollen/for Præstø amtsrådskreds.
---0000000---

l ad Haar lev by
og sogn.

Stempelfri i h.t. § 33
i lov nr. 140 af 7/5 1937.

D E K L A R A T ION
Matr.nr. l ad Haarlev by og sogn, hvorpå alderdomshjemmet er be-

"liggonde, ejes af Haarlev-Himlingøje kommune for 5/6 og af Varpelev
kommune for 1/6.

,
Sognerådene for de nævnte 2 kommuner bestemmer herved under forud- I

sætning af Præstø amtsråds approbation, at den del af matr.nr. l ad, I
der er belig;ende syd for alderdomshjemmet s hovedbygning, og hvilken I

del mod øst grænser til matr.nr. l~ ibd. ( præsteembedet ) og mod vest
til sognevejen, ikke m4 bebygges, men skal opretholdes som have, således
at udsigten til og fra Haarlev kjrke over arealet bevares.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Deklarationen kan tin~lyses pa matr.nr. l ad Haarlev by og sogn,

dog uden udgift for kommunerne~
. Påtaleretten har fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og me-

nighedsrådet for Haarlev sogn hver fo~ sig.

Fredningen tiltrædes.
Haarlev-Himlingøje

(Fredningen tiltrædes.
Varpelev sogneråd, pr. K1ip-
pinge~ den 23/7 1951.sogneråd,

pr. Haarlev, den 13/7 1951. Emil Hansen.
Vallentin Rasmussen.

Godkendes.
Præstø amtsråd, den 7. august 1951.

i!'.H. Højrup., ..., .'"' ...~ ...



"

- 2
deklarationen godkendes.
Naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 23/8 195

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.
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