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32 Fuglse Kirke REG. NR.

•

F.P.U.j. nr.: 03-04-1977

5,0 .190
1:4000

Kommune: H01eby 355
Ejerlav Fug1se
Sogn Fug1se

Matr. n..
Dekl~~:ndelse Ti~l~st

4 a 17/12-1950 10/09-1951
4 b nu 8 8/12-1950 10/09-1951
4 f og 4 af 30/11-1950 10/09-1951
4 q 23/12-1950 10/09-1951

Reg. nr. :355-3
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A.mIe lder.
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Undertegnede gA'rdejer 1'a3 lund, Pttslae.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 a

af Fugle. og B,et., bYer I\lglee
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anførtl

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet, der \ldgør on del at _tr. n~. 4 a. er beUs.gende nord og
.~ for !\Igls. kir.te.
lrecbtl.1'I8Gn OJItatte:teD.150 _ter 'b1'84 bl'8l.' lansø .... Dr. 4 ab
~ kirkesA*D8 øeU18e pwnseak ..l og en 100 Dter 'bJle4 'bru e
la»g$ Jd*eall"d •• øor411Be grteIUMekel hen Ul _tr. nr•• at-

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.

:Ø~1i!i:muxWwx Det et' en forudsartft1ns tØZl t:tednincen, at
arealet ikke 1 .. t"*-&s1g heaeeeme nr4eft8 .. by'gsegruøie•

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

4. af hglse og BlI8tIUP bYer sogn,Fug1ae

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for l'u61øe

ltaglse

herred og menighedsråd.

,den 11/12 19 SO.

a. Jørgonsen •

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 a
af Fttglse OS Bøst1'Up bYer halse sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. 3Ib., hvilket matT. nr. i forbin-

delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.

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

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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NATtI R FR [;)N: NGSNÆVN ET'
Fre~ningstilb~d FOR MARiBO AMTRAADSKRi:D5
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Undertegnede fru Xrist1r,e Cbr1sto:f'ferson

tilbyder herved som ejer af matr. nr.. 4 b

af luglso og BøstlU.p b~ luP-lse
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet.. der er en del af _tr. nr. 4 b. Øl" be11æen4e s;rd tor
Yug1se ld.rke, tJ1d for Røc1'b7-lfzs'ted-ve3en.
Fredn1nsen oata,"or en 20 meter bæ4 br_ op til •• ~ 1 ki.rke-
gAldens l&IlGde bet! ID altr. nr. 4 q.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eJler 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.

*åm~_~x!l:xa
Det el" en fOludsøtD1tlC for: :tredn1ngeD, a.t arealet ikke 1 Dmttetlee1g
henseende wrderes so. bJæeb1:UtJde.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

4 b afFuglse og B.trup b)W)r
på min ejendom matr. nr.

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 menighedsråd.

Fuglao , den a /12 1950.
Kriøtine Cbr1atoftersen.

Peter P08D8r.
Krietotter- l1e18 ••

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 b
af Ftlglse OS BætNp b:er !\IGlO. sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk.

delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en

alb., hvilket matr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug.

genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. septelllbel'" 1951 ..
'1:1_ •• -



IIl4t~ 1 etJ.gbosen tor .re"tekø4s zn- • .,O.Ia.r1bo køb8ia4 .. ".
den 1O.SE? 1951.

~St.~I.B4. FuglaeI Bl. 4 b Aktt51cab C nr. 49 •.
Ski:'" se .tr. ar. 4 a•

Kristian Jeæea.... l
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ste.pel- OS geb,rtr:t. 1 b.t. lov 140/19'1 § "~e

AnMlc1erc
Fredningstilb~d~ATU R rR r::~:1NG S N Æ'JN ET-

, , FOR MARii30 Afvi,RAADSKRcDS

parcellla" Christotfer l1e1øeJl, luglee.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 ~ og 4 a1'

af 'uglae og Børi:u, bYer :PuBls.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn, '

Arealet beskrives saaledes:

,
Arealet, der udGør eD ~l. af .tr .. nr. 4 l.. oB 4 Il,er beliBgende

yee't OS nord Zor hgloo kirke.
Fredn1øpft OII:fatter en 190 meter bI'od ~ lanen k1rke~
nordUse~elte.1 .fæ _tr. nr. 4 A os eD C " .. ter bxe4b..-
laJ\S8 ld.dcesAl'dena v8at11se grawealr.el,. aeJ.l•• deau OS •• tIS :PI
_ tr. nr. .. & 1 bJWaleDG 874118. del.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved·

varende, ligesom der heIler 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.

~~~
Det er en torudeætl'l1ngtor fndnlnBen. at arealet ikke 1 søtte_elg
h.eeencle wrie:tee a. bf'gpsZUDde.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

4 ! og 4 A& Fugle. sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for hglse herred og fugl. menighedsråd.

lQslee ,den 301 11 1950.
Til n:twrUghed. K:r18to!'fer 1f1eleen.

E.J.Andersen. Peder Jø~n.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4! og 4!!
af lttglse og Bøstxup bYer Fugløe sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.

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

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6~ septellber 1951~
...._-- ,"--



ln4f'ft't 1 da,gbosen to~ reWkreds DZ". 30.lanbo købS'" ."".
den lO.SSP. 1951.

:r.-st.ftøgbo~D4. raglaeI :Bl. 4 1,4 at AJctlSJ&ab A. nzo. 546. e
Skitse se _tr. ør. 4 a.-
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A~! .•.;ie-pel- og geb;lr:fri 1 b.t .. lov 1.40/1937§ ,,_
, A Ja')1de'l"t

Fredningstilbud NATU R FR~DN I NGSNÆVN~T
an. FOR MARIGO AMTRAAD5i<RcD5.....". . ,

lO.,SBP.1951.
Undertegnede b10eJer lorten ~rtzlooe

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 q

af !\lg1øe og IlØBUUp by lQ6loe
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet .• der er en del ti! lltitr. nr. 4 <1.11 er beUooencte 8'14 for
FuGLae k1rke. O1d for n"db'-N7ste4.Veje.
lre4n1169n OIaf'attm' area1et mel1ea vejen OG stuehuset og .. '"lime
JlA 20 mctel'.'Otlre4de Oll til V9!en fØl .. tr. nr. 4 Claf 4et -nge
areal.

Fredningen har f~llf~ ~mfang:
Arealerne må K~~reeller 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.

4. q sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for FuGl. herred og menighedsråd.

Jusle. ,den ~ / 12 19 50•
• onen SchlfJ.r1iZloae.

~11vi tterl.16hed.
JoIw1 JBCObGen..

E.J. Andel"Ben.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. .. Cl
af l'U61se og Bø8'tt:UP byer Fugl. sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. S81)temDer 1951..
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