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~'te.pel-OGsebyrfri. i h.t. lov 140/19'7 § "~e
Anmelder:

d b NATUR FREDNINGSNÆVNET
Fre ,ning~til, ud FOR MARIBO AMIRAAj)5i(~::DS1699,.e lO.SU. 1951.,

Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l a

af Iunghola hovedRaard ~ 01st1'UP
at lade nedennævnte areal ar ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

en 100 .. 'ter bred brasae veot. q4 og eøt for Olstalp kiSegArd.
de-lunder parkeringapl.a4a8n syd for k1rJcegAl"den.

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.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

l a 01.8trup sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for luglse herred og menighedsråd.Olatrup
,den 14/12 1950•Olstrup

Til v1tterllgbed1
V:t.1h. Albrech1isen.

Poul lSerto\lch Lebn.

It. Uee Andersen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l a
af I.w:l3hol. bovedgaard ..... Olstrup sogn,

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

delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
}I Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. aeptelaber 1951.
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,Undertegnede s&'de J&%' Ib"7 l~en. AsaeDbø11e.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. a h

af Aasenbøll. ,by 018trup
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet. der udB- en del s4 _tr. nr. 8 h. er bol1ggeftde ... d ~or
Olstxup k1neøb'4. .
h'e4D1ngen OII1atter en 15 ~~r bl'84 b.... lIøcl .,4 atgl'æll.8et at
plrcelleu 874lige akeJ. 1104kll'kee1rdeD. 1104ves" at paroel1 ..
ye8tl:l8e skel.

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.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

B h af A.s.nb.U. by Olatru,p sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

Olstrup menighedsråd.

ftltrødes 8011 eJer at ej.Bdo.ent
».t. R_by. deft '.okv. 1951.

Hansigne JRsenaea
lårrr Jørgen •• a. I

K.Ha. Ardereen. 211 .,1 tterlighed 011 tzu Hana18M1

J.. gel18ene unClerakr. . I

A. Jacobae. ,kontOl'1at
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud, Røctb,.

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. e h B.-acel Chr18"te.-
af Aasenbølle by Ol.trup sogn, aen,

.88,
af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin- Rødb7.
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede ~real ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

provsten for herred ogltaslse

01etrup , den 14/ 12 19 50.

f1l V1tterl18hedl
V1lb.Albrech~8eD.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. "1I~ 1951.
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Landinspøf.tørernl
DyekJærog Jungenen

Maribo

REG. NR. /196-

I.

/ E tro 00
Jerræru 0/
nssenb6Zle ..By,
Ols&:o/ SO.JTlI,
FugZse Kerre-d,
.rIaTibo./i'm/;

ijter fYl/ Kopi-c:I Haird:elb7rteb.
.lJe, z- h..e;rt.hoZd, til tillJ~ if -IV-l2 -~95"o.
pr m.ai:T. 1ZT CJ ~ 0/ Olstrup -By m..ecl
./redning.s6eTv-itut sikrede arealer er pcL
dette kort v-ist med .skrå .5krG.V6Tln.9.
Maribo i juli -/95/
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