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.~:' 10'.5DP. 1951.
-t' U'ldertegn~de . kØbllt:uld Poul Jensell. Krenge.
, tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5 b

....::,:........ ,
steapel- og gebmrl i b."l. løv 140/19'7 § "~eAnaeldert

,

, Fredningstilbu~ N A T LI R F R ED N I N G S N ÆVN E T
FOR MARiBO AMTRAAD5:(REQ~

af ICrsDBe by Kreng.
at lade nedennævnte areal.af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Areal.~. der uetgør -11 del at, _tr. nr. 5 b, er bel1egende yes", tor
ICrønse Jd.:rke.
}'re4n:1ngen oata ..'tel" en '2 .. ter bNd ~ laDge kirkegA" Teat..
lige grænseskel 40g udvidet U1. 15 ••ter de s14a1ie 10 .ter ud 1il
bJYe.1en.

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

5 'b af KreDge by
på min ejendom matr. nr.

Krcmge sogn,

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

f "
,- 'r·
~•I,

I

provsten for herred og menighedsråd.lCrønge

,den 30 /U 19'50.

fil vitterl1shedt
E.J. Amersen.

Poul Jeæen ..

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5 b
af Irønge by Kranse 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. Dep1eJlber 1951,



Indført 1 dagbogen for Retskreds JU".,O,JIlrlbo k.b•••.......den 10. SiP. 1951.
L78t. Tlngbog::Bd. IrlmBe Bl. 5 " Ak't1Skab 4 nr. 699'!

Skitsese -tr. nr. 6 a.

Kris'Uan JeMeD.

l•.....•
Retskreds nr. 'O
Maribo kebstad.
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A"'IJAr4.!~ --- - - -
utempel- og gebnfri 1 h.t. lov 140/1937 f".

Araelderc
/

. 169'.
_0. SD. 1951.
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F d- -Ib d NATURFRr-DNINGSNÆVNET
re nlngstl u FORMARia-o ÅMTRÅAD5KRcDS, , ,

Undertegnede g4rae3er fkxa14 Arentaen,. KrfJftGej
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 a

af Irønge by itJ'tmS.,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet.. der er bel1gg.~d~nord for Krønge k1rJte, ud'ør en del af
-.tr. nr. 6 a.
J'ze4n:1ngenoafatter en 100 •• ter bred brtaH langs kirkegArde.
nordlige PftØØ8ke1 1. k:1:rk86lJ:ldeøs f"t11debredde laags slc1skellet
af _tr. nr. 6 a.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller bepJantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heJler 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

6 a af lrenge by

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,

herred og menighedsråd.provsten for hglse ICrøDB8

, den 3d 1.1 19 50.
lb.161d c. Arentsen.

Itrønge

Til v1tter11Bhed:
E.J. Andersen. Joh. 11818e1'1.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6 a
af Krønge by lCrønge 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
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Indført 1 dagbogeafor retskreds nr. 30, laribo kØbstad••••,e4en 10. 5BP. 1951.

Gebmr1~
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I.f'st •.fl.Df!bOf;~Bd.ltrønge al. 4 a •• t1.AktaSkab A nr. 404.

ltrlsUan J.Men.
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Retskreds nr. '}O
Maribo købatata.""•.
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REb. NR. /~9/
:1 h.t, lov 140/1937 § ".

Anmelder. NATUR FR EDN~NGSNÆ~!N rT
Fredningstilbud FOR MARIBO AMrRAAD~;\Rt:D3

1694
10 SEP. 195/.
1"JJ.o
l'; ~. /1,; .

.~ _. .. . Undertegnede ;pø.rce111at Ihmld
tilbyder he~ved som ejer ~f matr. nr. 25

, af . Krønse' . by Krønge
åt lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives såledeS:

Arealet, der udgør en del af uatr.nr. 25 er bel1'agde øet for
Krægo ki'i"ke 06 kirkeBliri.
Fredn:i.nBen omfattor en bræmme i parcellens syd11ge ende ud mod VICl.

12 meter dyb regnet fra parcellens OJdl16e skel.

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,

te\efon- 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.

25 af KrønGc. by Krønge sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for luølse herred og Krange , menighedsråd.

Krønge , ,den' 30/11 1950it

Til v1tterl1ghed.
Joh. N181sen, E.J,Andersen.

Harald Larsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemme,s det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 25
af Krønge by Kræge 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 hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. ceptember. 1951.---~-----



Indført :L daabOGSl tor retskreds u. ~."nbo k~ •• 4 !D••• '
den lO, SEP. 195/.

l
i \

A.fvi.ut :er..i tinBboCm :1 h. til ti.rJ.lll. § 10 atk.l, 14.'
udstederen ikko bar t1ngl. adkomst pd 834•• der Ul. ~

z,.4/a 1951 ejes af Joset 11...... Expederet ef'tø trl"~
Krio'tlan Jensen •

.... ....... ...... ....

UnderteØlede Josef Mistara, Krange, t11trader lom nu_-

rende e3er af matr.nr. 25 Krense fomnstlende frednlnget11blld •• 1 '

den indokmnknins, at det fredede 12 II dybe areal kun .trakker elg

~4 m mod øst., J."egnet fra area1ets vestlige lIIkel.

Deklcu:at1onen fl'tl" p~or1tet Gpr:tkkende nast den nu ~

e3E!ndommen hvilende BUtld.

KrønBe, den 10. juni 195'.
Josef MI..tarz

NATURFRF~NINGSNÆVNET
FOR MARIBO AMTSRÅDSKREDS den 10. juni 19". "~o

Bruun.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 30, Maribo ~øbstad ID. v.

den 13 JUNI, 195'~
Lystl\T1nGbo8.Bd. Krøne. Bl. 25 m.fl. Akt.~~b ~ nr. 50'_

G.b~r _L 140/'7
J/Y (f -R kr.

2kr.

Kristian Jens«l.

Retskreds nr. '0
Maribo .købstad

m.a.
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