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og geoyrxn 1. R.'; • .LOV ~4V/iJ.~'·1 ~ ,.,.
Aaaelder.

FredningstUbud NATU R F~ r:Jt~ l NGS NÆ\jN ET
FOR MARIBO AMT~AAD5KRED5

1696. lO.SE1? 1951.
e

Undertegnede parc~l.llst A,oton "1elaen. Døraø.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l.,. 1 • og 2 b

af Burøø by B.lrse
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn, ...

Arealet beskrives saaledes:

Arealet, dor 1146'"en del at 5tr. ar. l 7, l " og 2 b. er beliggen-
de DOrd tor Burs. k1tke.
lredniDGOft 0IIfa t_r eD 50 aeter b_d b..-e lanse med k1r.kegArdeDS
DON11Qe 6~k:.l.

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 .,.l y og 2b af Bure. by Bars.. 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.Fugl se

:Bura.
DIl:t8ø

,den 30/ 11 19 50.

1J.!11vit1ierl1ghe4.
Adolf Jørgensen.

A. 1flelsoø.
J.C. JørgeMen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l 1. 1 V OS 2 b
af Bure" by Bura. sogn,

af hartkorn: tdr.

delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet

skI'. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug.

genpart bedes henlagt på akten.på vedlagte kort, af hvilken en

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. september 1951.
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