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Afgørelser - Reg. nr.: 01802.00
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Falkerslev Kirke REG. NR. /7) (; ~L

190
1:4000

F. P. u. j. nr.: 2 1- 06- l9 7 7

Kommune: stubbekØbing 391
Ejerlav Falkerslev
Sogn Falkerslev

Matr. nr.
Deki~.Kendeise Ti~fystato to

l a, l p 21/09-1951 15/02-1952
l e 21/09-1951 15/02-1952
7 a 21/09-1951 26/09-1952

Reg. nr.: 391- l
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REG. NR. /tlo.!J..
Afakrift.

~tempel- 08 gebnfri 1 b.t. loy 140/19'7 § ,,~
. A .. 14 ...

Fredningstilbud NATU R FR EDN I NGS NÆ'jNT:T
'fOR MARiBO' AMTRAAD:;,<REDJ

Undertegnede gAz'de.1er AUreel ·lansen. JaJ.ke%'S1eY.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l a

d ~~n~ ~ ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr, frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bøl1&'8n4e 814 for la1kerølev kUke og kiZbglrct.
Iw4n1agen omfatter en braJllllie20 utal" b1:ed laD&8 k1Z'kesAr4eu
s1dl1ge skel, l"8gnet fJ.Ø dette 06 5 _ter bzed laua8 Horbeleyve.1er
ned tl1 ln41cRolen tl1 B:lrattnasga"e. sa.at 'O l118.r bz'ed brEiale
JAngs Jd,megArdens østlige skel t11 20 • DOr4 tor Aet nordIIstUge
h.1ørne •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges elIer beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt elIer 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

l &. af Falkerslev by

på min ejendom matr. nr.

og sogn,

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

prov~lcn for herred og menighedsråd.

lBlkera1ev ,den 211g 1951 ..
Alfred Hansen.

B.O. Lll1elll".'li1 vl tter118bedI
Erik. Hagedom.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1a
af J'u1kerslev by J'a1kers1eY

"l.
fredningstilbud,

sogn,

af hartkorn: tdT. 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 henl~gt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den
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REG. NR. /J'o~

Atw1:ft·~tempel_ og gebyrtri i b.t. lov 140/19" I "~e
ADWt14el"1

Fredningstilbud
. NATURFRfDNINGSf'IÆ'/NET

FOR MARiBO AM-;I:.'.;.D..,;(Ri::D3
~ • • • j ~

Undertegnede 181'Oelllst Ejner ttussen. Falkers1ft',
tilbyder herved som ejer af matT. nr. l.' ..
af Falkere lev by og
at lade m;dennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel1gcendo vest og nord for Falkers1ev kirke 08 kirk.-
gArde '
lredn1nsGn oata. tter on 20 meter bred bnaae nord 08 YGst tor kirk.
aAt'densnordlige og vestUge skel regnet tza de"••

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

l e af iblkeralcv by

på min ejendom matr. nr.

og 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.~tlI ... ~ .....----
Falkerslev ' den

Til vitterlighed.
Brik Uagedorn.

2J 9 19 51.
Bjner Iiln .

B.C. UU .

"(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l.
af la lkers lev by FalkersleY sogn,

af hartkorn: tdr.
delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet

skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug.
på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 7. tolmaLl' 1952,

ilbUD.
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den 15. :rEB. 1952.
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REG. NR. /cf~~

~teliipøl. OB Geli,vJ.'tl:1 :I. h. t. I.cw 140/19'1 ~ "_
• ~e14eJ." NATURFREDNINGSNÆ\J~lr~

Fredningstilbud fOR MARIBO AMTRAAD':;i-:i\ ..;j J

Undertegnede ~l'de3cr ~G 141.1'000 /\Ql.':Lan l'o1kerslov,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7 O •

af l\l.lker131Gv by OG
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Aroalct ar beli(;~;ando vo"t for JFe.1kerDlev k11'ko oe; ld.J'ke(Jl\Jld «tG
veot for HoJ.'belovvoJa'l.
Froollinuou ou:::~ttor on 10 00tot' breCl b~mDO lanso den vøot11Bø
e1do a.t IJorbolawo3en :1 en 1cJniJlo af 100 meter I'eanøt 1m vo~øvm.
get mod nord.

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 skærnmende.

xti..-!~,[Rfl~!qfX..e!tb~9.~~~.~XX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

'l U af ~'ull.wr:Jlov by og 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 Jru.1.lførslev menighedsråd.

Til V1tterl:L {#lo4,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående frednin~tilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7 a
af 1!.a1ke.ralev by I1'alJærolw 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
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