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Afm~n. REG. NR. /~oi'
steape1- oa gebyrfr1 1 h.t. lov 140/1937 § "~I

Aøae14en

Fredningstilbud NATlIRFRFDN1NGSN ~'/NET
fOR MARmo {\jvHI~A,':"':':'-,.::;":D5

Undertegnede baD4e1sllLDcJ Hanø l~DBeJl. 1.11:8· tide_.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l a

af" U"rre Kimeby by OB
at lade n~dennævnte areal af ovennævnte matr. .nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er beliggende vest og QJ4 for NfIl"æI1rkelW kirke OSkldc
gArde
Fredn1ft8en OIIllfatter arealet vest f~ ld.1'kesAften aall't en 60 aetu
bred bZsDe ~4 for k1rkegArc1enog -.tr .... 1 • 1D4Ul 40 _ter
øst for k1rk~rdens østlige 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,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

xøWitlel(ntex II Hil aIl1QØO=oilDlXx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

l a af Hr. Kirkeb.V by
på min ejendom matr. nr.

Ør. ltiJ.'kabt' 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.

Jførre ~1rkebJr ' den 1/10 1951.
lfaDe Hansen.fil vitterl1gbe4.

HJi. Rasawsen.
"t,

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

af hartkorn; tdr. skp. fdk. alb., 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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In4:tørt 1 clas'bOPft for "t&krecls ør. 28, ~øblrJg r. kØbe.cl .. v,.

'en 15. JBI. 1952.
LJ'st.~aDd. ~. ~_ Bl. 1 a Akt ...... G IØ'. 41.

/Sch1egel
B.I.

Bruun.

Retskreds nr. 28
Nyk øb1ng F. kAt»sta4

a.v.
------
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REG. NR. /"~J'
~tempel- og ae~rJ:r1 1 h.t. lov 140/19'7 f ,,_

A.-eUen
Fredningstilbud NATU R FR FDI'l'1 ~J~S NÆVN ET

FOR MARiBO' AM;~AAD~i~R~D5

Undertegnede ål'l)ø2dSllllDd Ottar flaJIDGD" -r. ~.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l e

af ltr. IC1rkeby by 08
at lade nedennævnte arear af ovennævnte matr. nr. ,frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er be1J.(;boende øst 1'or B8ri.-e IC1rkeb)' kllire 03 k1rkøg4r4.
Fredmogon omfa1iter Ql'eE4le'tves", for mv. Dr. la.

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 & af Ir. K1rk._ by .r. 1t1rb~ sogn,

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

provsten for herred og !l1enighedsråd.

,den 1/10 19 51.
~tar UaD8II1.

~l V1tt8rl1.sbe41
H.... 8aæussen. p. 1Iøf~.

"l.
Idet fredlling~nævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, al tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

af '1'. 111keb,y by sogn,

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

tdr. skp. fc!k. alb., hvilket matr. n~. i iorbin-

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

Fredningsnævnet for Maribo amt, den "l. tGttIllaZ" J9,a~
B1UUD~
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IlJ4tert 1 $gbogen tor retskreds nr. 28, l4'køb1q r. tøbe1la4 a.y.

den. 15. næ., 1952.

It'st.~IBd.lr.It~JJm~ Bl. l et Akt.Skab Q Dr. 4l.
14 2.ø1ik. 2 kr. Bl'IIun. /SCh1e&e1D.B.

Retskreds nr. 28
f(:,r"kob1ns F. købs1a4

m.v •
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Af*rtfS.
S~.. pel- og seb,zfrl 1 b.S.

REG. NR. hod'
lov 140/19'1 § "~e

k.. 14ftt"
Fredningstilbud .NAT~IRFRfDN.l ~GSNÆ'jN ET

fOR MARIBO AMIRAAD5l<REDS

Undertegnede Iå'. A181e.-Ir. K1rkelJl~4 pi. ko-._ Yesae
tilbyder herved som ejelJiiltaM* *"1 . ,

af 11'. I1rkelW by OS
at lade nedcl!nævnte areal af o,,:ennæv!ltc matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Analeme .. bøUiPDdø lIa" oa "es, _ Ir.ua.,. kSlbslz'4.
Azealem. 81" ua1ir.lJa&l.. " .4e~' 06 be..,t .. ti:1 Jll*er1zasspla48
0.1.

Fredningen har følgende omFang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midler~igt eller ved-

varende, ligesom der heIler ikke på arealerne må graves grus eIler anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

For fredningen kræverA ingen erstatning.'1'1_ er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

pCSe30rden af lir. KUkeb7 by

på ............. a
oa sogn,

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

provs ten for herred og menighedsråd.

Ir. Alslev , den 16/10 19 51.
R.5.V.

Laur. SOMer.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på .'M.a .cle~OI'deD
af k.n*_ by Bzo. U*_

fredningstilbud,
"'",

sogn,

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

tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbl'Uj;.

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

Fredningsnævnet for Maribo amt. den

.,
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AIitarI4.' har' .44e11' 01't æia1:1kke' 1ill. 'at ao8aed4et bar pl~. ,

.get a1a forpUpl88D i beDholdti.1 to,.,.. taclJWwatilbud •

• a r S. tl o a m t II ~ A 4. den ,. .X'te 1952.
". a__ Uo.~
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Indført 1 dagbogentor retekn4e ar. 28. ~ r. k.lu... " m.v.
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Wat.ftJaa"bcrsaB4. Ir. ~rDb;r Bl. 1-.b1. AJn.SlIl'b I _jt 41.
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ReUkre40 nr. 28
IJ1k"b1na l. Jubeta4
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