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Nørre Vedby

•
Kommune:
Ejerlav
Sogn

Dekl.lKendelse Tin lyst

e 6 g, 6 h 1/10-1951 15/02-1952
6 e 1/10-1951 15/02-1952
6 d 1/10-1951 15/02-1952
6 a 1/10-1951 15/02-1952
gadejord 1/10-1951 8/03-1952
umatr.area1
graverbolig 1/10-1951 2/4-1952
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Al9krJ.t$. REG. NR. /"f~
stOllpe1 .. O{l Seblrfr1 :1 h. t. lov 140/1937 § ".

A.e14eI"'

Fredningstilbud NAT U R r;:: f"JN! NGS ~l/-::'IN ET
FOR MARIBO AMThAAC.J;(R~DS

Undertegnede gAzodfJjerJhns lUst. ltr. GriDDelstzu» •.
tilbyder h'erved som ejer af matr. nr. 6 a .

af Ir, Gr1melstwp by lir. Ve_
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er ~{,'Ende syd for lir. Ve4~ Jd.rke 06 kU'JIle6Ard.
li'zedn1D8enOIlIflattor en 20 meter bred b1"aIDt JaDas ve~eD Ul R1se-
l"Up til llIB t1":1kelakeUe't.

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.

6 a af Rr.Gr1mIDelstJ:up by Ir. V._ sogn,

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

provsten for Hr. Ve~ menighedsråd.herred og

Br. VedbN

'.rU v1twrUgb.ed.

,den l /10 19 51.

l. Ezoezo.

"I,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6 a
af Ir. Gr1IIIallakup by ltr. Ve4bJ" 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 7. ~e'br\tæ' 1952.
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A.E.sy.i.q.
~tempe1- os geb)'rfr1 1 b. t. lov

I

140/1937 ~E~~ R. /".<e
ADM14el"

Fredningstilbud NATlI R'FR r-ry~! I NG5 N I"[l/N ET
FO~ MARiBO A{\I:iT~A."'DS:(R::D5

Undertegnede sdr4ejer 010 Peter RaØlUosen. Ir. on.-latzuP.
tilbyder herved som ejer af mate. nr. 6 4

af Br, Grilaelstru; by Ir. Vedb7
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel18øande ~4 for Hr. 'eclb7 Jd.dte OBkSrkesilr4.
Fredn1agen OIIIfatter JIå et areal beg::L"lOD8etlIOd aw4at _trikeløkel
let OG ao4 vest af vejen til R1a~rup.

!.!
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes 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 på min ejendom matr. nr.

6 d uf Br.Grtmmelstrup by 11'. Ve4lw sogn,

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

provsten for herred og lir. Ve4bl menighedsråd.

Br. Yedby , den 1/10 19 51 ..
Ole leter &eD.Til vitterlighed.

~. Boldt.

"l.
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6 4
af Ir. Gr1amelsU'u.p by Ør. 'e4lW sogn,

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 1. febl'Ue.r 1952 ..e BmWl-

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.
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REG. NR • ./.1':lS'

.A7~kr1t1.S'tellJel- ØG gebrrtri 1 b.1i~ lOY140/1931 I "~e
ADMlder.

Fredningstilbud N'AlU R ~R FDN'I NGS N ;'['/N ET
,. • FOR MARiBO Af\i'li~~A/~D_;\~LD5

Unde.rtegnede gAr4ejer Chr~ foxvmrcl. lir. Gr1_elatl'Up,
tilbyder he,rve$l.som ejer af matr. nr. 6 •

af . Hr. Gr1llDels'Uup by ar. Vedb,.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel1gcende vest tor lir. 'edby •• 'bt Jd.1tte og k1rkegArd.
Fredn:1uaen oJllfat1ier en 40 aeter bs'e4 bl'OmDØ 1Qsø det Yes~ ske
at aze,ve;cbol1gena areal •

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 eJler andet, som
kan virke skæmmende.

~"';~'#It~x

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

6 e af Hr.Gr1mme1strup by Br.
på min ejendom matr. nr.

Vedbl' sogn,

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

provsten for Høne menighedsråd.Nr. Vodbyherred og

Ur. Vedb, ,den 1110 1951.

ftl Y11i'\erll{;bed.
1»oul G. Itlelsen. ~. 1'0xvær4.
akoIBger. lir. A1a1ev. "l)

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6.
af Hr. Gr1aelatrup by lir. 'edb, sogn,

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

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

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

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. :eb__r 1952.
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REG. NR. /,:l?

lov 140/1931'1 ".
~14.l'I

Fredningstilbud NATU R FR~~1"~ I NGS ~I /E'J;-.j El
,fO~ MARIBO A"v'iT~r\AD-,.~~iD;;

,U,ndertegnede glrdejcr F~e M14ersen. lh'. Gn..e18i:N:p.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 8 OG 6 b. .
af Br.• Griseltitru» by 1IlB"1"eVdbl'
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel1c;serde DØl"d 06 øst tor lir. Ve4b1 Jdzke og klrkeglr'c
lre4n1DgeD omfntter en b .... lIOC1 DOZ'4 a~ 10 meters b-ftcSh. 1104 8:

at 50 meters bredde, lallgØ k11'kesb'deu akel Z"Øgøet 11'& clette.

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.

6 g og 6 b af lir.Gr18elatlUp by lir. V"" sogn,

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

provs tcn for menighedsråd.herred og

,den 1/10 19 51.
FJ:'04e Ard .......

'li1 vitterlighed.
l. Emer.

"l,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmcs det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6 a 08 , b-
af lir. Gl"1IlIaIela UUp by Hr. Ve4b7 sogn,

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

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

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

Fredningsnævnet for Maribo amt. den

iIIIL1tO ••
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REG. NR. /J'~~AtRkrUt,

SWllapel-og aeblriri 1 h.t. lov 140/19,., • ,,_
AIIIe14.n

Fredningstilbud

/1.'
. '1, "

NATU R FR FDN r NGS N ÆVN ET
FOR MARiBO Atv1TRAADSI<REDS

Undertegnede aen1pdsdd på kirkeDS ve..
tilbyder herved som ejer af ;I1fffxln ~veJ'bOUaeD

af IJ". Gr1DelsUoup by. , . IJ:. y~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført •

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er beU8seMS vest for k. Vedlw k1åe OB1dl'bsAr4.
Indn1J168D omta tæl" dat ubebl'agede anal.

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

varel\de, 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 .

V1 _forbeholder IIdog ret til at bo'tVB&' 4ele at 4." :tre4ea. .tter kirkena be
hov. el l.8m8e arealet '~'8at kilten og a4ld.D1strereø at .. Dip,aal'i.a.t.

For fredningen kræver .;;;/ingen erstatning.
V1 J_er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på iiiejendom matr. nr.

af Ir.GrlaDelstlUp by JIz'. Ye4b7 sogn,

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

provsten for herred og menighedsråd.

, ..f'. f
. l

Rr.VedbJ' ~alA4' den 1 /10 1951.
p.a.'.

J. Holdt.
til Vittel"1.1ghedl

J. ExneJl'.
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modt~~r ~i~der

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitu~~tf. nr.

af Ir. Gr1aIslstrgp by Il'. Yec1b7

~(,

foranstående fredningstilbud,

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

. ,
.'~..'

til.
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I
REG. NR. /~~~

lov 140/193'7 I ,,_
.... 14..

Fredningstilbud NATURFREDN I N.GS~lÆVN ET
FOR MARIBO AMTRAADSKRED:;

Undl!rtegn~de eopett.c1 »I Ir...... eøae
tilbyder herved som ejer af iDJCII&IPl& p4eJ:or4".

af Ir. Ci%'u.e1s1i:L'up by k. 'ecJb.r
at lade n~dennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Aroalet er be1.1&lencJe I18t tor JIr'. Ve4bJ'.JdI'U. OS Jd.Itlealz'c1.
A:oealet er .... triJmlezet fPde~or4.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved.
J

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

vi
For fredningen kræver. ingen erstatning. "Ol"

V1 ø.er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på • ejendom matr. nr.

sa"_Jorden af Ilr.Gr.lBIelotl'up by Ir. 'edtw sogn,

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

provs ten for herred og Hr. Vedbr menighedsråd.

Ir. Ve4b.v sognerA4 ,den 1110 19 51.
P.S.V •.

L. aase.
"(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på ••••• p4ejol'ClaD
af Br. Gn.-e.latNp by Ir. 'e4blr 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 7. t~ .. 1952.
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Indført 1 dagbogen for 1"Øto1credtlnr. 28., ltkø'b1rag "" kllbsv.ct a.y.

den a. JIAR. 19'2.
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