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. 1d. NATURFREDNINGSNÆVNET
~nme er. FOR MARIBO AMIRAADSKRi:DS

l Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Peter Olsen PetersEIl, kaldet 'Clausen af Fejø
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3-2

af Vesterby by Fej ø
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er bel1Bgende ~, vest. nord og øst for Fejø k1rke og
udgør en dol af ma.tr.nr. ',2.
FredningEll omfo.otter -en 150 meter bred braane regnet fra kirkegArds-
d1aet.

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.

is:lø~mø~~
De't er doa en betingelse for fredn1n6en. at ingen del af de't frede-
de areal. vurderes til e j endoms- oller px arund s1qld øra byaga)Jrun-

de ..

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

'2 af Veaterbl by lejø sogn.

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for luglee Fejø menighedsråd.herred og

Fejø
Til Vitterlighedl

,den 14/8 19 51•
Peter Olsen Petersen.

J. Emer. IBns Henriksen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 32
af Vesterby by Fejø sogn,

af hartkorn: 2 tdr. 'skp. l fdk. ai alb,. hvilket matr. nr. ~~

~~U i~dgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

16. ,oktober 1952.Fredningsnævnet for Maribo amt, d~n------------"'--=------=----



Indført 1 daGbOgen :for ret8krec1s nr. ,O.Iar1bo 1cebeta4 m.v.
r den 18. OltT.1952.

Lyst.T1nabo8lBd. Fejø I Bl. '2 Ak'taSkabB nr. 365.
! Vest8rb~'

Kris't1an Jens •• l .

Gebyr L 140"7 -1 ".
2 kr. Retskreds nr. '0

Maribo købsta.4m~m.
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