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REG. NR .. /9'.33
~tempol-0(1 gobyrtri i ht. lo'~ 140/1937§ 3'_

Anmelder:
Fredningstilbud NATU RFR[:JN l NGSNÆVN ET

< • FOR MARIBO AtvHRAAu:::(REDS

2005
18 OK! 1952.

Undertegnede parccllict \1o.rl J}ec;n.~t. tusoe. '
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l OG 4 b-

af St. r.:UOOC by Kusse
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealot er beliacende cot for Lusne kirke oe kirkeGård.
Fredn:i.n&-en oL1fa-twr en 50' motar bred bræmme langs k1rkea'rdens
østligo aksl i dotte3 bt"adda s:.mt en firkan't mollem det s1døstlige
hjørne af kirkeGårdsdisat. det nordøstli,ze h~ørna af sammeet
punkt 70 meter fra wntsvejens midte ad kiJtkevejen oc et punkt 95
meter fra. amtsvejen 904 sammevej.

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.

x_f9tbm,&bdglxm~cJt_J\gt1tbk

Det er et v11kAr for fredninGen, at Mcnet øst for parkerinSSplad-
sen skæres ned i paesende højde.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l OS 4 b af ut. f.a1sBe by Kusse sogn.

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

provsten for XlII.IX herred og menighedsråd.

tiluose ,den 11/8 1951.

Til vitterliehedt

J. Exner. Cajus Madsen.
Carl Desn.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lOG 4 h
af st. IWsoo by MUGGe sogn,

af hartkorn: (g tdr. ~ skp. ~ fdk. ~* alb,. hvil.k. matr. ne i forbin-
delse med ma~. nr. 4' 1 lbd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktob_oJ:"_19.2,.2'---- _



Indført 1 dagbogen ~or retskreds nr. 29, saxk3-øbillg
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REG. NR. ,/"~..:f
i h.t. lov J.40/1937 § 33.

Aruaclåer:
.N A T U R FR ED N !N G S N /~VN FY
FOR MARiBO AMT~AAD':;~(Ri:D5

Fredningstilbud

Undertegnede ~cjcr I:!jalt::'l.rAalbora, r.;uase,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7 a

af st. fl41SGC by JrUooe
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor·anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er belicrJCJ1de nord, ves·t ,06 syd for Muase ICirke og ld.rko-
BArd.
FrednintSm oufattor en br.:xunc af 30 ætere bredde &lod nord. 50
mete1:Sbredde mod vest 0iS 100 meters bredde mod syd, alt regnet
fra. k:i.rkegArdsdiget.

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.

~g)t~..llW~~r~:~X

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
7 a af 3t. Musse by Mus se sogn.

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for lus se herred og St. MUGGE) menighedsråd.

,den 17 8 19 51.
Hj. Aalbora_

'fil vi tterliahed:
J. :Smer. Cajua J.ladsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1a
af St. Kusse by tAusse sogn,

af hartkorn: 6 tdr. O skp. 1 fctk. l;i alb,. hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nr. '1 b m.fl. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

16. olttobor 1952.



Indfør't i dagbogen ~r retskreds nr. ~. Saxkjøb1ng
købatad m.v. den 18 OIC'r1952

. Iqut.~b08rbd. K Dl. 115 Akt*~ltab A nr. 469.

Runovon Holstein. I •........
Afg1ft.Lov 140/19'1 § "~e

2 kr.

I·

Uetokre4s nr. 29
~).akskøbi.~ køb"ind

ti.m.

•

,
•1

e
. .t
".



I erræn./ c:I
Store nusse By,
nusse SO!!77./,
..NU5..56 Herr~J
...!"farwo .....'7rn:C' .
.EJter eru XOP0 af H airikeLkoru6

,'o " l • t'j 11\1' ,7 '1'( 1('j_]Qr] .( j"'.• . • _ . ..,J.. (., ~:J. L.L .. U. •

II

(';, t I,. "L'Tot V': t
.. hc' j .i1 .\.. l ( l', •

-f' 7-000 500ffV.. -'

------- --


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



