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116 Græshave Kirke REG. NR. /~ Y:2
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F.P.U. j. nr.: 16-03-1977

5,0 190
1:"000

Kommune: Rudbj erg 381
Ejerlav Græshave~og Øllingsøgård H~d.
Sogn Græshave

Matr. nr.
Dekl~~~ndelse Ti~lyst

to

l a, l c 24/04-1951 18/10-1952
16 a 23/04-1951 18/10-1952
Umatrikule-
ret P-plads 4/05-1951 2/11-1953

Reg. nr.:381-4
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REG. NR. /P~,t, / ~;/
h.t. lov 140/19'1 § "~e / . "

AJule1der •
f\~A TU R FRrDN! NG S N /?!"..:'/NET

Fr~dningstilbud FOR MARiBO Afv,iRAAD';:<Ri:DS
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Undertegnede Gmaha.e II8D1pdszå4 for Gæsban kime
tilbyder herved som ejer afxmXb ptuker1nsøpla4sEIl

nI' G aha by GDB8ha \ sogn,
at lade nedennæ~ie1lrY!xifii3æii'fiUiil' freoe som :!enfor nnført ..... ao tol'beho1d at
Jt1mfllll1D.i.s'ter.:Le10JM4ken4elH.

-""A'reiifet fiesKri ves såreefes :

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 nnbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster ~. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
knn virke skæmmende'.

For fredningen kræve~ §ingen erstntning.
V'.L fiXer indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på r",niftmatr. nr.

t af by rmahaV. sogn,
~e: u~~r iH med opry~~~Yi~rilet næst nuværen~enærtelser.

Påtnleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for LoUan4a ølr. herred og CWmsbave menighedsråd.

Gmobave ,den 4/5 19 51.
Lu4v1S P01l1881l A.llelgaa.rc1 1C~.r I'.DalaDmek101d-saa_e

B0411 G8111 Madse J,p. Hø_m Dms lUD1
Kø.'tbr1lle SCh .. ns.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på 'filxal: OVeøDaVDte a~l
af by sogn,

Gmsba.. 08
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 'Il
....0"

DzuUll
I1rkc1Dis"ter1e"ø 2",kODtor

10~C*t.19'2
11l1tem1D1øter1etø l.,kontor

14.IOV.1952

2U
28160'

4 ø 2600



~;
"l'
ftl
"'
"

I'

~'~~
f
I~l'~,
f'
I'

IIr,, eI
\

V
~
l

~
\I~

"
,111
I'

"
I,'

l'
I·

o
~',

r
"II
I

I
t e
~I

~.l'
",I

I,~~
~'
,I
I

~
l

t
i.•

Det tUU81es. at l1181"9l8ft1'lde:t.redniDsetUbudt,j,.l17ee., &al søM-t

tutsUflcde pA 4. G1'IIShavek1lke UlheJ'eD4e • ..,. ~or k1zttealn8l lJøl~Ji

sende pam.r1Dsspla4s. clog lied ~ø1s.D4. torbehold.

sAlmngø det Ji8814814& areal NI. ø411:S11181nna ~ 4. kUkelige'

~1ghederv tz&tUer 1d.l'k8ld.n1eter1et. 401 efter iB4bctn tmaer1Dg tra,

~recJntnssnsrmri. atprele. _ Il)'p1ac.r1IIB at b~",'1Dser ~ anal." ogtilt
1118 .. selve bysgepla1l_ ~or 41sse. ~onl"d4t bl'Øl1DBem. 8b1 t~_e k1a

l

kelige tomAl.

P.II. V.

Kimem1Disteri et
---00--

A.... Tmels8D
lIIl.

Indtøn 1 dagbog_ ~or retskreds nr. 31, lakakoY bbBiad m.v.

4& 2. NOV.1953.

Iqat.f1Dgbog.Bd. Bl.:· Akt,Skab Hnr. 180

Kon 1 ak" C 587
Johs. Jenaea I .

Geblr 2 kr.
• to kroner

aet_rede nr. 31
lakskov købstad
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~tempel- og gebyrfr.1 i h.t. lov 140/19'7 § "~eREG. NR. /9J/"t
Anmolderl rlt.TU:;l::~·.;'-,'. ," 'll-~.

Fredningstilbud FOR MAI~io0Ai~;~:,,\n~,... ,~~L>:>

Undertegnede. købmnd SO~8 :ani1 Jensen, Græs.ve,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~6 a

af Gmsln ve by Grmobave
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er be11æende nord oB øst for G:ræshavekirkegård og matr1~
kuleret Wlder matr.nr. 16 a, neml1€:den miG Ulhøren4e have og det
1111e a.rl1.æg"oot for k1rkegArdm.

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.

XJd.cg~R:miE:llIRacDiJØdmcx

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

16 a af Gl'O)aha.ve 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 Lollando adr. herred og Græol'avø menighedsråd.

Grmshave , den 231 4 19 51,

Til vi tterliGhech
Ludvig Poulsen. N,p.Jensen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud, .
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 16 a
af GræGhave by Græobave sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. 2 fdk. O. alb., XJlØbPlXalZU_rcxlØ-K
:lDIJdJatxJeliXlØlXXlCD X~""\1lØX

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16, oktober 19'2.
Bruun.
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Indført 1. dagbocen for retokre4a nr. 'l,Nakskov købstad m.v.
den 18. OK~.1952.

Llot.~1ngbo6.Bd. Bl. l b AktaSkaba nr. 4.
(kort 1. akt O 587)

Johs. Jensen. I••••.•..••.
Gebyr 2 kr,
::I to kroner.

llGts~redo nr, 31
Nakskov købQtad.

m,v•

......--...._- .......
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Undertegnede hofj!øgemeeter II. W11h~e1m
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1a ~.f1.

af Øll1nseø Hovedaaard Bx Gl'IDsbave
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn;

Arealet beskrives således:

en 25 metor bred bralllllle af matr.nr. 1 a vest og nord tor Gmshave
kirkegård rcanet fm kirkeolrdene nuværende vestlige og nordlige
skellinie.

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 a af Øll1ngsø hovedsa,ata GJ'lBshave sogn,

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

provsten forLol1a.nds Ddr. herred og GJ'lBshave

• den 24 / 4 1951.
I/IarBaret

menighedsråd.

Øll1n6sØ

Til vitterlighed.
R.P. Jensen.

Wilhjelm.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1a
af Ølltngeø hovedsaat.'4 _ GZlD8have sogn,

af hartkorn: '0 tdr. l skp.' fdk. 2' alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 2 A m.fl. 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 16. oktober 1952.

Bruun.
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Indt,," 1 dasbogm :for rotokrodo nI', 'l,NakskoV købstad m,v,

den 18 OKt 1952,
Lyet. Tingbog.Dd, Bl. l a Akt.Skab O nr. 581.

Johs. Jenoen, / .-.- .._----- ..-
Gobir 2 kr,
D to kroner,
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