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~tempel- o~ aebyrfri

~~ ':lIREG. NR. J.ø.3 y /5
1 h. t. lov 140/1937 § :H.

Anmelder.
906
12 MAJ 1953. Fredningstilbud NATll R r;:E;:-~:; i'~,:)S:; ,C'/N ET

FOR MARIBO AMiRAADSi<RfDS
I

Undertegnede ::'il.emminge men1Ghedsråd på p.st •• bedets vee.ne
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 a

af 51emm1nge by og sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. under forbehold af

k1rkem1n1oterieto aodkendelse.
Arealet beskrives således:

Arealet er bel1&,;cnde vent for Slemmint;e kime oG k1l'kegård.
Fredn1naen omfatter en 100 meter bred b1'ælDlD8lange k1rke~rdens
vestlige ok el, resnet fra Mte.

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,
teiefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isbodl:r, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

Vi ~ forbeholder ~ dog ret til at benytte dele af det :fredede areal t11 bebys
Galse efter anbedets behov, sålænae arealet ejes af embedet og adm1n1-
streres af men1ahtdsrådet.

For fredningen kræver ~ ingen erstatning.

V1 åer indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ftsc5dsrEflImatr. nr.

2 a af SlOlludJlBe by OG sogn,
OS

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

provsten for MUGse herred og Sl8UIU1nge-Fjælde menighedsråd.

51EllUDinge den 1 I 9 1951.
J.P. Petersen. Laura lIansen. V11h. stryaer.

.i'. P. Lander.
Johanne Ky111n&1.

Arthur Pedersen.
car. E.

Fred. Pedersen. E. Jantzen. V1ggoJohans••
Peder Romme.Ama11e Lise. S.1O.1t~rd Gøre sen.

Han SEl':

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 a
af st. 51SØl1.nae by Sl EIIlIII1DBe sogn,

af hartkorn: 3 tdr. 7 skp. O fdk. l alb., illcitillcKxnatrx1DXJcilcixbliæc
.~ølb~~x ~~x~"x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. ma~ 1953.
Bl'Uun.

K1r.kem1n1øter1eta 2.kontor
17. OCT. 1952. 2 6 1603 55b



Det tiltrædes. o.t ruarvtJrende trednlnøetllbud tinglyses som eø~

V1tutetlftende på ma.tr.nr. 2 at store Slemm1nae bYt Sl8llminse 8OG71tdal

med følGende forbeholdt

lISdlmnae o.aJI1nll3tætionen henhører under de klmella8 lDynd!C-

heder. tr<:»ffer kl1'keminlstertet doa uanset MrvtBl'EIldQ dek1amUon af.

~øreloe med henoyn til eventu~ opførelse at by~lnG8r pA arealet for

.sd vidt disse skal tjene klrl;:elise fol'lllå1.n

Kirkeminioteriet, den 20. november 1952,

---000---

P.Id. V.E,B.
U,G, ~edorsell

Gtøps.
K1rluminløter1et

Indført 1. dacboaEll for rete.lcreds nr. 29, saxk3øblnS
købstad m,v.. elm 12. maj 1953.

Llst.tingboG.Dd. st.Slønmtnae Bl •. 2 a Akt.Skab B nr. 194.

t..nGbers
kat! l•••.•

AfGift ,Lov 140/37 § 3'.
§ 14.1112 kr, '

2 ir Retskreds nr, 29
sakskøb1~ købo1ia4

lD,m,

---...----.............
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~temve1- og geb1rfri i h.t. lov
1982.
18 OKT 1952 Fredningstilbud

140/1931 § 33. REG. NR . .2()3~
Anmelder.

NATU R FR EDN I NGS N Æ'JN ET
FOR IVtARIBO AMTRMDJ;~RED.i

Undertegnede Gårdejer Jøraen Løje, Blemminge,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11 a

af at. Slcmm1nge by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:
,

Arealet er be1it!{;ende "et oG syd for Slemm1nge kirke OG kirkeglird.
FredninGen omfattar en 25 alon bred, brmme af matr.nr. 11 • langs
kirkeGårdens lIotl1se oS sydliae skel. reanet 1Ta dette.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ~M~M~ 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, udsaJg,steder, 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.

11 e. afst. 31oum1nse by 6lemminge sogn.

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

provsten for Muooe herred og 6leCllll1nge menighedsråd.

slemmince , den la /0 1951.
Jøraen Lø3e

S. Klitgaard SRmeen.!ril vi tterlisbed.
Peter Hansen.

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

af st. 81emm1J1G8 by sogn,

af hartkorn: 2 tdr. 6 skp. , fdk. Oi alb., hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nr. 11 II. OS 11 a 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.

4' Bruun.



Indført 1 dagboaen for ro'tGla.'edo nr. 29. Go.xkjøb1nG
købstad m.v•• den 18 OK! 1952.
List. TinzboatBd. ~t. ~leLom.Dl. 11 l AL."t.Ckab C nr. "l.

. I1uno von IJo1ote:i.n. / ••••••••••
AfGift.

Lov 140/37 § 33
2 kr. Itotskl'eda nr. 29

Sakskøb1nc købotadm.v •
...-....----.............
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Zerra:YU aL .
$torø 5.ten-l.77f.in9'e .By,
~~e $0!lTV, -
ffU666 .1ferrec;Lt,
Naribo ../irn..b-96ervu .llOJ'i-t tY ..!':fa.6-ikeL/eorte6
De 1 h. t. tilbud at 18/8-1951 at matr. nr. 11a at st.-Slemmlng~BT 0' at 1/9.1951 af matr. nr. 2~ ibd. med
tredningsservitut sikrede arealer er på dette kort vist
med skrå skravering.
Maribo 1 juli 1952 •
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