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stempel- og
. . REG. NR . .2c.J.! %...-/D; S~

gebyrfri i h.t. lov 140/1937 § 33.
Anmelder:

NATU R FR [j)t'-! l NGS N ÆVN ET
Fredningstilbud FOR MARIBO AMTRAAD3KREDS1965

12 MAJ 1953
, f~r

Undertegnede Gloslunde menighedsråd PlIt præsteembedet
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l a

Glo slim d e sogn,
nr. frede som nedenfor anført. under forbehold af

af Glo slunde ' by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr.
kirk eministeriets godkendel SEl.

Arealet beskrives således:

Pl'æstegårdens have nord og øst for kiIke~rden •
En 50 meter bred brælllIl1e af præsteembedets jord syd for præstegård ...
haven.

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, utlsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

ViS forbeholderdi dog ret til at benytte en del af det fredede area.l i til-

fæl,de af ombygninG af eller tilbygninG til pnastegårdens byeninc;er efter
'~

forhandling med naturfredningsnævnet, eålænBe arealet ejes at embedet og
bestyres af menighedsrådet.

Vi
For fredningen kræver i1æc: ingen erstatning.

Vi ~r indforstået med, at. ovenstående fredningstilbud tinglyses på xlJl!R~ matr. nr.
l a af Gloslunde by Gloclunde sogn,

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

provsten forLolland S sdr. herred og Glo slunde menighedsråd.

'..
l

!

Glo slunde ' den 31 /5 1951.
Villiam Larsen. S.samuelsen. Gerda Larsen.

A. Melgaard Kjær. Ove Jensen. EllEn Nielsen.
Hans J. Hansen.

Underskr1fter for Gxauhave
menighed sråd om stå EIld e:

~

l
1

Idet fredningsnævnet for ~aribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l a
af Gloslunde by Gloslunde sogn,

af hartkorn: '3 tdr. 6 skp. O fdk. l alb.,:llIw.Wce(XIXalUtJIDrXi:JfIIølbjm:
~t~w.J[x J&~§tIjci:lx!l@~WKx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. ~aj 1953.
Bruun.

Kirkeministeriets 2. kontor
10. OCT. 1952. 2 g E..!1603



Græshave menighedsråd den 5. december 1952. , I
I

J.P. Højmark. Ludvig Poulsen.
Bodil Gaill Madsen. Hans Juul.

F. Dannenskiold-Samsøe. Kathrine Schwartz.
A. Melgaard Kjær.

De-h~il trædes, at n!Drværendefredningstilbud tinglyses som set'-
;

vitutstiftende på matr.nr. l a, Gloslunde by og sogn med følgende forbehot.4.',
• 'i

"Så længe det påøeldende areal administreres af de kirkelige

myndigheder, træffer kirkeministeriet, dog efter indhentet erklæring fra

fredningsnævnet, a.fgørelse omnyplacering af bygninger på præstegårds-

jorden og tillige om selve byggeplanen for disse, forsåvidt bygningeæe skal l
benyttes til driften af præstegåmens jorder, til brug for præstEn eller 1

det hele skal tjene kirkelige follDål. ti

Kirkeministeriet, den 22. december 1952.

Kirkeministerie~

P.M.V.
E.B.

Ill.G. Pedersen
Eltsps. .

Indført i dagbogen for retskreds nr. 31,Nakskov købstad m.v.

den 12. MAJ1953.
Lyst. TingbogiBd. Bl. la. AktlJkab H nr. 594.

Johs. Jensen. /.....
Gebyr 2 kr.

:I Q kroner

Retskreds nr. 31
Nakskov købstad

m.v.

I,
r

,
i
~



•
FREDNINGSNÆVNET>

•



stempe1- og seb~rfr1 1 h.t.
REG. NR.

lov 140/l931 § '3.
Anmelclera

4459, i :i <!l.1953
Matr.nr. ,a, ~ , 4
Gloslunde by oa sOGO m.v.

Undertegnede Gloeltmde so{lDez:Adtor GloslUDd. Jconmnm.
tilbyder hcrved som ejcr af matr. nr. r. ,0 Ot; 4 b samt sade30rdlll

af Gloslunde by Gloølunde
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

r
Arealet beskrivcli således:

Pladsen veot for Gloslunde kirke~ri oG nord tor mtr.nr. ,0 oa.' '
aDen til skolfD hørende bave vest oa Q'd tor k11'kec4men matr.nr. ,

Predningen har følgende omfang:

Arealernc må It~~lIer beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller vcd-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmastcr o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.Vi. forbeholder IHdog ret til at beDltte en d.l at analet Ul eventuel plk~
vet udVidelse af skolens bYlP'l1naerefter fozudgAet torhaD411ng med natur-
frecSningsnmvnet og men1.sheclarådet.

For fredningen kræver jcg ingen erstatning.

Vi _er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

,a ,0 OG 4bo~ af Gloelunde by CBoalUDde sogn,
dog uden udgift for -mig, med oprykkende prioritet næst nuværendc hæftelser. 88IDt sadejordm

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

e

l
r·r
1
~
t

I
I~:,.
~

e

provsten for Lollands slr~lerred og Glo elund e menighedsråd.

Geors 1!lorsen
II.Chr. lenaen

,den / Hl

MariUB Clausen
!hDmas Hald

lens P.lens.
Chr. .Jørgensen

UIlunAOlss.
Aas-Joes.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningsIiIbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. :5 a. , l! _ 4 b
af Glo slund e by Glo al". .... - sogn,

af hartkorn: ~ tdr. A skp. a fdk. ~ alb., tihtilhiii*f!i'ia'
imm~~ lS o ~ *tiSftfi:iiiiftx
Det fredede areal se~'g.C\tM1l'ft~ kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Predningsnævnet for Maribo amt, den 30. oktober 19"

'I



r rAde't har godkendt e06l1ezåde'ts ~o1Unståend. tre4n1nge't11bud.

)I a r 1 b o a Dl " • r A 4. den 2'. ok'tober 1952.
G,W, schaef~er

cat.
Indført 1 4agbog8l1 tor retskreds nr, 31. Hak_ov købstad II,V.

elm 2 BOV. 1953

L1'st.Tinsbog.Bd. Bl. '!. Akt::.ikab al nr, 169
samt umtr.gadejord

Kon 1 H 594
. ,

Geb1'r 2 kr.
• to kæDer

Jobs. JEI'lsen I .

Retskreds nr, '1
NakskoV'købstad.,v.

----------------
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FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

Modtaget 1
5l<ov- og Naturstyrelsen

- 6 OKT. 1997

År 1997, den
Vordingborg af
Andersen.

3. oktober foretoges på Dommerkontoret i
formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 23/96 fortsat Sag angående opførelse af byg-
ning på matr. nr. 3 g Gloslun-
de by, Gloslunde (Gloslunde ny
kirkegård) hvilket areal er .om-
fattet at kirkeomgivelsesfred-
ningsdeklaration af 30/10 1953.

• Der fremlagdes:
ændret ansøgning med bilag fremsendt af Lolland-
Falsters Stift den 14. august 1997,
erklæring af 3. september 1997 fra Storstrøms Amt,
Natur- og plankontoret,
tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlem-
mer.

Da formanden ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet
tilladelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
• inden 3 år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 3.

Ulf Andersen
fmd.

/pn

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af den,
der har begæret Fredningsnævnets afgørelse samt de i
naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte myndigheder m. fl.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

• Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms
Amt, Kfrketorvet 16, 4760 Vordingborg.
. - \ _ ,,;n

J \ :~~ \ \ o::, -C"~-,--.\ ~/
lo 1)("'\
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Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
afgørelsen stadfæstes af naturklagenævnet .

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt
Vordingborg, den 3. oktober 1997.

~An~

fmd.

Udskrift er sendt til:

Provst Holger Villadsen, Gloslunde Søndre Provsti, Provsten,
Kappelvej l, 4900 Nakskov
Gloslunde Menighedsråd, v/Thrine Christiansen, Gloslunde Gade
3, 4983 Dannemare
Lolland-Falsters Stift, Stiftsøvrigheden, østre Alle 2, 4800
Nykøbing F.
Rudbjerg kommune, 4983 Dannemare
Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37, 4800
Nykøbing F. j.nr. 8-70-21-381-24-1995
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Nakskov/
Rudbjerg, v/Mogens Vestergaard, Fællesskabvej 37, 4900
Nakskov
Friluftsrådet v/Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, 4930 Maribo
Michael Foersom, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare
Arkitekt Kjeld Frimann, Gartnervænget 8, 4900 Nakskov
Jens Skude, Skovbyvej 11, 4900 Nakskov
Verner Larsen, Fanefjordgade lSD, 4792 Askeby
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