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FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

UDSKRIFT

AF

STORSTRØMS AMT

Den 27. marts 2001 kl. 15.00 afholdt fredningsnævnet bestående af formanden,
dommer Ulf Andersen, det amtsvalgte medlem Verner Larsen og det kommune-
valgte medlem Poul Høier, besigtigelse i Moseby Præstegårdshave, matr. nr. 1 a
Moseby by, Aastrup, Stubbekøbing kommune.

Der foretoges :

Fr.s. 2512000 Ansøgning fra Storstrøms Amt om
forlængelse af fredningen for Mo-
seby Præstegårdshave, matr. nr .
1 a Moseby by.•

Mødt var:

Storstrøms Amts Natur- og plankontor ved Lars Malmborg,
Stubbekøbing kommune ved Karen Marie Winther Larsen,
Danmarks Naturfredningsforening ved Jørgen Hansen,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite ved Kurt Hansen,
Skov- og Naturstyrelsen ved Susanne Andersen,
Kulturmiljørådet for Storstrøms Amt ved Svend Thorsen,
Menighedsrådet for Aastrup Sogn ved formanden Svend Petersen,
Friluftsrådet ved Birthe Bjørn,
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur ved Susanne Koch,
Provst Jens Lahse.

Der fremlagdes:

- brev af 25. august 2000 med bilag fra Storstrøms Amt,
- brev af 8. januar 2001 med bilag fra Storstrøms Amt,
- kopi af nævnets indkaldelse af 12. marts 2001.

Nævnets formand bemærkede, at der ved fredningsdeklaration af 3. april 1964 er
etableret en tilstandsfredning for Moseby Præstegårdshave. Fredningsdeklarationen
indeholder den særegne bestemmelse, at Menighedsrådet skal være frit stillet med
hensyn til havens fortsatte fredning såfremt haven ved en evt. flytning af præste-
gården eller af andre grunde ophører med at være præstegårdshave. Ved deklara-
tionen er endvidere bestemt, at spørgsmålet om fredningens fortsættelse "under al-
le omstændigheder (skal) tages op til fornyet behandling i år 2000".

Samtlige indkaldte kunne gå ind for en forlængelse af fredningen. Susanne An-
dersen, Skov- og Naturstyrelsen, og Susanne Koch, Landsforeningen for Byg-
nings- og Landskabskultur samt Kurt Hansen, Danmarks Naturfredningsforenings

-., lokalkomite, var af den opfattelse at fredningen burde forlænges indtil Lands-fo-
reningen for Bygnings- og Landskabskultur havde udarbejdet et samlet forslag for
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fredning af såvel bygninger som præstegårdshave med henblik på en helhedsløs-
ning. Lars Malmborg, Storstrøms Amt, Svend Thorsen, Kulturmiljørådet og Jør-
gen Hansen, Danmarks Naturfredningsforenings administration fandt det mest
hensigtsmæssigt blot at forlænge fredningen indtil videre, idet disse dog også
kunne gå ind for, at der blev udarbejdet en helhedsplan for såvel præstegårdshaven
som selve præstegården (bygningerne). Menighedsrådsformanden Svend Petersen
og provsten Jens Lohse havde ingen indvendinger mod en forlængelse af frednin-
gen af præstegårdshaven, men ønskede at påpege de økonomiske konsekvenser en
fremtidig helhedsfredning kunne påføre kirkekassen.

Nævnet drøftede sagen og var enige om, at der ikke for tiden var anledning til at
tage skridt til at ændre fredningen som herefter fortsætter uændret. Spørgsmålet
om fredningens fortsættelse skal tages op til fornyet behandling senest år 2030.

Ulf Andersen
fmd.

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af Menighedsrådet og af de
myndigheder og foreninger m.v. der er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 86.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms Amt, Kirketorvet 16,
4760 Vordingborg, som videresender klagen.

Fredningsnævnet for Storstrøms Amt.
Vordingborg, den 2. april 2001.

~Am~
fmd.
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lnr. KMR-I-25-25/l0-2001.
Stege d. 22.08.2001.

Kulturmiljørådet {
iStorstrøms Amt
Møns Museum, Swregade 75, 4780 Stege, 'iI' 55814091, FAX 55814057
E-mail: kmr.sa@emaiLdk

s~--

Skov- og Naturstyrelsen
Att: Susanne Andersen
8. kontor
Haraldsgade 52
2100 København ø

MODTAGET
SJrøv· og Naturstyrelsen

24 AUG. 2UUi

Vedr. Fredning af Moseby Præstegård s jordtilliggende SN2001-1211/5-0002.

På fredningsnævnets møde i marts var der enighed om at arbejde videre med bestræbelserne på at
bevare Moseby Præstegård som en kulturhistorisk helhed i sin fulde landskabelige sammenhæng.
Der var ligeledes enighed om, at Skov- og Naturstyrelse måtte være en selvskreven tovholder i
overvejelserne om hvorledes sagen skulle gribes an. Vi skal i den anledning foreslå at Skov- og
Naturstyrelsen tager initiativ til at sagens interessenter (DN, By og Land, amtet og KMR) mødes
en gang i løbet af efteråret.

Med venlig hilsen

~~~ 'A~c:J.------
Dorte Andersen
Sekretariatet
for Kulturmiljørådets formandskab

Kopi til:
Storstrøms amt Natur- og Plankontor. Parkvej 37. 4800 Nykøbing F.
Danmarks Naturfredningsforening. Kurt Hansen. Grønsundvej 300. 4871 Horbelev.

mailto:kmr.sa@emaiLdk
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Matr.nr. l ~ Moseby bY,~4ast~up sogn.
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_.. .. .. FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL

Anmelder:-
NATURFREDNI NGSNÆVNE~
fOR MARIBO AMTRAADSKREDS

.:' ....'_'~".~.~'. .. . for " C" 'L :.". l.

NATURFREDNINGSNlEVNET.,FOR MARIBO AMTSRÅDSKREDS (.'

.... :' ...... ' ..,
.... ',' ,,' 0'0

'I r: .. . ~'\ ..

År 1964' den 3~ april holdt fredningsnævnet for Maribo amtsråds-

kreds møde.
o,' " ... • .1 •••• I,. \. ,, .~.

Der foretoges:
\" ~ V !

F.S. :;11/1963.-
'"

B e h a n d l i n g
af " .

. " sag angående fredning af Mose?y præstE

·gårdshave. :

.}' "-.

l' " •

Formanden fremlagde: : .

,l,·. Skrivelse af: 17 .~ecember 1963 fra Danmarks Naturfredningsforening

,med. anmodning omnævnets godkendelse af bilagt udkast til frednings-

.. deklaration .underskreve~.-·af .menighedsrådet, for Aastr\tp sogn, der til-

træder, at Moseby præstegårdshave fredes i!.sit .nuværende omfang, fore-
. .'

.':..;løbig ind);il år 2000. ,

~2•.,Udtalelse af .15., april 1959 ~f professor ved. Kunstakademiet, havear-

kitekt C. Th. Sør.ensen, København. "

.' ;j3.-" Udtalelse af'.22 •. april 1959 fra. dendrolog, ~}I1ag.,scient. Johan Lange,

\ '.' ,1t :::den.kgl .• veterinær- og, 1andbohøjskoles afde1ipg for system~tisk bota-

'" .,,: :~~:niki1t,om Moseby.præstegårdshaves .havebrugsbotanis,ke ti1sta.I'l;d.,

4. Sammes·beskr~velse·af 30. juli 1959 af havens træ-,og plantebestand,

5.·.Et af landi.nspek~ør Buch, Stub-bekøbing:på grundlag af matrikulskortet

udfærdiget rids over haven, mat~.nr., l ~ Moseby by" Aastrup sogn,

) 6.'JSkri velse af .3.: marts ,1964 ;t'ra nævnet til Stiftsøvrigheden for Lolland .
. • I

.. ",r"
.... «y'

,I.; .~:)Falster IJ1.ed.påtegning af 20. s .-m., .hvorefter stiftsøvrigheden til træ-

. " '.:.(,;.derdeklarationen og dens t,inglysning, ..og

\ • :. '. t ·7.; 'Erklæring af' 31., mart s.' le64 :fra ..det '.af ..kommunenya~gt e medlem af næv-

,_t. l. ,,1'" net, skovrider~r •. Smith,. Corselitze. ...... r',=1: I I ' {-""I..', .. .
~ ' .. , _ "-'~-"' '-:--.~<:>=.",..,..-".;o.-'<" .. , "~' ••. ,~_ ' ·t _ ~ -.- . _ . .

Dekla- .----.
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klarationen -er, 'sålydende : ~ .. (, .

" . \

Fredningsdeklaration.,
l "II \..:

t•
Undertegnede menighedsråd' for Åstrup sogn erklærer herved med bin-

" dende virkning for os og senere ejere, at Mosebypræstegårdshave skal

" være ~redet i sit nuværende omfang (jfr.) det nærværende deklaration

tt vedhæftede kort)' 'somnedenfor nærmere motiveret: ' ',' " ",,'

n l. Parkens nuværende område bevares sompark og må ingensinde udstyk-
", 1 .;

tt kes eller yderligere bebygges.

lt 2. Ingen af parkens,træer - bortset fra frugttræer og selvsåede, stærkt-
: " • :J'.' .

lt

e
t,) l: t"1 • o_i ...*,

voksende træer - må fjernes uden indhentet samtykke fr~ nedennævnte. . ~. ".'
• - .... I .... } ....

udvalg. '1..:.;

I~, 3 ;:'Bundfloraenr-r den "skovagtige" del af parken må ikke forsætligt øde-

• o.' . ,....
II'

n lægges eller større partier af det med nævnte vegetation bevoksede

areal omdannes,til plæner e.l.. . , '.. , "

II 4; Mådet på grund' af ',træernes sygdom eller ælde 'bli ve":død'iendigt at

-. " -'j' fore'tage' fældning,: kan dette kun ~ske'efter indhentet· erklæring fra-.,"., .. " n ,.~ :den' tilsynsførende skovrider for private· skove i Maribo' 'amt eller

-','".0 Ii:::," fra nedennævnte udvalg.·····I
I

I
I• tt 5. Præsten og menighedsrådet har til enhver' tid ·,·ret til 'uden videre at

.' ,,,",..~ ;s'løjfe eller .anlægge 'gangstier" blomste';rbede \0".1-.: samt ·til at fjerne
, l

I,e eller nyplante frugtbuske ,overalt ,i parken., ..:, . ,r.: •

t :; ~ It·. 6 ~ DanmarksNaturfredningsforening kan' 'når' som.helst foretage inspek-

- .",'1 li ',' .tion'af'. parken/:men en' sådan,inspekt'ionJ bør, finde, sted mindst hvert

n '5~' år 'ved :et i denne anledning' ,nedsat, særligt ,udvalg~',{Udvalget be-

t - :11 ;-,;::,"'står''af ~l'·repræsentant· for.,Darimarks'·.Naturfredningsforening, l repræ-

, ":":'II·~,l.:. s~ntant"for'~Fredilingsnævnetr:'fo'r~Maribo' amt, l'repræsentant for. menig-

c.~ ..J:" hedsrådet\samt 's6'gnepræsten~;: ; c·,,·.' ,. "

;".:~, ir: 7 [, såfremt haven ved' en' eventuel·~i'lytning :'af. præs.tegården -, eller af

~,"lli.: ;"andre"grunde''': ophører med·at:være præstegårdshave, skal.menigheds-

II rådet være fri t stillet med',hensyn til havens fortsatte fredning .

... .-.:i! 110] " Spørgs'måiet om \fredningens fortsættelse·',tages ,under, aillle omstændig-

,-.cl~:c;C heder op til fornyet behandling' år 2000. ,'.J,'" " J'.':"':J ','

r'l J\ ,..-.- ,
• - - ,....;\ "" • • -- - .,. I'" ,1'f:'1'.' ._- _• .-. -- - ----- -- - ~' .r---o. r
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e n 8'.Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet for Maribo 'amt',' Danmarks Natur-

, \-I,,
I
fe·
l
\

I ...-)

l
l
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n fredningsf~rening, menighedsrådet - hver for sig eller i forening.
N. Ebbe Kærlyk Karl RasmussenJens Jørgensen

Inger Jensen Johs. Andersen Ingrid Frimand

Til vitterlighed:
Navn: E.O. Petersen Navn: Johan Jørgensen ~
Stilling: sognepræst

•
Stilling: skoleinspektør
Bopæl: Aastrup centralskole pr.

Stubbekøbing."
I medfør af naturfredningslovens § 11 godkendte fredningsnævnet

Bopæl: Moseby pr. Horbelev

, for Maribo amtsrådskreds den foran indgåede overenskomst om fredning
,af Moseby Præstegårdshave.

Deklarationen vil være at tinglyse på ejendommen matr.nr. l a
Moseby by, Aastrup sogn.

Mødet hævet.
Nøhr Hansen Carl Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Maribo amt, den 3. april 1964.

~
. t"~ Dsuscn ~

, Indført idagbogen for Nykobing F. retskreds
den -7 Fr')19C"u* 2UQl""

" ll~ V o;;:",(;',.~ Tingbog:bd 'I\. D bL I~u ~ 'f.'d'Af:'>~4rj 1'1 ." LY~l!.Akt:Skfjb _1-flr~1 -- vu:-
J-A'~ ~ _,J'

_~ A Erik Schlegel
.- ~ fm,
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REG. NR.
Modtaget i

3?JO ~~ee~Naturstyrelsen

1 t;' " !! t' ~fl"lJ.·c hul1. l~;;.
U D S K R I F T

A F
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

S T O R S T R ø M S A M T

Ar 1994, den 16. august, foretages på Dommerkontoret i Vordingborg
af formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr. s. 14/94
Fortsat

Ansøgning fra Aastrup Menighedsråd om
dispensation fra deklaration af 3. april
1964 om fredning af Moseby Præstegårds-
have til genåbning af Hesnæsbækkens løb
og reetablering af udtørret sø m.v.

Der fremlagdes:

3. Supplerende ansøgning med bilag.

4. Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige mdlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav nævnet
tilladelse hertil på vilkår, som fastsat i Storstrøms amts
reviderede tilladelse af 30. juni 1994, d.v.s.:
at alt bortgravet råjord placeres uden for den fredede præstegårds-

have,
at muldlaget bevares til afdækning af brinker,
at jordarbejdet foretages i vinterhalvåret fta 1. september - 15.

marts,
at parkens fredede træer ikke fældes eller beskadiges som følge af å-

og søgenopretningen.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år,
jfr. naturbeskyttelseslavens § 66, stk. 2.

Ulf Andersen Ipc

eMiljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN~ '1.. u. \~ ()O O \
Akt. nr.

si-
V.7.tf.B. ..J) 18ft-. '7'1'

!-IWI<..
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Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelses"modtagelse
indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 8, 2100 København ø,
af den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse samt de i
naturbeskyttelseslavens § 96 nævnte myndigheder m.fl.

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 16. august 1994.

~
Andersen
fmd.

Udskriften er sendt til:
Storstrøms Amtskommune, Vejkontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Danmarks Naturfredningsfaren. , Nørregade 2, 1165 Kbh. K. + enkelte
bilag
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Aastrup Menighedsråd, v/Svend Pedersen, Sortenshavevej 2,
Sortenshave, 4871 Horbelev
Stubbekøbing kommune, Torvet 1-3, 4850 Stubbekøbing
Dansk Ornitologisk ~orening v/Jens Mortensen, Ferskenvej 175, 4700
Næstved
Friluftsrådet v/Terkel Jakobsen, Pilevænget 2, 4930 Maribo
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Skov- og Naturstyrelsen

3 ~ MRS. ~99U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

År 1997, den
Vordingborg af
Andersen.

27. februar foretoges på Dommerkontoret i
formanden for Fredningsnævnet, dommer Ulf

Fr.s. 2/97, jfr. 14/94 Ansøgning om fornyet til-
ladelse til udførelse af
restaureringsarbejder i
den fredede Moseby præs-
tegårdshave.

(~ Der fremlagdes:

:t> '- r!"'J .....
7"\:- -: ,
r- _= .;

Brev af 23. januar 1997 med bilag fra Stor-
strøms Amt, Natur- og plankontoret,
tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige
medlemmer.

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

Nævnets afgørelse 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, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.

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 27. februar 1997.

~~n"
fmd.

Udskrift er sendt til:
l. Stubbekøbing kommune, 4850 Stubbekøbing
2. Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37,

4800 Nykøbing F. j.nr. 8-72-1-391-1-1997
3. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. 0.

'-' 4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
5. Povl Høier, Nykøbingvej 268, 4800 Nykøbing F.
6. Verner Larsen, Fanefjordgade ISO, 4792 Askeby



FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
T1f.55 361726
Postgiro 6 41 5008. Telefax 55 361710

SKOv- og Naturstyrelsen

-7 SEP.2000

REG. HR. 33oJ..oo

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

a,
~,

Onsdag den 6.september 2000 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden
for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:

Fr.s.25/2oo0 Sag om dispensation fra fredningsdeklaration af 3.april1964 til retablering af
søer og vandløb i den fredede Moseby præstegårdshave. Der er tidligere jfr. fr.s 14/94 og
fr.s. 2/97 givet tilladelse hertil.

Der fremlagdes:

Brev af 25.august 2000 med bilag fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-51-391-8-2000.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

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

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jfr _
naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2. Det bemærkes, at der verserer sag, fr.s. 2412000 om
fredningens fortsættelse udover år 2000.

Ulf Andersen

Miljø- og Energimjnistc::-bt formand
r '!rov- 00' 'l"'Y' 1'0 •• 1 • ~ 1.., ~

.li.Jl.. a "I ...."'!lJ\ ...1. ... ~~ 11. JJ.}.,)~~..:n
J.nr. SN 18:3 - \ ~\\ \ S-OCSCS ~ /
/\!<t. nr. ~ C)

,_ Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes fo..
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_ Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i
Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.
Fredningsnævnet videresender klagen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage sket rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt

Vordingborg den 6. september 2000.

hfAn~
formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Stubbekøbing kommune, Torvet 1-3, 4850 Stubbekøbing.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Subbekøbing, clo Kurt'
Hansen,Grønsundsvej 300,4871 Horbelev.
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UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Fredag den 14.marts 2003 foretoges på dommerkontoret af formanden dommer Ulf
Andersen:

Fr.s.l2003 jf. fr.s 2412000: Ansøgning om fornyet dispensation til retablering af søer og
vandløb i Moseby Præstegårdshave, der er fredet ved deklaration af 3.april 1964 jf.
endvidere nævnets afgørelse af 27.marts 2001 (fr.s. 25(24)12000).

Der fremlagdes :

Brev af 26.februaf 2003 med bilag fra Storstrøms amt, j.nr. 8-70-51-391··82000.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66,
stk.2.

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i
Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.
Fredningsnævnet videresender klagen.

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet rettidigt, måe tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
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Fredningsnævnet for Storstrøms amt.

Vordingborg den 14.marts 2003

I~ at-
. Ulf Andersen

formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
Lokalkommiteen af Danmarks Naturfredningsforening for Stubbekøbing, c/o Kurt Hansen,
Grønsundsvej 300,4871 Horbelev. •
Stubbekøbing kommune, Torvet 1-3,4850 Stubbekøbing.
Poul Høyer, Nykøbingvej 268, 4800 Nykøbing F.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Stege.
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