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af mund tl1e og ckriftlic vat e:t:tl1t: f01{:'.,onde

kendelse

. ,;~Cl'114 9 d 'f" f' rl t 11 lJ. sQ.f.:f"mnr. '-':J ve l'0rcnc..e l'eolllng u e;j"J.''Lljmmen IDa l. 111'. _, n

af hevshale by, MQribo lan6so[n.

Den af f'r'edl1in~;r:n'EVn(3t fOl' .Mari bo Cimt den 22. ~..tp:rjl 1'J4~; afnLLtste

kendelse er saalydendc:

"Ved at meddele, at del' for tiden arbejden med en (,tørre ~:aG:ti.l

rJ:Lkriuc af Mari bo-Sø ern~s smuJ<;:keland f-jkQ1:.'(~lise omci vel Del', OL at et

paa matr. nr. 11 oe 1n af EevfJhule by, rViuribo l3Jldso{!n, J..J<.l.ut'tmkt 'bygCe-

fo r etaeende vil p.l''ejudicer'e di f~se fr(:;,dniu,:;:-:ph ...ner, ha! Du.mnarkn Natur-

fredninp.:fonmir:te i 8k.l'ive138 af ll. i'ebr'uar' lq49 anmodet rnvnet om med

hjerGlrel i na tUl'fred.~ling81ov(mR § l at optl;;,ge fl'(~dnin~rJHai~ ti l tehandlin[;

vedr~lende den n~vnte ejndom.

naturfredningDfoI'onincenn l\'k...:t'ibo-komite, ejeren af den p:..t"'lg,~h;()ndt;l

e e j oJ.1dol1l ae, fa rmanden fOl' M.ui bo land sai.::nr-l 110c~neJ'[J,ad, :'1vo r·ir.1o d Mari bo

<1.u1tor'I;J.;,.d og ran thclveren i (:Jj end ommen trods lovliC indk<.~Id olse ikke haVo.E;

1(-;,(1ot r;ic re::p:r.æn8ntere.

Nyt møde blev afholdt den 8. ds., ved hv-Llken lejl1c;hed ejeren

TI.11• Hilsf~on nedlaJde endelig p:r'ote~t mod frednineen, r:mb:lirJi'nrt paa-

stod t;ilkendt on erstatninl:' paa mind8t 6000 kr.

Ih,m oplyste, !_;t Dan oprindel iC hnvd e kobt de :Pa1J.2':elclende matl'. nl".



for derpaa at opføre en lav bebYEcc1sc som tolig for e~ haD ham ansat

:;ift Gartner, men at lian ~lU ville v'::erc frit :::;tillet med fJCnsyn til

arealernes bebYGt"elAA. Han har ved skøde lYDt 5. janucll' 1949 købt C1:r'e!J.-

1e1'ne for 6500 kr.

Idet n'::evnet m~.lagi. ve nLl,turf'redni~1gsforeningen me:dhold i t a t en

be'byg[;elDe af oi'tru'lVnte arealE-H' bør undeaQ.~~, inct man derved ir.wX' muli-z:-

hed fax' at genskabf3 den naturlli;8 søbred, der ved en nu fru areF.:.le1'ne

bortkcgen b;ygnlYlG nk-emmedeo fars tYl'r'onde, mF~derH3en bnhJ'-f~bel ~1e vil med-

ejfore et ::'!aa.r i RØ b:r.'inken, og id et beti.n,ze:J Gerne efter.' n e;, turfl'cdnin€,slo-

- v(~n"".)§ l k t f' l'~ _ D ønnos a' ore.lgce,
elvil v'-ero at fI'ede, sU.aledeG at de Lkke nl{w' bebygges 0C; kun maQ. b~;rla.nte8

med frugttræel' •

l'>alltalebc:cettiget er fl'edningsncl;}vnet fOl' MLi.riboarrJtGl'aadGkreds.
Da den PQat~nkte bebyggelse i høj grad ville komme til at virke

ck~m~cnde og værdiforringende for Nilcsons bagved ligeonde villa, hvilket

hGTI f0rmontlig ogsna har taget i betra:tning ved købet af de paagBldande

arealer, dDr til ejendomsskyld kun er vurderede til 2500 kr., skannos

ersta~ningen pnsoende at kunne f,uJtsættef' til 1000 kr'." //
I I

, Je)
ningsloveus § 19,

KendelE' en el fOl"ell1t.;t overfr'edninCfJn''Bvl''1et i medføl' '~~f nu tU.l'f:red-

3. stl{., hvorhos den er indanket af l.Jjeren ved over-

l'stoGagfører !Cc-"l'lKjæl', Mart (JO l mod paaotand pl'j,nci,pal t at j-; endclt'3en

ebph'BVBr:.'1 ~mbGidi'1)rt :J.t 8rstatninc;en fOl"højes til 6000 kr.

Ovel'fredni nl0sn.:evnet haJ: den 3. Deptember 1949 bEH~i&,:ti,get :.tI'ealet

og fo]"hundlo t med e j eren 'Jg dennes ovenn'"Bvnte 8ae;fr"reJ' i~f ,mt andre i

Bugen intel'esserede.
Det oplystes, b,t ejerens bo var under likvidation, OG at 6vBn"ets-

sagfører Karl KjEr, som var ti.1Dte~e, repr~Genterede likvidationsboet
OB panthaveren Hnn6els- og Landbrugsbanken.

tltl DeT' opnaaed es overensl:on:st med overl'etSf:af::iørcr Kj:1lI' om en eI'stat-
"

ning Pri,R 3000 kr. for det tilf''elde, a t fredningen muatte bli ve gennemfø:r-t
J
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Jdet ove.rl'redningon"Dvuet, inden det lif(!;jorde (Jen fOI'eliL,~L:ncJe S,t,:'::,

meI'e omf~~ttend o fredning af Mari bo 30' S nrn:.;iY()18er.

modtaget oplysninger om disse planer ae k~n }lerefter tilt~~de dGt i

kende1c-~en cLnf0rt(~. KendelElEm vil derfor V':ej~e ;Jt utadfB};1te med den fOY'C".l.n

T h 1 t e ~ t e ru ~ e s :

Den af fycdningsn~vnet for Maribo amt den 22. april 1949 ~f3agto
kende1~~e ved:n~rend.e frednin{,j af e,ielldommen mu.t1·. nr. 11" ln he::vsh<...le
by, Maribo landsogn stadf~stes.

I erstatning till~eGes der entrepreU0T N.T. Ili1s80DO likvidationo-
tlO 3000 lc:., der ut~rGdes med halvdelen r.d ~tatr)kunoen oe, hLlolvdelcn

af M~ribo nmtsfond.

Udskriftenn Tt~tiched

overfreduinenn~vn8t8 sekret~T
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REG. NR" ~<o8
Udskrift

af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Maribo Amt.

K e n d e l s e

afsagt den 22. April 1949.
GlT~RE"T \ O~f\..J K

Ved at meddele, at der for Tiden arbejdes med en større
Sag til Sikring af Maribo-Søernes smukke landskabelige Omgivelser,
. og at et paa Matr.Nr. l 1og l ~ af Revshale By, Maribo Land-
sogn paatænkt Byggeforetagende vil præjudicere d!sse Frednings.
planer, har Danmarks Naturfredningsforening i Skrivelse af ll. Fe-
bruar 1949 anmodet Nævnet om med Hjemmel i Naturfredningslovens
§ l at optage Fredningssag til Behandling vedrørende den nævnte
Ejendom.

-.a\'.,'

Denne Begæring har Nævnet taget til Følge og har den
23. Marts 1949 afholdt besigtigelsesforretnin~ i Overværelse af
Repræsentanter for Naturf~edningsforeningens Maribo-Komite, Ejeren
af den paagældende Ejendom og Formanden for Maribo Landsogns Sog-
neraad, hvorimod Maribo Amtsraad og Panthaveren i Ejendommen trods
lovlig Indkaldelse ikke havde ladet sig repræsentere.

Nyt Møde blev afholdt den 8. ds., ved hvilken Lejl~g-
hed Ejeren N.T. Nilsson nedlagde endelig Protest mod Fredningen,
subsidiært paastod sig tilkendt en Erstatning paa mindst 6000 Kr.

Han oplyste, at han oprindelig havde købt de paagæl-
dende Matr.Nr. for derpaa åt opføre en lav B0byggelse som Bolig
for en hos ham ansat gift Gartner, men at han nu ville være frit
stillet med Hensyn ~il Arealernes ~ebyggelse. Han har ved Skøde
lyst 5. Januar 1949 købt Arealerne for 6.500 Kr.

Idet Nævnet maa give Naturfrednin~sforeningen Med-
hold i, at en Bebyggelse af oftnævnte Arealer bør undgaas, idet
man derved faar Mulighed for at genskabe den naturlige Søbred,
der ved en nu fra Arealerne borttagen Bygning skæmmedes forstyr-
~" ....l'1o moRZSY1d ør, n....l,\10DP1,~f'O vi 'l medføre, et Sear i Søbrjnkgn.og
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