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Utompel- OGgebyrfri i h.t. lov 140/1937 § ;;.Anmelder:
1706

10.SEF.1951. .
Fredni ngstil ~ud NATUR FR EDN I NGS NÆVN ET

'FOR MARIBO AMTRAAD5KRED5

Undertegnede eå.rde jer Holeer ,Ande;raen. Sædinge,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 a

af Sæd1nGC by Smdinge
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Areo.let, der er beligeende øst fOl' sædillge kirke og kirkegård, ud
gør en del af mutr.' nr. 2 a.
Fredningen omfatter en 50 meter bred bramme la1'l8S kirkegArdens øst
lise og sydlige skel. regnet f1'Q de1;te.

Fredningen har følgende. omfang:

Arealerne må Xå~\~~~lIer 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

2 a af Sæd1nge by

tinglyses på min ejendom matr. nr.

sædinge sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for menighedsråd.herred og Sædinge
Soddinge , den 18 ~2 19 50.

Til vitter11gncd:
M. Thom3en. Jens Chr1stoffersen.

Holeer Andersen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut pi! matr. nr. 2 a
af SC)di~e by Sædinee sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i f~rbin-

delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedjagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6 e september 1951.
,,~. '=e
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Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 30.MarJ.bo købstad ... 'V.

den 10. SEP. 1951.
L;yst.Tingbog:Bd. 8ædinge I Bl. 2 !:. Akt:Skab D ur. 42'.

&1ci tse se !DO.tr. nr. 3 Sæd:i.nge.
Akt B nr. 246.

Krist:l.an Jan.sen. / .....
,Gebyrfril14I

§ 1411 2 krs
2 kr.

Retskreds nr. 30, . ,

Maribo købotacJ
m.1fJ.

- ,



,'..t:~t-..
~ ...
'.I 170)i•lO.SEP.1951.
:, Un'dertegn~de husojer Chriotian
... tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 b

:.itempel- OBaobyrfri 1 b.t. lov 140/1937 § 3'.
flnmoldcr:

" n

Fredningstilbud 'NATU RFRE:)N! NGS NÆVN Er
FOR MARIBO AMTRAAD5i<RED5

.
Chria'tiannen, ~i:ng c,

af Ui,.l{linac by t3md1nCo
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således;

Helearec..let, der er bali6Gendc r;,ytJ. for Smdinae kirke 06 k1rkeeård
og mtrlltuleret under m:;l.t%·~ nr. 2 b. indGår' undor fredningen.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må iiK:~~~ler 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.

2 b af ~'C1inøe by SeJdinge sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og menighedsråd.1iu61se Smdinge

, den le8/12 19 50.

Til vitterlighod: Chr. Chriotio.nsen.
i. Thomoen. Jens Christofferoen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 b
af by sogna..'<iinge 5mdince '
af hartkorn: tdr. skp.

delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet på vedjagte kort,

fdk. alb., hvilket matr. nr. forbin-

ibd. udgør et landbrug.
af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

•.
Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. septembor 1951"_
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Indført 1 dagbogenfor. retskreds nr. 30.Maribo købstacl a.y••

den 10. SEP.1951.
Lyst.~1rJBboStBd. Smd1D6c I Dl. 2 b Akt:Slæb D ~1' 2'0.

Skitse ae ætr. nr. , Gædinee ak't:D nr.. 246.

. "
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\ ..

r.ebyrfr:i.t
I

§ 14
...2 14JI 2 k~.

2 kr.

Kr1 stian Jonson.

l ....•.•

Retskreds nr. '0
Us.ri1lo køb3tad
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>.>"o_pe.L- og aebyrrn 1 h.t.. løv 140/19;7 § ".
Anaelder.

F d - t-Ib d NATURFREDNINGSNÆVNET
re nlngs I u FORMARIBO AM-;-RAADS:G~;:DS1704e lO.,8ep. 1951.

•e

l'

Undertegnede giaver A1frod Olsdn, sa.11nae.
tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. 2 C

af sæd1nae by &øtiD88
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Ue1e a1oe&let, d.er or bel1ggencle ava t07: Sæ41nse kirke OS Jc1l'freprd
og • tr.Uw1ere't under .. t.r. Dr. 2 c. ind. under tN4n:1J:1ga.

Fredningen har f~n~e omfang:
Arealerne må ilk:~t~'F!iler 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.

2 C af &'Kl11l6& by ~t\S. sogn,

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

provsten for herred og menighedsråd.

,den 181 12 19 50.
Altre4 018en.

'!1l Vitterlighedt

a.. 'l'hotIeea. .lene Chr1atofferoen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 C

af &B41nce by ~Dge sogn,

af hartkorn: tdr.
delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet

skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 6. september 1951.



1fldttJ'ri 1 dagbogen 'for "".rede Dr. '0.Maribo købeta4 a.v.
dØD 10. SR. 1951. .

~8t.T1QgboB'M. SNiapI Bl. 2 a Akt a Skab -1) nr. -671.- e
Skitse se _"r.ar. 3. akt • nr. 246.

Gebl'rtl'1 "I
114 -
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f14 ,2 ~.

2 kr.
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I\ ...UAA....l:"V.
- Stempel- og BObyrfri 1 h.t. lov 140/1937 § 33.

. Å 11IIelder:
Fredningstilbud NAT liR FR r:DN! NG SNÆVN [1"

, . FOR MARiBO AiViTRAAD;i<R;:D5.?5 . .
.. lO.SEP. 1951

Undertegnede sAl-dejer Jørgfm
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ,

af SædiJ'J8e 'by SmdinGe
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet., der er be11æende nord for Sæd1ngekirke og k1rkeclrd,
udgør en del af _tr. nr. ,.
lredn1ftGen OIIfa'\ter en 50 .ter bred br~ langs kirkegArdens
lIOZ'd11Ge skel. regne't fxa dette.

,
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. ligr., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

l-le

•e
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

3 af Sæd1qe by Sædlnge sogn,

provsten for Fuglee herred og Sæd1nge menighedsråd.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

Sm441nae ,den 18 /12 1950.
J. Rask.Til vitterliGhed,

l. TboIIsel1. JeDB Chrtstofteraeo.

l"

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. '3
af Sr041nøe by Sæd1nge sogn,

af hartkorn:

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses

tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug.
indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. september 1951.



Indført S. cJagbogen tot- retalaede nr. 3f. Jlaribo købStad a.Y.
4en 10. sø. 1'51.

Lyst. T1rtgbogaBd.smd1l16eI Bl. 3 Ak":Skab B nr. 246.

Gebpf:r1"
I11411

•• 1M, 2 u:....
2 kr.

Retskreds nr. 30
Maribo købstad
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....~tempel- OB gebyrfri i h4J t. lov 140/1937 § 3'3,•
Anmelder:

Fredningstilbud NATU RFR[~N! NGSNÆVN ET
FOR MARiBO ANiTRAADSKRE[H

...

~700e lO.SEP 1951.

,

,
r

•e

Hans' Peter Råsk.. Sæddinse.
Undertegnede' fru Kriatine larsen., Swdil1b~.

tilbyder herved som ejer af n:tatr. nr. 19 a.

af SCdi~e by ~ædiDBa
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anf~rt.

sogn,

Arealet beskrives således:

nele arealet, der der beliggende 3Ydvest for 3wdinge kirke og kime.
s~1'd og latrikulere't ulX1el' W:&.tr.nr. 19 a, indgår under fredn1ngen.

Fredningen har føjg..:~de. omfang:
Arealerne må ilk~ett/i~llll()r 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.

19 a af Swdinge by Sædinge sogn .

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næ~t nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Fuglse herred og menighedsråd.Sæd1nge
,den le' 12 19 50.Smdd1ngo

Til vitterlighed:
14. Thomoen.

låns Rask.

Jens Chris toffersen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 19 a
af Smdinge by Swdinee sogn,

af hartkorn: tdr. skp.

delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort,

fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug.
af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. september 1951.
__ ~J'.._"



Indf~rt i daebogen for retskreds nr. 30,Ølr1bokøbstad Øl.v.
den lO.SEP. 1951.

Lyst.Tinsbog::Bd. Sædinge Bl. 19 i. AktISkab E ~. 564.
~i..ae se Øltr. nr. 3 akt B nr. ;246,

Krist:ia. n Jensen.Gebyrfrit
I§ 14IL

§ 14 2 kr •
......... J

2 kr.

, / .
Retskrods nr. 30
Maribo købstad m.m.,
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.;jtcmpc1- og Bebyrfri i h.t. lov 140/1937 § 33.
Anmelder:

Fredningstilbud
17C11

. 10.SEP.195l
Undertegnede Bårdejer Jens Christoffersen.

tilbyder herved som ejer af matr. nr, 19 e

NATU RFR EDN I NGS NÆVN ET
FOR. MARiBO AMTRAAD5KREDS

Gmdinge,

af smddiJ18e by Sædd:i.rue
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.,

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele arealet. der er beliGgende syd tor Cwdince kirke og kirkegård
oa nJltr1kulore"t under maw., nr. 19 e. indgår under fredningen.

Fredningen har f~~e omfang:
Arealerne må i~ tMeq~ler 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.

19 e af Sr...~nce by SrJdinge sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næf>t nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til. forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for menighedsråd.herred og SædineeFugl se

Sod d inge , den 18/12 1950.

Jens Christoffersen.
Til vitterlighed:

II. Thomsen. K. Hee Andersen.
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 19 e
af Ssdinge by 8:Ddinge sogn,

af hartkorn: tdr. skp, fdk.

delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

alb., hvilket matr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug.
en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. oeptember 1951.



Indført 1 dagbogen for retokredo nr. 30. Maribo købstad Dl.V.

den 10. SEJ? 1951

ItI's"t.Tinabog:Bd.sædiDge I Bl. 19 e Akt:Skab B ,nr., 197• _
:Jkiwe se æ. tr. nr.' Akt B 246.

,I •

Gebyrfri. t I
§ 14
§ J.411

2 '.. t,. _ ......~
2 kr.

Kris"tian Jensen.

l .....
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Re'tskreds nr. '30
!6ribo købstc.Ld
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, .
AnJDt!tlder I

NATU R FREON INGSN ÆVN ET
Fred.ning~tilb~d FOR MARIBO AMIRAAD5KREDS1710,-

e
e

lO.SEP. 1951.
Undertegnede snedkermester Aage Ottos.n. UædiJ168,

tilbYder herved som ejer af matr. nr. :19 .1. 19 l 0(; 19 :

af Srod1nae by Bmdinse
, at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele a.rea.let, del" er beliBcenSe vest for Sæ41nge kirke 06 ,kil1C."
gud og IIltrikuleret under IIP'tt;nr. 19 l. 19 .i og 19 lo. indølr un-
der fredningen til bfVe~en mod Gid, modvest indtil en linie 50
meter fra k1rkeallrdens vestlige skel.

Fredningen har følgendeåmfang:
Arealerne må ikJl~~iygg,emPer 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

by
matr. nr.

sogn.Sædinge
dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet nær.t nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhol,d til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for :Fualse
l

menighedsråd.herred og

til vitterlighed:
II.1homsen. Jens ObX'1stotfersen.

Aaae ottosen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 19 !. 19 .i OG 19 ,:
af Sminge by sæd1nse sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. al b., 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

....;-, -------------



Indført 1 dagbogen :tor retakreds nr. 'O,lhribo købe1la.4•• v.
den 10. SDP. 1951.

Iust.T1n6bocaBd. sæd1nae I Bl. 19 .. ,19 i A~"s31cab ]t U'. ~.
. 19 k'

. Skitse ae urder a:r. , akt:a 246.
Gebyrfrlt

2 kr.
1trletian Jenoen.

l.•••••
Retskreds rr. 30
laribo købstad
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01693.00

Dispensationer i perioden: 18-10-1995



U D S K R I F T ' ,., . '(-'

A F
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMT

År 1995, den
Vordingborg af
Anderaen.

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

Fr.S. 24/95 Ansøgning fra Gustav Larsen,
Sædinge By 19, 4970 Rødby om
dispensation fra det på ejen-
dommen matr. nr. 19 a Sædinge
by, Sædinge den la. september
1951 tinglyste accepterede
fredningstilbud til opførelse
af 20 m2 stor tilbygning på
ejendommen.

Der fremlagdes:
ansøgning med bilag fremsendt af Storstrøms Amt,
Natur- og plankontoret og tiltrædelseserklæringer
fra nævnets øvrige medlemmer. Iflg. det lokal-
valgte medlem vil det være ønskeligt, at ejendom-
mens bygninger vandskures indenfor en begrænset
tidsfrist.

Da nævnets formand ligeledes kunne til.træde det ansøgte,
meddelte nævnet tilladelse hertil.

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

-1-
oQ ': -., 0'0

..---... -'

V1 Ulf Andersen, -.
O
g Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

/pn

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveises
modtagelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38
B, 2100 København ø, af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse samt de i naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte
myndigheder m.fl. Klagen indgives skriftligt til



fredningsnævnet, der videresender klagen.

Tilladensen 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 18. oktober 1995.

~Andersen
fmd.

Udskrift er sendt til:

1. Verner Larsen, Bundgarnet 18, 4780 Stege
2. Erik Jeppesen, Vejlebyvej 25, 4970 Rødby
3. Rødby kommune, 4970 Rødby
4. Storstrøms Amt, Natur- og plankontoret, Parkvej 37, 4800

Nykøbing F. j.nr. 8-70-51-383-5-1995
5. Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
6. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Køben-

havn K.
7. Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening i Rødby,

c/o Per Larsen, Hyldtoftevej 46, 4970 Rødby
8. Gustav Larsen, Sædinge By 19, 4970 Rødby
9. Sædinge menighedsråd, c/o formanden Inger Kristensen,

Engvej 14, 4970 Rødby
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