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Anmelder:

F,redningstilbud NATU R FR EDN I NG S N ÆVN ET
FOR MARIØO AMTRAAD';KRED5

Undertegnede l sftr4ejer Olaf Olsen, lfebbelunde,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 n

af Nebbelunde by Hebbelunde
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet, der er belicgebde nord for Ifebbelunde kirke. udgøro'en.del
af _"r.nr. 2 a, som ngger. nord for ld.rkegArden 1 dennes ful4e
udstrmkn1ng fre. øst til vest langs kirkesArdens nord1.1Beskel for-
længet 5 meter mod vest.

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, 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 n af Nebbelunde by Nebbelunde sogn .

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

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

provsten for Fuglse Nebbelunde menighedsråd.herred og

Nebbelunde ,den 7/ J.2 1950•
OJAf Olsen.Til vitterligbed:

1.. Thomsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 D

af tlebbelunde by lJebbelunde sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin·

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. september 1951.



lnUØl"t 1. dagbogen for retakrec1s nr.,O,lIiribO k~s1ac! a.v.,
~.:

den 5.lID. 1952.
Ivst.'1'inGbog:Bd •. Nebb. Bl. 2 II AktsSkab ]) nr. 10.

Kristi.an Jensen. / .
Qeb7r L 140lYl

2 kr.
.
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Retskreds nr. :50
Maribo kØbstadm.lI.
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:.>'teapel- og geb7rfr1 1 h.t. lov 140/19'7 § ".
Anaelder:-

Fredningstilbud NATURFREDN I NGSNÆVN ET
FOR MARIBO AMTRAADS;(Ri:DS338

5.FEB. 1952.•
Undertegnede rentie~ Bod11

tilbyder herved som ejer af matr. J}r. 2 o·
Smidt, Nebbelunde ..

af Nebbelunae by Hebbelunde
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

en 5 meter bred bræmme af matr.nr. 2° langs k1rkegArdens vestlige
skel.

Fredningen har følgende omfang:

Arealer.ne 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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til a t

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr .
af by NebbeluD1e sogn.Nebbe1unde

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Fuglse herred og Nebbelunde menighedsråd.

Uebbelunde ,den 1/12 19 50 ..
'Bodil 3m1dt.

Til VitterliGhed:
II. Thomsen. V. Christiansen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 20
af l«!bbolunde by .Uebbelunde sogn,

af hartkorn:

delse n;ed matr. nr.

Det fredede areal ses

tdr. alb., hvilket matr. nr. i forbin.

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

skp. fdk.

indtegnet på vedjagte kort, af hvilket en

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 6. september 1951"



KristiAn Jensen•. / ..
Geb,r L 140/1937

2 kr.
Retskreds nr. ;0
Ibribo købstad m.m.
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Jtempe1- og gebyr1:r1. 1. h.'t. J.OV JAV/.J.'jJI ':1 ,J.).

Anmelder I

339
Fredningstilbud N A T U R F R rD N !N G S N ÆVN E T

FOR MARIBO AMTRAAD.:iKREDj

Undertegnede Dogneråd for Nebbe1unde Sædinge kommune
tilbyder herved som ejer af ~:x:mx det nedenfor boskrevne arcel
af Nebbelunde by Nebbelunde
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr.' nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Det øst for Nebbolundo kirke liooende stykke 6odejord med det til-
stødende gadekær samt en trekant beliggende ved kirkegårdens vest-
lige indaulJB ..

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heJler 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.

~:\ vi
... For fredningen kræver iut ingen erstatning. de ovennnvnte

vi ~r indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på :mi:J:ceicJ:il'lX:KlxXl'lUlXlXllCX

atrikulerede arealer af Nebbelunde by og sogn.

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Fuglse
Nebbelunde smdinge

sogneråd
pr. Rødby

V. Christiansen.
Martin Jensen.
Hans ~o.slll1l:looen •

herred og menighedsråd.Nebbelunde

,den 12/ 12 1950.

H.P. Egorup Olsen.
Bertram Jensen. Aage
1>01.11 V. Christonsen.

Einer Pedersen.
Ottoson. Harald Christensen-
Alfr.Christiansen. H.Andersen-

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

af by sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., 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 6. september 1951.



~ognerådets foranstående bcs1-utninG godkondes herved.
Jlaribo amtsråd. den 13. oktober 1951.

G.W. Schaeffer
cat.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 301laribo købstad m.
den 5. FEB. 1952.

Lyst.T1ngbog:Bd. Nebb. Bl. Akt:Skab E Ir. 608.i
',r

Kristian Jensen.
Gellyr L 140/37.

2 kr.
/ .

Retokreds nr. 30
Maribo købstad

m.m •
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