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126 Tirsted Kirke REG. NR.

Dekl~.Kendelse Ti~l~stMatr. nr.. ato

7 b, 7 ad
Brandstrup 7/12-1950 5/02-1952
6 b, 6 e
Brandstrup 7/12-1950 5/02-1952
17 b, 17 c

Vester Tir-
D sted 7/12 -1.950:- 5/02-1952

6 e Vester
1:20.000 ; Tirsted 7/12-1950 5/02-1952

e

h~- -

F. P. U. j. nr.: 17- O1-1977

5,0 190
1:4000

Kommune: RØdby 383
Ejerlav Ves ter-Ti r sted, Brand s trup
Sogn Tirsted

Reg. nr.: 383 - 6

1'..



/ I , / V/

~tempel-oB gebyrfri i h.t. lov 140/1937 § 33.
Anmelder:

Fredningstilbud NAT U R FR EDN I NG S N ÆVN ET
fOR MARIBO. AMTRAADS;(xi:D5

340
5~ FED. 1952.

Undertegnede
tilbyder herved som eje~Fi'5~~~r. HelBe 'Petersen, Hollegaard.

6 b
af by

at lade neJl1ffiLætt~Pet~J? af ovennævnte matr. nr. frede ~~~Sn~Jtfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saIedes;

en 100 meter bred brmmmeaf Øltr.nr. 6 b lancs det vest1ice og
nordlige skel af mtr.nr. 6 -d~ der steder op til Tirsted kirke-
gårds vestlige OB nordlige grænseskel og før den nu nordlige dels
vedkommendeer inddro.Bet under kirkegården.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

af by sogn.
6 b Brandstrop Tirsted

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
Tirsted Tirsted

19, den I
7 12 50.

Helge Petersen.
Tirsted

Til vitterliehed:
Johannes Madsen. Niels P. Pedersen.

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

af 6b
Tirsted. sogn,by

Brondstrup
af hartkorn: tdr.

delse med mat r. nr.

Det fredede areal ses

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

ibd. udgør et landbrug.
indtegnet på vedjagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
9. september 1951.



~ndført 1 dagbogentor retskreds nr. ;O,Maribo købstad _.v.,
, den 5. FEB.1952.

Lyst.Tincbog:Bd. Tirsted I Bl. 127 Aktatika.b A nr. 1'59.
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stempel- og gebyrfri. i h.t. lov 140/1937 § '3.
Anmelder s

,

NATU R FR EDN I NGS NÆVN ET
FOR MARIBO AMTRAADJ;(RED5

1952.
~redningstilbud

Undertegnede gårdejer Jens Sørensen, Tirsted.
tilbyder herved S0m ejer af matr. nr. 6 e

af Vester Tirst$d by Tirsted
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

en 100 meter bred bræmmea:f den nordlige ende af matr.nr. 6 • reg-
net :fra Tirsted kixkegårds sydlige grænseskel.

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

6 e af V. '.rirsted by

tinglyses på min ejendom matr. nr.

Tirsted sogn.

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for FuBlse herred og Tirsted menighedsråd.

Tirsted ,den 7! 12 19 50.

Jens Uørenaen.
Til vittcrliencd:

•Johannes Madsen. N1elo p. Pederse n.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6 e
af V. Ti lDtod by Tirsted sogn,

af hartkorn:

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses

tdr. , skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbi n-

ibd. udgør et landbrug.
genpart bedes henlagt på akten.indtegnet på vedjagte kort, af hvilket en

,Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. aeptember 1951,



Indført i dagbogen for retskreds nr. 3O,UaribokøbStad a.v.,
, . .

den 5.lEB. 1952.
. l

Lyst.Tingbog:Dd. Tiæted Bl. 14' Akt:Skab A nr. 446.
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Kristian Jensen.
l .

Gebyr L 140/39

,2 ~r. Retakreda nr. ;0
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~tempel- OG
/gebyrfti i h.t. lov 140/37 § 33.

AnDlOlder:NATU R FR EDN I NGSNÆVN ET
Fredningstilbud FOR MARIBO AMTRAAD3:(Rc03.

Undertegnede Gårdejer 1ml Jensen. Vi.rt,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7 b

af Bxamatrap by T11'3ted
at lade nedennævnte areal af ovennævpte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

en 100 meter" bred brmmmefl'Q sydakellet af uøtr.nr. 1 b beBrænset
i øst OGvest af ~rcellens skellin1or. beligaende nord for de som
kirkegård og kirke plads under Tirsted kirkeeård inddragne lodder
mo.tr,nr. 1 k og 51, æmt syd for byvejen.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eIler beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eIler ved-

varende, ligesom der heIler ikke på arealerne må graves grus eIler anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eIler andet, som

kan virke skæmmende.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

1b af Brcmds"tINp by Tirsted 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 herred og Tirsted menighedsråd.

Tirsted ,den 7/12 1950.
hm!l Jensen.

Til vitterlighed:
Johannes Madsen. Niels P. Pedersen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7 b
af Bmndstrup by Tirated 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 ved/agte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. soptomber 1951.



Indført. 1 dagbogen for retskreds nr.;O.IIar1bo købstad m.v ••

den
Lyst.T1ngboglB4.Tirsted II Bl. 65 Akt:illcab -4 nr. 16'·.' e

Kristian Jensen.
Gebyr L 140/37

2 kr.
/ '..

netskreds nr.;O
laribo købstad
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342.
5 .F):'13.1952.

Frednings~ilbud NATUR FREDN I NGS NÆVN ET
FOR MARIBO AMTRAAD:;;G~cD5

Undertegnede gårdejer Peter Geert, Tirsted,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 20 Brandstmp og 17

af V • Tirsted by Tirsted
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således;

en 100 meter bred bræmmeaf den nard1iBe erne af .uatr.nr. 17
Vester Tirsted og 20 Brandotrup regnet fra det sydlige og sydøst-
lige oke1 af Tirsted k1rkeGårds grænse.

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.

20 Brandstrup by og fX: 17 V.Tiroted by Tirsted 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 herred og menighedsråd.J.i'uB1se Tirsted

Tirsted , den 19 50.
l? .H. Geert.

Til vitter11ehed:
Johannes Madsen. lliels P. Pedersen ..

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 20. BrandstJ.'IP by og
~ 17 V.Tirsted by Tirsted sogn,

af hartkorn:

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses

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

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

skp. fdk.

ind tegnet på vedlagte kort, af hvilket en

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. septembor 1951.

B1'Uun.



Indført 1 dagbogen~or retskreds nr. 30,Maribo købstad ""'I.f

den 5.FEB. 1952.
IILyst.~incboe:Dd.T1rDted Bl.175 Akt:Skab E nr. 607.
I 219 . _,

KriDtian Jensen. l.!' .•••.••
Gebyr L 140/37

2 kr. ..

Retskreds nr. 30
llaribo købstad

m.m.
_ ....... .-.._ ....-.... .......

."

-t,



REG. NR. /jo~

.,
,--

i.~• - -'

'"

•• Terrørvo/
1kster Tifsted.By,
Tlfsted .$oyru,
F'-'9Ue Herred,
.nar"'" ./lmL
Efter en Kop': 0/ ffalre.bil:orla
lJe i ~ld' Ul Ulbud
0/ 7/'.z - /fJ50 /or rn.aLr,lV" (, ~fn0/ l/ :FiT05tui By
nud /r~.5Serv-dut ..~ ar~ ~ på.
t:letU 'Wre «<.St "'"""'- ,skrå .s:traver"nq

<>-

•.-c
•• "ti
'r•.
c•



c ,
~ IZI

~I

REG. NR. ';ltJ~

7'?!-

Vester Iirslea., 7.1-

\

/[1(000

Lerræn."af '
LJrandBCra;o By,
TV6 ted,Sog TU,

Tuylse Herred,
ffa.ri.Oo ./irrd;

gier er0 J[0j7G 0/ ffafrdeilorå:t
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01704.00

Dispensationer i perioden: 17-05-1990



" REG. NR. D, {7 O Lf. 00

Modtaget I
SJ(øv- og NaturatyreIsen

2 1 MAJ 1990

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL

for
., FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1990 den 17. maj kl. 1600 holdt Fredningsnævnet for

Storstrøms amts sydlige Fredningskreds møde på dommerkontoret i

Nykøbing F.

Til stede var formanden, dommer K. W. Kofoed, Nykøbing F.

Som sekretær fungerede S. Aa. Feier.

Der foretoges:
F.S. 18/1990. Ansøgning om godkendelse af et

projekt for opførelse af en ny bebyggelse

på matr.nr. 7-d Brandstrup by, Tirsted,

jævnfør betingelserne i nævnets dispen-•• sationsafgørelse af 17. september 1988 •

Der fremlagdes:

l. Ansøgning med tilhørende bilag fra Jely, arkitekt- og byggefirma

A/S for Bo Raalind og Carsten Ewald, fremsendt til nævnet ved

skrivelse af 14. marts 1990 fra Rødby kommune.

2. Skrivelse af 19. marts 1990 fra formanden til nævnsmedlemmerne,

overlærer Erik Jeppesen og Niels Boye Bonefeld, med påtegninger

af henholdsvis 16.- og 19. april 1990 fra disse, der tiltræder,

at det forelagte projekt godkendes.

Nævnet godkendte herefter det forelagte projekt for opførelse

tt, af en ny bebyggelse på matr.nr. 7-d Brandstrup by, Tirsted, jævnfør

betingelserne i nævnets dispensationsafgørelse af 17. september 1988.

_ ....
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Sagen sluttet.

Mødet hævet.

K. W. Kofoed.

Fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen, Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm,
idet udskriftens rigtighed bekræftes og med bemærkning, at nævnets

afgørelse inden 4 uger efter denne skrivelses modtagelse kan ind-

bringes for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm,

af ansøger samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder

m.fl. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den

opretholdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder,

såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,

Nykøbing F., den 18. maj 1990.

Mil iministeriet
Sko'''- U6 Nat1.JrstIrelsen
J.nr.SN \ 9..\~\B=~q
Akt nr.

L(
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