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Kommune: Ho1eby 355
Ejerlav Tors1unde
Sogn Tors1unde

Dekl~Kendelse Ti~~yst
Matr. nr. ato to

2 a 9/09-1951 10/06-1953
2 b 9/09-1951 28/03-1953
16 18/12-1950 5/02-1952
Gadejord 19/01-1951 5/02-1952
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5.FEB. 1952.

l\nmeJ.a~Ai " •

N A T U R F R [:J N I N G S N ÆVN ET
Fredningstilbud FOR MARIBO AMTRAAD5KREØS

Undertegnede'Thorslunde menighedsråd
tilbyder herved som ejer afJHl:lll., kirkeP+a.dqen liX syd for Thoralundo kirke og

kirkegård
sogn,af by

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

Arealet beskrives således:

pladDen syd for k1rkegArden, der afarænseJt den mod nord, medens
den mod øst afgrmnses af IIBt;".~. 16 og modvest af matr.nr. 2!!.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ellet beplantes med højtvo~sende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og teleg~afmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

{' • r

vi
For fredningen kræve. ingen erstatning. ovennævnte "1iI"1-

Vi S er indforstået me~at ovenstående fredningstilbud tinglyses på_
af by sogn.

kulerede area1 Thors1und e !borsllm4.
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 Thorslunde menighedsråd.Fugle.

Tborslunde ' den 19 /1 1~1.
5iels Ringsing. Ida Knudsen. Elna

..,.C. Reinhold Jensen. Martin Hansen.
Hansen. C. Tage.
Carl FrarJlsen •

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

X ovennævnte UIB tr11atlere4e
af TborsluDde by og sogn,

af hartkorn: tdr. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin·
ibd. udgør et landbrug.

af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

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

Fredningsnævnet for Maribo ·amt, den 9. september 1951.



Det ti1trædeo, at der på pladsen syd for ~hors1unde'kirke

afgrmnaet 1I0d nord af kirkegården, modøst af uatr.nr. 16. ThorslunW
a

by OG GOGO,_modYGst af _tr.nr. 2 1bd., ting~oes en servitut 011

frednine i overensste.else med fore.nstående fredninestilbud •

Kirkeministeriet, den 21. 3anuar 1952.

j.nr. 4 li 2143

Kir.keminiE.lteriat "-
----000---

l?itJi.V •
.E.B.

-M.G. Pedersen
l~8PS.

Gebn L 140/37
2 kr. Indf ørt i daebogen for retokreds nr. '0,

købstad m.v., den 5. Fb"'B.1952.

Kristian Jensen. / ••••••••

.Hctokrc4s nr. 30
Maribo købotad

m.m.
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REG. NR. /j07
OG gebyrtr1 1 h. t. lov 140/19 '31 ~ "~e

Anmelder: NATURFRBDNINGSNÆVNET
Fredningstilbud FOR MAiIBO"AMTSRÅDSKREDS.

Ir.< ' ~tempol-

f.~.;."552r 5. Fre. 1952.
, ,..... Undertegnede gmver liIartin lIonSeI1, Thorslunde.
~ utS4 tilbyder herved som ejer af matr. nr, 2 a I .

l.",9, .JUNI I ~".tg5., af ::'borslunde by_ ~orslund.,. II" at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr, frede som nedenfor anført.
; ... ,I I

sogn,

Arealet besk ri ves således:

Arealet, der er beliggende vest for Thoralunde kirke OB kirke_rd,
er matrikulerct under matr.nr. 2 a (den @lille skole)
Fredningen o~atter arealet mellem do nuværende bYBD1ngerog par-
cellens øst[;:ttense1 hele det østlige skels længde fra byvejen til
matr.nr. 2 b, doa st\ledeo at ~e1e den nordlige ende åf parcellen
nord for 1lIdbygnintIEIl{jJ.r ind under fredningc.

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.

Valborg Orimenta Hansen

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. I

. af by sogn,
dog uden udgift for mig, 'med oprykkende prjoritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,
l' • I ~ ~

provsten for herred og Thorel ....

, den 18 121950.

menighedsråd.

til v1tterligbe4t
1181. tingaiq.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at iilbudei skal lyses SOlll sel viiui på muir. nr. 2&
af bftaorelull4e y Tberalaa4. 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 9 •• ~ .. ber 1951"
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Ol

o kr.

. ,
Indført i dacboBen for re-tekreds nr. 30,lt.a.r:lbokøbstad 11.v. ~:'?

dm 5. FEB. 1952. .~

1~d. efter friDt.
Afvist fra ttngbo(;en. idet matr.nr. ? a ~orsl. 1fl ..tlngbogen
ejes af fru Valborg anmenta Hansen 11'1. skøde l. 12/1 1935. ,y"J" _

Lov 140/37

.. .
Olav Hansen

ks't.
,',.

. Foranstående fredninil,BUlblld t:U tDldes a: under1leBJ\sde valborg ,I
Or1menta. Hansen som Øtødehaver, eAledes at den respekterer med OP$"'!'e \,;,

~
~<,ningsrot i1tld ialt 1200 ltr.

ThorslWlde, den 10. maj 1953.

valborG Orimen'ta Hansen •

......-~.1~...
to~

.Til vitterliahed:
Hans Hansen.
poul .

, -,

Godkendes.

Naturfredning sn-v.n et
for lanbo .'te1A4*rede am 6, 3urd. l"'.

t leb7r. L 140/37
r p/I/!! 2 kr..

In4fø:r~ 1 dagbog.. for h'\tlltrede ~.
. . den lO, JUlI 1953.

Lyst. 1'1ngbog:Bd.· Toral. Bl. 2 a .Akt: Skab D nr.- 101.

Kr1at1u Jcsen. I .

t
t

~
\ '-

\

Re'tekre4a nr~ '0
Maribo køb .. 4.....

.'li•
....# ....- ..
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~~empeL-os øeoyr.r1
'51.
,. m. 19,2.

Jl70.~a11m. 19".
Undertegnede Pll'cel11ot ·Chr.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 b

1. n. 'G. J.OV L4U/4';J:ff ~ ". - - , ,

Anmelder I NA~U~U'lWjmlrJ~JNj:WUET
FOR MARIBO AM~UHÅOJKRBDS.Fredningstilbud,

Ikonen, 'Thoro1unde.
lo

af Thorolunde by'. ~horolundo
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således:

e,
en 50 oeter bred bræmmeaf matr.nr. 2 b vest oG no~ for Thol'ølun-
4e k1rkeBArd regnet fra parcel1ens øst- 06 sydskel.

e
I

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 transformatorsta'tioner,

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

kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

af by sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Faaslse

Thorelun4e

t11 v1't1;erl1ghe4.
11.1a R1nssing ..

herred og !horalun4e

, den 18/ 1219,°.
menighedsråd.

Chr. H. Hansen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ~ b
af ' A... by f1'h" ,........ sogn,......, v ....

af hartkorn: tdr.

delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet på

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

ibd. udgør et landbrug.

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

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. sepwll1ber 1"1.

Jruun.



Indført 1 DaGboGenfor Retskreds Nr. ,OtMar1bo Kd>o~d m.v~
den 5. FEB. 19;2.

Gebyr L. 140/.57
O kr.

Expod. ef tor f.rlot.
Afvist 'fra tinåb0cEJn. idet matr.nr. 2 k Toral.
j,fl. t1".gboeen ejeo af Ove rlicloGil 1tl. skede
1. 4/. latil.-. .,." -.",.,.- ..

Olav &nsetikat.
'., I

I ' .,

Foratlotfumd G fredn1nest11bud til trmeo af undertesne de, Ovo'

Nielsen oomejer af ma.tr.nr. ? b Torslunde iflg, Skødo l. 4/4 1951. e
Deklara.t1onen får oprykltendo prioritet næet de nu pA e3ell-

40mmen hvilende hæftelser.
Tborolunde, den , marts 195'.

OVe N'101sen.

e

•'11 vittorliGhedt
ll1e19 R1neo:1ns~

Indført 1DacboGen for Rotskredo rIr. 30.1h:r1bo Købstad Dl.V.

den 28 MAR. 195'.
Lyst.f1npOI.B4. forel. Bl. 2 lt. AktaSlrab E 1ft. '11.

Kristian Jensen.
'ebn L140/'7

2 kr. RetSkreds Ir. '0,
Maribo Kø'08'ta4.... •



IU.U. nl'. r/-/
~)tempcl- oa aebyrfri 1 h.-t. lov 140/1937 § ".

Anmolder:
NATU R FREDN I NGSNÆVN ET
FOR MARIBO AMTRAADSKRED5;50

~ S.Fim. 1952.
,Fredningstilbud

•

e
e

•

.'

Undertegnede lib::dejor
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 16
af l.fuorclundc by Thorolunde
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Aroalet. der er bellGgonde sydøst oJ øst for Thorolunde kirke" ud-
aør en del af ~t:r.nr.· J.6.
Fredninaan, omfattor acn del ~ mtr.nr. 16, som er beligcende malle
kirkoBt'irden OGkiakeplo.docn'j, 'veo"t, nntr.nr. l a :1 øst ae b;r18jen
i '.$Yd.

Fredningen har f5':Rende omfang:

Arealerne må i~!~!~'~er beplantes med ~øjtvoksende 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.

af by sogn .

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er frcdningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og 1bonhmde menighedsråd.l!\lglse

Tborslunde ,den 18/ 12 19 50.
Povlltoch.

!11 v1tterligbecl:

l1els RiDgs1Dg. Chr.- H. Danoen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. "..c...'"af by Thorslunde sogn,Thorslunde
af hartkorn:

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses

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

ibd. udgør et landbrug.
en genpart bedes henlagt på akten.ind tegnet på vedlagte kort, af hvilket

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. eep'tember 1951..



Indført i dagboBcn for retskreds no. 30,lJluri'bGkØbetud m.v.
den 5.Fl:æ. 1952.

Ly~t.~~incboG:ncl.'2orol. )11. 16 /ilttt~'kab A nr. 400.

Kr1sUan Jonoen.
/ .

,, Gebyr L 140/37
~ J.~~.

Hctzkrods nr. 30, . .
Lbr1bo lcøhotud ·e

m.m.

l,

.~
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.Terræn- c:I .
lOr.5Lu/?("/e3y ~9"S0!l/U,
Elzg1.5e .Herred,
Naribo Arno
.E!jter en, .J(O?(/ 0/ na.frd:~(.lorfet

.lJe u ~Zd b.1" b.lbucl
al /8//2 --/9.50 for rna.tr nr.2 ~ 2 q x /6a/ Ft1T.S7:rLTU7-/', /37/
.."., ~ v V - .J

0/ ~//- /95/ /07" poden., (.;Tor.51un.db
m..ecl jred:n.z.;nysse.rvduL ..5Lkrede arealer er på
dette koTe V-Z..5(:; 'n-6::l .5krå:. 57enxvervzg.
UarWo u Juli /95/

~e:-. .
_'. r?!///'7~-- ____r-- /Zand~?eÆb37-.
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