
01803.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01803.00

Fredningen vedrører: Horbelev Kirke

e Domme

Fredningsnævnet 07 -02-1952, 24-06-1952,
04-01-1964

Taksatio nskom miss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



Horbelev Kirke

•
l

91

f·

...
sej

-, -se I

•
SJgnOwrer

./ L.indetree

Z <BfI'e kwtol1le

.3 f/ige6/adei lind

4- ta.><

~ n7Qgno/'a

, c/o," I haven

.. ' .. ..

5~ 190
1:4000

REG.NR. 1803 149

• Kommune: Stubbekøbing 391
Ejerlav Horbeleve Sogn Horbelev

Matr. nr..
Deki~.Kendeise Ti~tyst

'e
ato to

l a 4/01-1964 17/01-1964
2 b 19/09-1951 8/03-1952
9 d, 9 e 13/06-1952 27/06-1952
9 h 19/09-1951 15/02-1952
9 f , 9 n,

9 ae 19/09-1951 15/02-1952
9 o 19/09-1951 15/02-1952 •

F. P. U. j. nr.: 2 l - O6 - l 9 7 7 Reg. nr.: 391·2
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REG. NR. /'113 %-/<1;52-
~tømpel- og gebyrfr.1 1 h.t. lov 140/19'7 i".

Anmelder.

10'9 Fredningstilbud NATURFREDNINGSNhVNET
FOR MARIBO AMTRAADSKREDS

Undertegnede sot'lerAd pil kommunene vegne
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 b

af liol'bolev by Oa
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Aræ.lot el' beli6dende syd for Hol'belev k1rke og 1d.rkeGård.

Fredningen om:tatter hele arealet.

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.

vi
For fredningen kræver _ ingen erstatning.

Vi .xx er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~matr. nr.

2 b af Horbelev by 08 sogn,

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

provsten for Bønder herred og Horbelev menighedsråd.

Horbelev , den 19/9 19 51.
tor Horbelev sognexld
Otto Chr.Hansen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående frednin~tiIbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 b
af Horbelev by Horbelev 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
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AmtorAc1øtbar meddelt 81t samtlkke til, at GOpøøldet bal' pltaget
Gig forp11gtolsen :1 henhold til torntallnte lre4n1Dgøtilbu4.

I. li a l' i b o a m t D r A d, den 3. _nø 1952.
I

F. Hevent1f.. Ir

~1
:\ndtørt :1 dagbogen for rGtalcreda nr. 28, Ø,.købiDB J/'. KdJeta4 ID'V~

4en 8, MAR1952. b •
LIst. UngboSIDd. Horbelev lU. 2 AktlSkab. Dr. 546.

, ~
§ 14 2.etk. 2 kr. ~

Bruun. I•.....•.•
I\etskredo nr. 28,

Nykøb1nG J/'. købstadm,v,
---~--.......--.....

-- ,
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stempel- oe gobyrfrt 1 h.t, lov 140/1931 § ". I Ir"']"'~
Anmeldorl NATURF~C)l":ING~~I":'-.'~ ~

668 FOR MARIBO Ar\lnRMj)~'\I~d.J.;Fredningstilbud

Undertegnede omed Brik Chris ton:Jen, Horbelev,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9 h

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

sogn,

provsten for Sønder herred og lIorbelov menighedsråd.

Arealet beskrives således:

Aroo.lo·t er be11t;gendc nOl\'! for Horbelev k1l1æ~d.
hedn1nSell omiattol.' det ubebvssede areal I;Wdfor den Duvwrande bø.
bycsolse pi1 plrcellcn •

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

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
teJefon- 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.

~ h af H01'belev by OG sogn,

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

Horbolov , den 19

~il vi ttarli6hed I

Erik fhgedom. tl.C. L1l1oør.
Ed.k Cbr1stensøn.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredninlfstilbud,
bestemmes det, at tilbud.et skal lyses som servitut på matr. nr. 9 h
af liol'belev by Horbelev sogn,

af hartkorn: td r. 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 1. februar 1952.
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In4:ført 1 4aPSEll tor retskreds nr, 28, NVkøb1nS ." k'-'s1ia4 m.v,
den 15 F1ilB.1952, h

L)"ot.~'il\Bbog.:Etd.Horbelev Bl. 9* AktlSkab A nr, 546
II

14 2.ott, 2 kr. nrmm. I••...••
Retskreds nr, 28,

Nykøbing F. købatad
m,v,!
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stempel- og 6ebyrfr.1 i b.t. lov 140/1937 § "~eAnmelder.
NATUR FR fON' NGS r-J ,-~'JN 1::;-
FOR MARIBO M'nRA,'.i::. ... I::'j,;

667 Fredningstilbud

Undertegnede parcellist reter' Ucrtcnaon, Iloztae1ev,
tilbyder herved som ejer af matr. nr, 9:f og 9 n

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

'sogn,

Arealet beskrives således:

Arro.le t Ol.' bel1 Gt',; CIld o nord og "Bt for Horbelev k1rke og k11'køsln
Fredningen omfatter en bræmme nord for k1rke~4en 1 40 meters
bredde uJ til vojon til Nr. ~uatrup. so.mt a.rea1et øst tor ldrke.
~rden hentil .1embanen.

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 læsge en beboeloesejondom på det fredede
areal nord for matr.nr. 9 2.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

g f OB 9 1'1 af HOrbelev 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 herred ogSædor

IIorbelov

110rbelev menighedsråd.

, den 19/9 19 51.

~l vitterliGhed.
N.O.Lille... En.k 1lasedorn.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredninl!!ltilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9 t 06 9 n
af IJol'belw by IIoJ"belov sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matl". 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

...
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lnUørt 1. dagb0sen for retakredo nr. 26, Nykøbing p. td»s1a4 m.v.

den 15. PEB1952,
Lyot.fl.DGb06aB4. Ibrbelev Bl. 9 f Akt.SJBb A nl". '46.

Retskreds n~. 28
Uyk~1na F. købatud

m.v •
.._--_ .......------- ....



~tEllllpel- 05 gebyrfri 1 b.t. lov 140/19'37 , "~I
AlUlleldera

NATURFREDN I NGSNÆ:Vf'J ET
Fredningstilbud FOR MARIBO AMTRAAD5i\RED5

669

Undertegnede tru S1ne llanoen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9 Cl

af J!or"uclev by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Armlet er boliæende nord for Horbelev' k1rkogård.
l1'rcdninucn or.l:i:'uttcr den ubeb1egode del af lXJ.roollen.

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.

9 O af Horbelev 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 t'or herred og Horbelev
1951,

flansHanaen
fol'

S;i.p lånocm

menighedsråd.Sønder

Horbolev

fil vitterliGhed a
B,e, Lilleøl'. ~T.låDaeD.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående frednin~stilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9 O

af llorbelev by lIorbelGV' sogn,

at' 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

Ilruun.
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lnUør1; :1 daZbocOrlfor retskreds no. 26, Nlkøb1ng F. kd»ota4 ID,V.

4eD 15 'FEB. 1952.
L,s"_ TingboalBd. llorbelev Bl. 9 o Akt.Skab A nr. 546,

l•....••.•
14 2.13t1c~ 2 kr.

I

Retskreds nr. 26
l1ykobin[; "l.... købs~d

m.1T.
--_ .._-....--..- .-
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~tempel- OGGobyrfr1 i. b, t. lov 140/19 37 I ,,_
Anmelder. NATURFREDNINGSNÆVNET

FOR MARIBO AMTRAADSI<REOS2815 Fredningstilbud

Undertegnede 41rekt1on tor J>et cJaoaeneke F14ef,1coI8te
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9 4 OG g C

af BOl'beløv by 06
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

A~lome ør beU8aelldo QVd06 e,v4Vttøt for Horbel_ Jd.rke OS k1rkl
661"4.
Fn4n1naen ~ttor hole o.l'Ø11et af de to nwnte pu:oe1.1eI'.

Fredningen har følgende omfang:vdOrllS'" --
Arealerne må ikke bebygges elle~eplantes 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. OS
Vi. .. fo~beholder "dog ret til_. sA1aJnae ft4eioOMieaet ex- e~... at benr'1

4e :fJ.'edøde arElBler efter ft4eloOlllD1oøete beboy etter 101U4sA_4e fol'bal
lill6 .4 fZ'Ø4n1nsØDWnot.

For fredningen kræver-llingen erstatning.

Vi • er indforstået med, at ovenstående fredningstilblId tinglyses på ....... '''.lt1atr. nr.

g li 06 9 C af IJozobelov by OS sogn.

dog uden udgift for II, med oprykkende prioritet næ~t nuværende hæftelser .
Påtaleberettiget i henhold til fore,tående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for ~øn4er herred og

,den l' 6 19 52.
Det 01a.øaenake l:l4øU:omrd 8

R,D,V.
Asse S.encSaen.

~(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilblId,
bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. g 4 08 9 O
af UoJlbolev by OS sogn,

;
J

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 24. 3uftS,19a2.
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lnd: .. " 1 4aaboBOn fol" I'Otokro4e nr. 28, R,vkøbiD8 '. kØbstad m.v
4. 27. .jUrd. 1952.
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UDSKRIFT
at

70RHANDLI_GS- OG lEBDELSESPROTOKOL
tor

IA!URYREDNINGSNÆVNET FOR MARIBO AM!SRlDSIREDS
....._-~~_....-..-~........

År 1964 den 4. januar holdt tredningsnævnet for Maribo amtsråds-
kreds Iløde.

'. 1.S. 105/1963.
Der foretoges:

Behandling
at

sag anglende fredning at Horbelev præ-
eteglrdahave.

formanden fremlagde.
l. Skrivelse af ,. maj 196' fra Danmarks Naturfredningsforening .e4 anmod-

ning om nævnets godkendelse at bilagt udkast til fredningødeklaration
underskrevet at menighedsrådene for Horbelev og FalkereleY sogne, der

~'~ t11træder, at Horbelev præstegårdshave fredes i sit nuværende omfang
incltilår 2000.
Uitalels8 af 22. april 1959 fra dendrolog, aag, scient. Johan Lange,
~·~l. veterinære og landbohøjskoles afdeling for sY8tematisk.4-*a-
~~~~~ Horbelev og Moseby præstegård.havers havebrugsbotaniske.!~l'Jand

~. 6a~ beskrivelse af 31. juli 1959 af havens træ- og plant.bes~~
4. Udtalelse at 15. april 1959 af professor ved kunetakademiet, havearki-

tekt O. Th. Sørensen, København vedrørende Horbelev og MO$eby pr••te-
~&v.r.

~. Et at landinspektør Buoh, Stubbek~bing pi grundlag at mattikulskortet
udfærdilet rids over haven.
Skrivelse af 27. september 1963 fra nævnet til Stiftsøvrigheden for
Lolland-Falster med pltegning at 16. oktober 1963, hvorefter stiftsøv-
righed.n tiltræder deklarationen og dens ting1yaning.
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7. Erklæring at 12. Aee ••ber 1963 fra 4etfioaaunen yalate ."1_.

nævnet.
Deklarationen er .Alydende.
"Und.erteSJlede •• nip_dør" tor Horbelev 0' 'alker.lev ø~.ne

erklærer her.e •• e4 bin4ende virkning tor 08 og .enere ejere,
belev præetegårdshaye akal være fredet i Sil nuy.~.n4e o.tang •••
nedentor nærmere motiveret indtil Ar'20GO.

"Den nuværende parka tilstand akal i Yideat muligt omtaa~.
opretholdes. Området må ingensinde u'stykke. eller yderligere •• Dli
ge •• Den nuværende dam skal bevares. Den tilstedeværende bun.tlora
bør i det væsentlige bevares. .~

Som særlige fredn1ngsobjekler tre.aæv8. følgente .eY~k.ning
l. Linde~ræ 1 gården.
2. Ægte kastanie ved præetegårdens sydvestlige h~.rBe.
3. Fligebladet lind midt i Plænen,Ga. 50 • tr~9~'In1ng~
4. Taxtræer ved præstegArdens .7dø&~lige h3.~,

'Ii :~~ ,

5. Magnolien oa. lO II syd tor Tax.n. l). !~\;..,' '"
Oa4isse gælder speciel 'ti, at 4e 1ngen.1~~ !,t~tlØldeS, 'OP~, .

res eller udsætte., for en 'behand.11nl,der kan før! if." deres .
. ~ , . } ...

gelse. Ml på grund at sygdom ell.1' ald't f.141\1111_ll •• n.tv,ndi.; ~~,'

kan dette kun sks etter 1ndhenh"l; erklll1"1l1ljJtra 4~ 11l.~f.~ •.""~~!
skovrider for pri V8 te skove 1 Ma1"11Doaat ell.r tra •• d ............ ·,:."

.~ , r
Da fredningen hoved.alelist ~ils111,r a~ 'eTarel•• tang

karakter, har præsten Dg .enighedsrAden. til enhver ti4 ret t11
toretage .!danne ændrinser 0l omlasn1nc_r af hayea. ..~ ikke
al kunne ændre havena karakter.

Der indr..... Danmark. laturfre4nin.elor«a1n. re, t11

loa helst at foretage inspektion at haven. ~a _l4an 1n.pe.tioa
finde sted mindst hvert teat. ir
udvalg, hvor en repræ.entant for menilhl4.rl4ene _. 4.~ til
tid kaldede præet har aEde.

Påtal,ret tilkommer Fredninc .... n.' tor Mar1\o aat,
_. _"'~ __ L

{"



rtdene og Danmarks Naturtredningaforening - hver for 8ig eller 1 for-
J ' .. , .~,~

ening.
.. ....

I medfer at naturfrednings10vena § 11 godkendte fr.dn1n ••næv~
net tor Maribo amtsrådskreds den foran inda,.de overenskomat om tr.i-

ning at Horbe1ey Præetegårdshave.
Deklarationen Til Tare at tinllys. pi ejendommen, matr.nr.

1 ~ Horbel.~ by og sogn.
Mødet hævet.

Nøhr Hansen Carl H. Jensen
-...-......-_ ........_-

Udskrittens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Maribo amt. den 16. januar 1964.

Uden stempel og gebyr
til offentlig brug.

Nøhr Hansen

Indført i dagbogen for Nykøbing
den 17. JAN. 1964

Lyst Tingbog: bd. Horbelev bl. la
Akt:Skab A nr. 519

F. retskreds
419

IE.P.
Sch.Anm: Ejend6mmen"erl.b.ehæftet med servitut.

Nøhr Hansen
Stubbekjøbing

Kjøbstad og
Stubbekjøbing

herred

J. iJiM/'NoIIi e'.
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