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F. P. U. j. nr. : 13-08-1977

Kom'11une:
Ejerlav
Sogn

Dekl./Kende Ise Tin lyst

5 e 1/10-195 15/02-1952
7 a 1/10-195 15/02-1952
7 c 1/10-195 2/04-1952

Reg. nr.: 375 -4
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REG. NR. /tfo9
Afskrift.

titempel- og gebnfri 1 h.t. lov 14<V19Y1 § "~e
AlØS 14erl

Fredningstilbud NATU R FR [~N l NG S f'I ÆVN ET
FOR MARiBO AMTRAADjKRED5

Undertegnede parcellist Cllrl Ba.8DlSseD. G)'14ea.b.jU'S.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5 e

af . lir. Vedb)' by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Area.let er bel1agende øst fo:: Gf14enb3ers Id:&"ke qJ Jåz'ke6b'4. øst
tor vejen tilOrehoved.
lrodn1l16enomtatter den old11gDte ell4e at -v. 111'. , e fra .tr.
nr. 7 c nor411se skel t11 det .,dlige skel at , • t hele parcelleJ
bredde.

(

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.

x:tq)(K'ul;l)tlkJClllåltaø:RJd:itXIØ

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

5 e af Ur. Vedb)' by ør. Ve4b,f sogn,

(
j
(
\

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.

Gyldenbjera

Til v1tterUghodl
J,.H.O. Janæn.

, den l /10 19 51.
carl RaØIIISeen.

J. 8014t.

dl'
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5.
af Ir. Vedby by Hr. V~ sogn,

af hartkorn: tdr. ulb., hvilket matr. nr. i forbin-skp. fdk.

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

Fredningsnævnet for Maribo amt. den

BruUIl,
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Afa1g"1ft. REG. NR. /,1" 9
::iteapel- 06 sebyrfri 1 h.t. lov 140/1937 I "~e, "

Amte14el' t

Fred'ningstilbud NATURFRr~NINGS NÆVN ET
FOR' MARIBO AfviTRAADS,(RcD;

Undertegnede glrde.1er lIagrua PlottB' 4 .... en. ~l4eDb~.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1a

af .: Nr. Vedbl by OG
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bellGtlØr1deD01"d. veat og ør4 tor O,.14eDb.1ers kirke OS
k1rkegArd.
rrednll'JGElD om:fat'ter en bl'fIlllll8 50 _ter bnd _cl DDlfcl. 40 meter
bred mod veD1; 08 15 • bred mo4 a,y4. J"BgDØt tø. kiZ'keaAr4ena skel •

•
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. lig n.. 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

1a af Br. Vedby by

på min ejendom matr. nr.

k. fe4b7 sogn,.'

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

prov~len for herred og menighedsdd

Gyldenbjerg

1'11 vltter11Ghe41

,den 1/10 19 51.

J. Ho14"_
~(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7"
af Hr. VedbJ' by Ir.. Vedb)- sogn,

af hartkortl: 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 hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. februar 1952.

Bruun.
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Indtert 1 4agt)osen tor Jl'8tøkreds nr. 28. I.1kØblDB ~. kGbated m..vll

4en 15. ma. 1952.

z"e't.f1IlGb06.B4. ~. Ved_ Bl. 7 .fI. AktISlla~ D u. 619.

BzuUll.

S'tubbekjØbllJ6
k~øb8.4 og

atubbekjøb1n6
MJ:'1'84.
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REG. NR. /J'o ~
Afskrift.

i.:itempel- OBgebyrtr1 1. h.t. lov 140/1937 § '3~
ADlaeU.rl

Fredningstilbud NATU ~ FR FDN I NG S N jP/N n
FOR MARlao AjviT~,"'Ai).J;~RfD:;

Undertegnede _nS.dle4arAd pA fdl'kens .Ø8D8
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7 C

af Nørre Vedb7 by OB
at lade n~dennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Aroalet or beUeeende. no~ tor Glldenb~ørl kime 0l k1rkegArcl.
lredninsen omfatter det ubeb,gge4e areal af 7 c.

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

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus ,eller, anbringes transfqrmatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke sKæmmende.

Jeg'forbeholder mig dog ret til at MaJ"'te arealet efter Jt1*_ beboY. delUDe!
til eventuel beb,ggelae, e4 længe arealet ejee at kUke og ada1n1stre-
res at lIl8n1ghedørA4et•

For fredningen kræver jeg ingen erstatning:
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

7 C af Br. Vedby by

på min ejendom matr. nr.
sogn,

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

provs ten for herred og !Ir. Vedb; menighedsråd.

Br.Vedb,. menighedsråd den 1/10 19 51.
p.II•••

J. Ho14"'.

"l,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7 C

af Ir. Vedbl by 11r. Vedb, sogn,

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

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

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

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 1 "ob-''''- 1ftll'>.~ .~~~.
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De1 U1tredes, a" der på den ubeb1ggeeJedel at det noN tor

Gl1denbjerg ldrke l1æen!e areal m"r. ør. 1o. øaere Ve4bybV08 sogn,

Ungl1S8S en serv1tu1 011 fredning 1 overensste .. 1a8 .. tOZlUUJUendefred-

n1ngat11bud.
K1rkem1n1stor1et. den 20. mru 1952.

I1rkem1n1steriet •.

P.M.V.
B.B.

M.G. Pedersen
Ekspe.

--000--

Indført 1 daabog8~ for retskreds Dr. 28, Hykøb1ns1'.. købstad m.v.

den 2. APR'. 1952.

~81.T1ngbogaBd.lr.Ve4bl Bl.

:::-.

7 o Akt.Skab B U'. 619.

/E"I1.
EJa.

Bruun.

Swbbekjøb1ng
KjØbstad og

Stubbek.1øb1ng
Herred.
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