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REG. NR. /R/o
••• ii::IQ. ........ Y·

:;)t~pel- og gebyrfrl 1 h. t. lov 140/19'7 § ".
Anme14e 1'"

NATU R rr- [8N I NGS N Æ'/:'-J [T
FOR MARiBO AfViii\AAD.}i~I~;;j):;Fredningstilbud

Undertegnede meniBhedsråd pil »ræteembedetø V0gD8
tilbyder herved som ejer af matr. nr, l a

...,,~t:,I

af ~1id.lstru» by 08
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anfør~

.k1rkem:1n1ster1ets godkendelse.
Arealet beskrives saaledes:

UD4el" forbehold at.
sogn,

A~let er bel1eeGnde æt og er4 for 1!101''Jd,1s'tztl>>JIlJb og Jd.rka.
SArd.
Fredningen QllJ:fatter det ubeb),Gsede " .... 1 af atl'. ID". l a.

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_forbeholder = dog ret til at be2Vtte clele af 4.'" A-e4eda aJ:e81 til bebJ
aelse ved Ul- eller omby&fl1Dg efter embedetabehoY, al 1eJa&e arealet
.~eø at embedet og adm1D1øt1"ØZ'ØB af lleni8he4sl'laet.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
V1 "er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på :Jai1X%JlllØalKmatr. nr.

l a af !fhorld1ntrup by og sogn,

OB
dog uden udgift forJllis: med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser .

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for menighedsråd.herred og

,den 5 /12 19 51.
:Erik Koch.

~(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1a
af ~ork11st1u» by 'loI"k11a'tNp sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i fOl'bin-
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
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Det Ultn4eø. at ~nde fre4Dlngs4ekJaaUoø UD8Qaes sOlI;
aeWiwtatttt.entle pi au. Dr. l & tozkU4stl'R» bI' 08.op.

KilkelliD1ster1e". 4en 12. arts 1952.
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REG. NR. /,~
Afskrift.
------- Stempel- og gebyrfri i h.t. lov 140/1937 § 33.

Anmelder:

Fredningstilbud NÅTlI ~ FR'CJI'J! ~JG5 tlÆVN ET
FOR MARmo AMTi~:\AD')l\~;:~';;

Undertegnede gårdejer Hans Kappel, Thorkilstrup,.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 a

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

sogn,

Arealet beskrives saaledes:
Arealet er beliggende vest fo'r vej;en west for Thorkilstrup kirke-
gård.
Fredningen om~atter en 25 meter bred bræmmelangs byvejen fra det
sydvestlige hjørne af 4 f til det sydvestlige hjørne af 4 c.

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

x74~~ mtgc:Jd~:mc:llDt»lXXX

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

4 a af Torkilstrup by

på min ejendom matr. nr.
Torki1stru1p 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 Torkilstr.lp menigherlsn'\d.Nørre

Thorkilstrup ,den 3 / 10 19 51..
Hans Kappel.

Til vitterlighed:
F. Hoflund.

d(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses wm servitut på matr. nr. 4 a
af Torkilstrup by Torkilstrul> sogn,

af hartkorn: idr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug.
på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. febTuar 1952..
Bruun.



Indført i dagbogen for retskreds' nr. 28, Nykøbing F. købstad m.v.
den 15. FEB. 1952.
Lyst.Tingbog:Bd. Torkilstrup Bl. 4 a Akt:Skab A nr. 605.

14 2.stk. 2 kr. Bruun.

Stubbekj øbing
kj øbstad og

Stubbekj øbing
herred.
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REG. NR. /1'/0

Afskrift.--------- Stempel- og gebyrfri i h.t. lov ~40/1937 § 33.
Anmelder:

Fr'edningstilbud NA ru R FR r~N I NG S N Æ'/Nl:T
~OR MAFIBO ~MTRAAD..ij(RcDj

.Undertegnede gårdejer I.t~inholdBørresen, Thorkilstrup,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 c.

af Thorkilstrup by og
at lade n~dennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:
Arealet er beliggende syd for Thorkilstrup kirkegård.
Fredningen omfatter en 30 meter bred bræmme langs parcellens nord.
lige skel regnet fra dette mod syd.

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.

_:lfodl!obok\DC~~JttXK:m:X

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

4 c: af Torkilstrup by Torkilstrup sogn,

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

provsten for NørrA menighedsråd.Torkilstrupherred og

Thorkilstrup ,den 2 110 1951.

Reinh. Børrasen.
Til vitterlighed:

F. Ho:flund. J. Elenar.
al,

Idet fredningsnævntlt for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 C

af Torkilstrup by Torkilstrup sogn,

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

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

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

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. februar 1952.
Bruun.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 28, Nykøbing F. kø'J:rs;tadm..v.

den 15. FEB. 1952.

Lyst.Tingb~g:Bd. Tqrkilstrup Bl. l l Akt:Skab A nr. 60,.
14 2.stk .. 2 kr.

Bruun ..

Stubbekj,øM.ng
kjJøBstad og

Stubbekjøbing
herred.

I

~I

1
I

!
I



el
I

REG. NR. /4'/0
140/19'1 § "~e

A1liie14era
Fredningstilbud NATURFR EDNI NGSNÆVN ET

FOR MAf"IBO AiVlTI'AAC;;i(R':D5

Af!lg#t.
stempel- og gebJrfr1 1 h.t. lov

Undertegnede Tbozkilstrap _D1gb84ød4 pi. 811be4.,.-.\. Id.døtaa "_,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 t. '

af ~rk11atrllp by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel186eDdo nord ~or fhol'kUsUu» k1IkesAz'd.
J"re4D1øsenomfatter hele a1'ealat.

, .
Fredningen har fWB.~n9i omfang: - .

'Arealerne må Kk~~~lIer beplantei med højtvoksende træer, midlettidigt eller ved-
varertde; 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. 0,8
Vi:llØforbeholder _ dog ret til at aDveDde4ele at. det fft4e4e anal Ul bebJ

gelsø efter kirkens behov.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Vi J_er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på JIlIIa)lW\'" matr. nr.

4 t af ~orJd14stl'Qp by 08 sogn,

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

Herre herred ogprovsten for menighedsr:!\rl.

Tork114stzup ,den 5/12 1951.

EJ:'1k ICoch.

~l'
Idet fredningsnævnl:lt for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 ~
af foJ:k114sUQp by fodd.14s'bla» sogn,

af hartkorn: tdr. skp. flik. a1b., hviiker matr. nr. i iorbin-
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. teblUU' 1952.
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De"t t1lumctea, r:.t der pi det nød tOl' 1'ol'ld.14B".p

kilkegAr4 beUssen4e areal. lØV. nr. 4 ~. !odE114aUUp bV OS BOgD, tiDB-

~se8 en ee~11a1't om frednina 1 overeDaateaDe18e .4 toJll.D8tl.eD4e treel-
I

D1D&Bt11bud.

Jtlrkem1n18~r1e"
---000--

P.U.V.K.B.
II.Ci. PedoraeJl

Ekøpa.

Incltørt 1 dagbogen for retsln:e4s nr. 28, I;vkøb1ns r. købstnd Dl.V.

den 2. Am. 1952.

Iqst.T1DsbogIBd~Tom1ld8tl"llJ Bl.4 f AktlS1lab A ar. 605.

§ 14', 2 Jao. ar:u.un.

stubbekj øb1ras
k3øbstad OB

S1iubbeldøb1Q&
bened.
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