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Nr. Alslev 375
Brarup
Brarup

I -t,~&;U ...• li,~•
Kommune:
Ejerlav
Sogn

Dekl.lKendelst: Tin lyst

l b 7/02-1952 2/04-1952
2 a 1/10-1951 15/02-1952
7 a, 7 b 1/10-1951 15/02-1952
Gadejord 2/10-1951 8/03-1953
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F. P. U. j. nr.: l3- O8-19 77 Reg. nr. : 3 7 5 - 1



REG. NR. /tf/.3
Afolcrit1.

~tem1»Sl- oa gebyrfr1 1 h.t. lov 140/1937 § ".
Anmelclerl

Fredningstilbud NAT U R rr- r:JN! NG S N ÆVN ET
FOR MAf.;ii)O A;"viTl\AAD.Ji(Ri:D.>

Undertegnede _JdB,beda!'Ad pA kirkenB Vesæ
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1 b

sogn,

af . Dramp by og sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anfør .. øer toZ!>eho14at
JdJkemlD1s terieto Sodkende1.oe.

Arealet beskrives saaledes:

Area.let er beUssendo øst for· acazup lårke OB~.
Fredn1nt;en omfaotter det UbebYBb"Gdeareal. elYCtl .. "reM have 801
Jj6meringsplac!sen•

•
Ftedningel'l har følgende omfang: ..!...

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

varende, )ig\lsom 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.

V1_ forbeholder :Idog ret til at be~8Se 4ele at det tn4ecte anal etter 1d.J
kens bohov. så 1.m'nGe det ejes at ktJken 06 atlm1a1etI'ØN8 at -DiGhec1aDl
det.

v1
For fredningen kræver _ ingen erstatning.

ViX_er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

l b af Bra1'UP by

9'0.
på JIiIK ejendom matr. nr.

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

provsten for herred og menighedsråd.

, den 19

1'11V1t'terl1ahedt
1,. Bmer.

Joba._ Beauup
lo1'li&D4tor Bl'anp -n1Bbedorl~

d(,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l b
af BzøZ'llp by B1'anp sogn,

ai hartkorn: (år. skp. idk. aib., hvilket matr. nr. i lorbin-
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. t.bruar 1952.
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4 ø 967

ti IDøt UlUfatea. at der pi 4M gat tOI' Bz6l't1p Jd.l1øI l1æa4
areal. _tr. nr. l b BraNP bJ' og sosn, deJ:' OIIfa'tter Jd.zkeDa plzkenaas
plads samt gzaveJ1)ollgeM have, UDB17øe~ eD åemt.n _ trectn1Ø8 1
ove~teDlelse _4 t01'QnstAende tredD1l:lgaUl!lu4.

X1r~n1steriet. den 11. JIIIU'ta 1952.
P ••• V ••
E.B.

a.a. iedeneD
Bkape.

l,

---0000-

InUørt 1 daGbo6Ø11 fol' retskreds 111'. æ. ~øb1D8 ... kØbstad m.v
den 2. APR. 1952.

Ipt.ftDsbosIBd. :Brarup Bl. 1 b AktlSlrab ... ~170.

, 14', 2 kr. BNm. /8eb1esel••••
Reto1a'eds nr. æ.

lI,vkøbi.ng I. kØb.'"a.v.

-, ,,
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A~ekrlft,
;:..tempel- og seb,yrfr1 1 h.t. lov

REG. NR. /(/.3
140/1931 § "~e

ADlDtldcr.

Fredningstilbud NATU R FR ED~! l NG S I'J Æ'IN CT
FOR MAl\mO ArviT::A\D":;~;:cD5

Undertegnede g~jer lå~ Chr1s~feI"GØD. B~I'UP.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 a

af Brarup by og
at laGe 'n~dennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Aroolet ør bcl1eeende num tor Damp Jdrke CI'6 k1I'ke~.
Frodn1JlGenom:ea ttor den aydveotl1Be tzekant at _tr. nr. 2 a mel-
lem vejen til Klpp1n8e og vej~ til Als~. aA1e4ee a_ trekanteD
slder Jall6s 4e I1CIlJnteve~e er go lISter lange regne"t f. 4et 81dve,
116e bJørne.

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, udsalg"teder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

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

2 a af Brarup 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 menighedsråd.herred 0g

Brarup , den l/J.O

fil VitterliGhed.
1.. Exner. Job/.iI.mea Peter'aUu.

.(,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 a
af Bwrup by BJ:azup sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. aib., 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

...



4en 15. na 1952.
Iqat.ttnabo~:Dd. DJBlUpDl. 2 a AJnIW:t:ab • 111". 170.

14 2.s1ik. 2 kr.
ISChleael

B.I.

Retæreda ur. 28
Ll'køb1l1G J!. kØbstad

m.v.
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REG. NR. /'~3

Afskr1ft.
citempel- og gobrrfrl 1 h.t. lov 140/1937 § "~e

Arae14er.
Fredningstilbud NATURFREDNI NGSNÆVNEr

FOR MARIBO AMTRAAD~;<:~iD3.
Undertegnede gArde3ereke fru Anna Møller. BJQ1'Ul'.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7 a og 7 b

af Brarup by og
at l~de, nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bellgaende vest og slcl fol' BzalUl' kirke oIJ k1rkegArd.
Fredningen ouafatter mod vest en 50 ti bred b1'laDe. lIOdS1d .. 40 a
bred b~. dog at fredningen fortsættes lIOd ØJet aed en 20 • bre
brGllUle langs vejen t11 Sundbl ned til -.tr. 1lI'. 7 k.

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

varende, ligesom der heJler ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telofoll- og tolegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

For fredningen kræver jog ingon erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

7 a af BralU1' by sogn,
på min ejendom matr. nr.

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

provsten for B:erup menighedsråd.herrecl og

B1"IUU P ,den

~11Vi tterl1ghe41
Rane Chr1ototfersen.

Edv. HeJD1Dgsen.

1/10 19 51.
-'næ. M"ller.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på mat r. nr. 7 a
af B:re.:rup by Bxa:rup sogn,

af hartkurn:
delse med matr. nr.
Det frcd;}d;} areal ses

ldr. l>kp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

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

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 7. febl'Ual' 1952.
B1'IIun.
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1D4:tøn 1 dagbogen ~or ze~4B nr. 28. I8købing r. købØ1ad II.Y.

den 15. J'BB. 1952.

Iqat. T1agbogtBd. Bram}) Bl. 1 a A"15kab • Dr. 110.

Bruun. / SChlegel
E.l•.
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Retskreds nr. 28
Ny'køb1n,gl. købstad

II.V.
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REG. NR. /4'/3

AfWlf$. ~tØlllpøl-og sebyr:fri 1 h. t. lov 140/1931 § "~e
ADM14en

Fredningstilbud NATLJ R FR EDN I NG S N ,lEVN ET
FOR MARIBO AMTRAAD,j/(Ri.:D5

Unde"rtegnede 80~ pil koaIIanaaa Yega8
tilbyder herved som ejer af _ca. p,4ejorcl

af . B1'Ørup by 0'
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel1~n4e vest :for 8zawp'ld.1'b' OB1d.lkeslrd.
~red~en OIUl1tte~ p4e.1o~8D ved Jd.r~ ........ eUSCe hjtm
Arealet er UlaUiku1ezret.

J
';,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eJler beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heIler 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.

F fd" k :vl. .or re mngen ræver lIlIt 111gen erstatnmg.
V1 BlI er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

pdøjorden af Bzamp by os sogn,

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

i
~
l
'l

• J

provsten for menighedsråd.herred og

Johamlea letere8D
lll4.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut påXRiHIJ:IXK pc1eJord.a
af Bmzup by DzelUp sogn,

af hartkorn: tdr. .kp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
jbd. 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 'l. teb1'U&l' 1952.
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Amtsrådet bar .oddel t sit samtykke 'til. at sopel'A4et har pAtag~·

a1g forpllgteJ.aeu i beabol4 til tOI"DlØlrDU t:ndn1~8Ulbu4 •

• a r 1 b o a la 1; B r A 4, den ,. -ns 1952•

.,. ftevenUolr.

Indført 1 cb8boaen tor ret3kro4a nr. 28.

den a. MAR. 1.952.

l' 1qst.T1DabOe;.B4.BJ'lrup Bl. løabl.. A".5IIab • Dr. 170.
foran

§ 14' 2 kr. Bruun. I Ebbe lI1e1aen
Scb1-.1.

Retalaeds nr. 28
Ilvk11Jb1~ F. klZlba1a4

m.v.

t
l

t· .
,



..

..iVord.

krræn a-f"

.BrQrup B!/ 09 ;..C)ogn, .lQlsters Alørre-Herred) Nor/oo Amt.

De ;'..? t t/!6L~d ar
-10 - /95/ I'or matr nr / (; BrOTt!L"D By
,

'70 - /95,'

~ - 195/
2;
I/O - 195/ el gacleyorclsareal '

med /'rCd7?/ngsserv, tut 5'"lrrede, arealer er ;xl

delte Æort Vist mecl <sArd o;fravcrms.

8tl.,lo3e hø b/nB / Ja;? /952
/1 A _

V~ /jll~
Lana""S,D~ltto·,..

t ., -. ..... 1-

, .~r

l. 'tooo


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



