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Kommune:
Ejerlav
Sogn

Sydfa1ster 395
Gedesby B'(
Gedesby

Matr. nr.
Dekl.{Kendelse

nato
Tingly~t

dato

17/09-1951
17/09-1951
17/09-1951
12/10-1951

17 ag, 17 al
57 a

29 b

7/02-1952
15/2-1952
15/02-1952

8/03-19521 a, 89 og
gadejord

Reg. nr.: 395-1



•

l
.1

I
I

REG. NR . ./rf.t~
Ab••• ~~_ au pb~ l bet. løv 140/.18'1 , "-.........

Fredningstilbud
NATURFR EDN I NGSNÆVN ET
FOR MARIBO AMTKAAD::,~R:DS

Undertegnede 8SG0111lr-Qe40. ~ .. 1I....a .lIll••8ft8'"
tilbyder herved som ejer af matr. nr. O!J III l.a ... '

. ,

af Ge4._ by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

c~
I

Areale. beskrives saaledes:

1. A.-ln .. bo1t.aJøDde aø4 ~ G•• Id .. '00 ~ cat -oa1 a) :·004._~. . i·
rø4ølaom ~ ... ...., Oft 10 _tur ba4 li&' Ji.'iQØI ~
lIIOI'C1It&e •• 1.

I. ftat.ID .. , OS .,. Ic Jd.~ (ØI4.~"')es te·'Io .. øIIIacte
'UIII1......

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eHer beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heIle r 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 ......... Udle MOOø e1Je1" ~.v.- forbeholder. dog ret til at ,.... .. deJe a~ 4a. CJe.... ...a ft4 ....
tael Ul- OUøI" 0IbI'GD1Da 0.1 øIrol._ efter tadaaGslI8 .. te "tDaø..
"'U{§54e.

Vi
For fredningen kræver .. ingen erstatning.

ftIIiI er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

ØJ 06 1 O OS øuSe~.... af Q04ea1W by

.__ ._---

på _II.. matr. nr... sogn,

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

provsten for menighedsråd.herred og

, den 12,10 19 '1.

A. Gezt101ø. ~~ ...-.......
P.8Idaø.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. O!J" l •
af øe40øbr by tot • .,. ~

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 hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den

r' ...,---- ....-... f' , l'
I

"0 F
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REG. NR. ./f:2:2..Afskrift.
Stempel- og gebyr fri i h.t. lov 140/1937 § 33.

Anmeldera
Fredningstilbud NÅTURFREDN (NGSNÆVN ET

FOR' MARIBO AMTKAAD5;(REDS
Undertegnede smed Edvard Ilielsen, Gedesby.

tiI~yd~r herved som ejer af matr. nr. 93 og 17 ag

af Gedesby . by øg
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. ~r. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives saaledes:

sogn,

•Arealet er beliggende vest for Gedeaby kirke og kirkegård, nord for,
bfVejen ..
Fredningen omfatter en 8 meter bred bræmmenord for byvejen.

Fredningen har følgende omfanla

Arealerne må ikke bebygges ~lIe~~Ii\~~ed højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varel1de, 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.

RDåIxi!if:' ni' cJ~ue~i.imtx.

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

93 og 17 ag af Gedesby by

på min ejendom matr. nr.

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 Sønder herred og Gedesby menighedsråd.

Gedesby , den 17/9 1951,
Edv, J:. Nielsen,

Til vitterlighedl

Erik lIlgedom, Alfr, Boesen,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 93 og 17 ag '\'
af Gedesby by Gedesby 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 hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. f~bJ'U8.r 1952.

BruUD"

" '.~----- l _·_--'---.......r..b~r·-- ._--
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REG. NR. /J'.2~
A~ "u....... _1'Ca41 It... -140/19,., I ".

" 'MtItIn
Fredningstilbud 'NATURFREDN I NGSNÆ'JNET

." " FOR MARIBO AMTRAAD5i<~EDS
Undertegnede ...... 081814 ......... 1Ie,,-.

tilbyder oberved s,om ejer af matr. nr. 29 b "

af QeI1e" "by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

i
I

, I
I
I

I I

!
, I
I

. I !
,

Arealet beskrives saaledes:

"'11" _ 1Md:t.søm'e -- .. Oedeabl' JtUb as 1d.ltatøb4.
r lO.n.b aI."~_.• ,
__ WIIt.'I.iøø 8ke1 ~ .. til 10 tø IIlJbø,l1'l-
.... 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 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

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

29 b af G.a.. by

på min ejendom matr. nr.

Ge4eob7 sogn,

!
, I

l
I
I

i I
I I

I I
I

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

provsten for herred og menighedsråd.

,den 11 9 19 51.
0øta14 -.tenen.

I

I

l--------=======================___

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
• bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 29 1t
af ......... by Gede" sogn,

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

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

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

Fredningsnævnet for Maribo amt. den

a__ •
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'1."REG. NR. /.f..t~
AtIkØQ·a.. ptl.- os: aeltpfr1 So h.t. 109 "O/l'''' I ".

'-.24en
Fredningstilbud ' ,: .'

NATUR FREDN I NGS NÆVN ET
, F'OR MARiBO AMji:A,\D. ;mEDS

Undertegnede ........... lian- aa... .... .....
'I • - ••tI byder herved som ejer af matr. nr. '1 •

j

IIII
1
i

I
Arealet beskrives saaledes: I
Anal'- _ bel'lØ'øae lIh't for Geleø. t1*e OSJd.fteøll't •
........ ..rattu eD te -'_ ltnl tø r•• d _v. u. '1 a Jaaøaj i
~ ~e eke1e npet tJa ....... 11

~ I
I
I

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

sogn,

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

5' .' af Ge4e., by
I

;

på min ejendom matr. nr.
sogn,

;1

II
'I
I
I

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.0.a8.,
,den 17/9 1951.

t.U n ....a-ll .. a.
'-' .fttoft.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. "a
af hh.Y by 084811.

fredningstilbud,

sogn,

" .,
af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse n:ted 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 1. ~I' 1952.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01821.00

Dispensationer i perioden: 03-02-2004



SCAN1\fE1I~ If'2/. Ol!;
FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 361726
Telefax 55361710

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Tirsdag den 3. februar 2004 foretoges .på dommerkontoret i Vordingborg af formanden
dommer Ulf Andersen:

Fr. s. 3/04 Sag om dispensation fra ki~~e~~ilyels~,sfredningsdeklaration af 7. februar 1952
til anlæggelse af parkeringsplads på matr. nr. 17 al Gedesby by, Gedesby ved Gedesby
kirke.

Der fremlagdes :

Brev af 26.januar 2004, j.nr. 8-70-52-395-9-2004 med bilag fra Storstrøms amt.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kUill!e godkendte" det ansøgte, gav fredningsnævnet
dispensation fra fredningskendelsens § 3 til dette. Nævnets tilladelse omfatter alene
anlæggelse af parkeringsplads og således ikke anbringelse af lysstandere, stativer og
lignende jf. fredningsdeklarationens bestemmelse herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf. naturbeskyttelseslovens § 66,
stk.2.

• Ulf Andersen
formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i
Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg.
Fredningsnævnet videresender klagen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amt den 3.februar 2004.

'. .... , ...,.. ~-,
, ... ", '
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Ulf Andersen

formand

Udskrift er sendt til:

Storstrøms amt, Natur-og plankontoret, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Landinspektør Jørgen Hansen, Østergågade 33 B, 4800 Nykøbing F.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommite for Sydfalster, c/o Anne Grethe
Andersen, Møllevej 37, 4872 Idestrup.
Friluftsrådet, c/o Tage Johannesen, Fjordtoften 9, 4700 Næstved.
Sydfalster kommune, Stoubyvej 1,4873 Væggerløse.
Ib Alsgren, Akeljevej 2, 4873 Væggerløse.
Verner Larsen, Fanefjordgade 150, 4792 Askeby.
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