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Afskrift. REG. NR. /".2.2-
stempel- og 6ebyrfri i h.t. lov 140/1937 § :53.

Anmelder.
Fredningstilbud NATU RFREDN INGSN~,~N_t:T

FOR MARIBO AMTRAADSI,RcDS

Undertegnede. Skelby menighedsrA<J.pA pr1IISteeabede"avegne
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l a

af Skel.by by • •• og sogn,
at lade neden?ævnte areal af ovennævnte matr. nr, freqe som nede,!for anført, under forbehold af
kirkeministeriets godkendelse.

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er beliggende vest far Skelby Jdrke og ldrkeglrd.
lre,dningen ~tter. præstegårdens have.

Fredningen har følgende omfangå .
Arealerne må ikke bebygges IleM}.;MflFt.ed' højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heIler ikke på arealerne må graves grus eJler anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign .• skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eIler andet, som
kan virke skæmmende.

Vimt forbeholder ~I'dog ret til at ben;ytte dele' af det fredede a~al t11 oa-
og tilbygning ef1er præsteembedets behov, øA lsmge arealet ejeø af .....
tu.det og &dm1nis1reres af menighedsrådet.

vi
For fredningen kræver" ingen erstatning.

V1* er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

l a af Skelb1 by
på "1".1matr. nr.
og sogn,

I

I
I Idog uden udgift fordi med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser,

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og menighedsråd.Sønder Skelb,

,den l 110 19 51,
Til vitterlighed.
Ernst 'Rasmussen.

Skelby
H. Ellekild ..

fIld.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningsti\t>,ud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1a
af Skelb1 by Skelb7 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.

,
, I

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. febzual" 19'2~
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Det tiltrædes, at nærværende fredn1ngadekJaraUon t1ngJ.1Ses

servi tutat1!tende pl Datr .. nr .. la, Skelby ~ øg ..sogn.
KirkeJD1n:1steriet, den 12. .'rts 1952.

Indført 1 dagboøen tor retøk.nds nr. 28.'·lIykøbtng r. købstad ll.V ..

den. 2. APR. 1952,-
Lyst. f1ngboga Bd, Skelby Bl,,. 10 AktaSkab C nr.. 496.

§ I 2 B1U~ /SChlegel14 a kr. E.B.

Retskreds nr. 28
tlykøb1D$ ]l'. kllb~stad

•• v~

P.M,.V.
Kirkelll1n1ateriet. E.B.

J. BeDglls80D
fJD..
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REG. NR. /tlVZAtH!1ft.
Stempel- og gøbJrtri :1henbole til lov 140/1937 I 3'.

A... 1del"1

Fredningstilbud NATUR FR EDNINGSNÆVNET
FOR MARIBO AMTRAAD5i<REDS

Undertegnede Jd..rkebe't~" Robert He,.. 8utlbJ.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 13 C

af Skelb7 by oø
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr .. nr. frede som neaenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Anale"t er be11gserde vest tor' Sk81b7Jdrke OGktlkesAzt.
Jzoe4D1ncen omta "te". bele p&.J:CElUen •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlert!~igt 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 .• hYOØlo8a:real." IIA holdes i --1:1& ataDI.
Jeg ~.~ ax~ torpllgter lI:1a 4erboa til at .... 4e pi pa~

c.ll_ ymrelJ4ealaIre "t:11en passende heJd•• tter torban41tDS .. 4 4e pi.. ,
1ebentUge4e. all" brum4se1aa:1tuat:1oll8Jl 'tillader 4." 08 atel'1aler kan
tAs.

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

13 C af Skelbv by

på min ejendom matr. nr.

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 herred og menighedsråd.

Ske1.b7

til vit.rU,-,
Brik IBgecIom.

,den 11/9 19 51.
Roben Hep.

H. EUek11de.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l'O ,\,

af SkelbJ' by Ske1bJ 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. tebl'uar 1952.
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REG. NR. /J.t2
At§!g;'1ts_

Swmpe1- 08 geb~:fr1 l' b.t. lov 140/19,., § "~e
A~14eft

Fredningstilbud . ....
N A T U R FR ED N I N G 5 N ÆVN E T

. FOR MARIBO AMT~AADSI<RLD5
Undertegnede gA.r4e~ Erik ~. Ske1b7.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 15 b .

af Skel_ by OB
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:
< • •

Arealet el' beliggende DI'~~st tor Sltelbl )d.å. OB Jd.zkesAr4.
J""lUnsen omfatter hele den DfWDW plrcel.

F;edningen 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

15 b af Ske1.b~ 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,

provsten for herred og menighedsråd.Ske1b7

, den 10.a.O 19 51.

adr. Erik !Oølll"Cl.

H. EUe1d.14e.
C.HaDalD.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 15 b "',
af 8kelb7 by SJte1b,. 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 1. ~e~1' 1952 e:
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IDtfert 1 ~BboseD :tor ntekrG4å Dr. 28; lIJbbias r. k6s"4 a.v.
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REG. NR. //-1.2-
AtHdD-

~"-Pel-OB aebp',f1'1 l b. t. loV 140/.'7 I "~e
A .. JIlen

Fredningstilbud
NATlIR'FR EDN I NGS NÆVN Er
FOR MARIBO AM1RAAD",;G~;':DS

Undertegnede ..... ~r ~ Cbdøt!aD .... åDe_. .
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 15 lE

af' SkoUw by .-
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. ,frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saa1edes:

Aza18t .. beUurmdø cwe f~ tåeDM' Id*_ OG~.
Jn4rdøaen -'a'''' bel •• 'V. IØ". 15 II.

Fredningen har ~~df ..~:
Arealerne må i~~~es"eTler beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transfo~;;'atorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til at lde "le &I .. t ,.. ....--.l l tiUa14e
~ 'U1b7SD1D8 til ell.r ·"111a~ 4ea ...... 1IIeb7.. 1. et.1r tor-
haD4Jtas _I .. »ItalebentUpde.

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

l' II af Ske1_ 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,

provsten for 3-.der menighedsråd. •herred og

SUJlw
U1 ftt1e1'1J.abø4'

Robert 11eID.

,den 171' 1951.
p. Cu. 0UIeJa.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 15 II
af -euw by a:elbll

fredningstilbud,
"\'

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

-.I ~. -.--.,.....•.I' ._-
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