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Fredningsnævnet for Maribo amt. den 1. teblU&l" 1952.
_ BNU.

•

REG. NR. /.19
140/19'1 § ".

Anmelder =

Fredningstilbud .NATU ~ FR E~N I NG~ N,~"./i,~r:r
FOR MARIBO AMTRMD~.<Rl:D5

Afskrttt.
:J tellpel- og gebyrtr1 i h. t. lov

Undertegnede 8A.r4ejel" P. Pe4ersen!alle, HOI"Z'e'bl.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 og , D

af' .Horreby by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er beliagende nord for Ho1-:reb7 )dm. og k1l'kegArd.
Fredningen omfatter det sydøat11ge h~ørne at "yen I'Ild.n ejendom
sydøst for hovedbygn1J26Øn.

Fredningen har følgende omfang: 11 ere .
Arealerne må ikke bebygges ellelt:$antef 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

2 og , n af Horreby 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 Sønder herred og Homby menighedsråd.

Horreby , den 21/9 1951.
Til vitterlighed.

Erik IBgedorn. V.B. Kølgaard. P. laU.,

<1[,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 OS , a.
af Horre1q by Horreby 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.
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Indført 1 'clagbosen tor fttekredo DO. 28. lJ'køb1Dg r. k8batad II.V.

den 15. :reb. 1952.
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AtskrU1.
Stempel- OGpb~r1 1 h.t.
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Fredn ingstil bud NATUR FR EDN I NGS N Æ'JN E r
FOR MARIBO AMTRAADS;(R::D5

Undertegnede ~e! på kODllll1ØJ'JS Veøe
tilbyder herved som ejer2lLIOU;t2G

af HOft'Ø_ by O«
at lade n;dennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenlor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes: . . .'
Arealet er bel1saendo «ve! tor lioft'eb7 Jd.ztesbd.
lJ."84Jd.Dsenomta'ttft" el".l dn ØI1l ~~ Jd.J:kesb4_ llsøeD4. stykke
~de.1ord SOlD det 874 4emr Ume. øadeke ..

Fredningen ha,k'æf~ng:
Arealerne må IkkeVbebygges 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.

_,11·.-IiIIØ~IDlØ:Li·Ø

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

gadejord af Horreb7 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 Sønder menighedsråd.herred og

Horrebl sogneråd , den 21/9

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på JIaI!;tIXX& p4e.1oZ'4
af Horreb,v by H01"lO_ 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. febzuar 1952.e IN.....
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Ålltal'A4et bar meddelt sit sam1;7kkeW. at eogD8r1det har pi- _1-

taget 81g forpligtelsen to henhold til tOJ'l8Yllte tl'8411lussU1lIqcJ. ,
• a r 1 b o a a t 8 r A d. den ,. IBrte 1952. !

l. Reventl_.. . .t.'
I
l .

Indfiart 1 4alIbopn j!or retskrodD nr. 28•• ,.købiDB r. JE1IIlb8ta~ m.v. t-

tden 8. IlAR. 1952.
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.Jrord

Jerrcen af'

Horre by By 02 Sogn,
JO.!scers Sønder -herred) ./ffQr/OoAmt.

Ve //).t. lit6uc( al'
2/
~ -/95/ .tor ma6-nr. 20$ <.3 !J

21
~ -/9/ 'I ..Ja.cI'V0rci 03 !}acte. ,fæt'.

mect :lredn/nssscrvl tut S/tfrea1e arealer

er'på dette /rort v/ol! mut S,frc!. o.fraver/n..9'

S666e,f.ø 6,'ng {Jan. 19S2æ ;ru",
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