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REG. NR. 4.3~'-
:aompol- OG r:;obYl'fri1 h.t. lov 140/19'1 § ".

Anmolden r~A T U R FR EDN I NGS N ÆVN ET
FOR MARIBO AMTRAAD::ii<REDSFredningstilbud

I'; Undertegnede l1I.loojor lU.tGo lunoon. Ukft"l'1na&.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 O
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af v. Ult"l'I'inao by :.:Jkarr1DcO
at lade neClennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Dot fl'OdQde arø:41. dor ø: l)QliaiJBnde øst ~O~ ~8 Jc1~ke.
udaaroo uf don mellem bNVo.1en 06 ~an1nsol'D8 pt1 IIDtl'.Dl'. 6 e
Uooomo mve3ord •

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.

:a!3:~lltmQCC~~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendqm matr. nr.

G O af Ukørr.lnGG by S,k"=DBO sogn.

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

provsten for· l:Ualoo herred og menighedsråd.

,den *1 / 2 1950.
AUGOlhnoon.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6 e
af Uk0D'1rJae by rSkøn":lnge 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 hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den
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ID4ten i dagbo~ tor ætoJaoede Dl'.30.uøftbo kØbstad m.v.,

o, , don 4. 3UU lt52• . ,
Iq3t.~aM. fltøn'. Bl. 6 o Akt.Skab • 111'. ~
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nO'tt*rodo ør. 30
i1ar1bo kdbotad
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For æe. vid t ansaar det stJkke ØLdo301'dveGt ~I' kirken. SOlD

.skes fredet, til trmdes f01'aD8'tlelde tl'84JUDBstUbWl a~ tm4enepede .

soSlel'å4 tor Ursted..skørrzge-Vej1eb, kOJDmune.
4en 14/12 1950.

, )

t
"

.carl JohaBsen

H,L, brkolaen

Poul Nielsen

J ,Ohristensen Aage lUaaen

!,,5m1th ø ,Svend søn. Va14 JfØ'ØGDØ8I1
•

Chr. Lundotrøm Ellen Chri.oUanøen, Peter Han

l.,
Jobs, Kølle, Liarcretho l~ulsen.

Jobanne Skaan1ng. Ant, J!redori.keen.

U. 1I0601ood,

Det tiltJmdes. at der pi det vest for SkørxinBe Kirke 1188

areal, der 81" udlagt t1l parkerinGSP1a4a, og J?A arealet 1aftgø k1.rkeglr ...

dene vestre skel, der begGe er wnatr1kulere4ø, samt pi -u.ar. 25,
Skørrinae ~J og eOØ\, UnglJaeø en servitut om tndDina .. OV'ennsetem-
melse med fomnståenc1e fredninBStilbwl.

K1rkem1nister1et, den 19. Janual' 1952.

,.

E.l3. .- I

Kirkemin1stene t
.....--000......--

, .
filar1bo amtoråd bar GOdkeDdt, at ~~Bted...skerliø6 .. 4/e31eb1

SOlJlel'åd har pltaaot e1,c;fot'plit);telsen efter foraDs'tleBSe 4ek1amt1on.

~ a r 1 b o a Ji1 t s r A d. den 19. februar 1952.
"
"!F. Reventlow.

Indført 1 Da.gboaen for Retskreds NI'.30,lbl'1l»o III»&ta4m.v,
4. JULI 1952, umatr1ku1

Iqst,TingboglDd.V,Skør.1 Bi, areal 'Akt'Gkab B Ir.'".
Geblrfr1t ~ 1411 . . dl, ,I

2 k Afvist f,D,V, ang.matr.nr. 25 V.Skøn,,4el.' "t1.,~o.
r. e3es af Vilhelm Mon.e. Ul. skø4e 1. 16/10 19.'.

Expcl. ofter friot. "
undersk:r1tt.

netokrede nr. 30
1laJ:'1bok8be1a4m,m •
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REG. NR.II.Jr- 2'%;. Ilf.;J;'Stempel. 06 aoblrtri 1 h.t. lov 140 9'7 lY.

~~e14"1
NATURFREDNINGSNAiVNET FOR

Fredningstilbud MARIBO AMTSRÅDSIffiEDS

i
.\, \

f

I .j

Undertegnede !!enighedsl"aad ter SkllJrr1nge
tilbyder herved som ejer af~ nedemmvnto arealer

af Skørrinae by Skøninge'
at lade nedennævnte areal af ovennævnte "_Cfrede som nedenfor anført.

sogn,

, .•
. Arealet beskrives således:

Arealet er beliGGende dele vest tor Skøn:1n&e Jdl'ke og udlagt GOm
parkerinGSplads, dol~ lanas k1rkedArdens vestre skel '. besa8 disse area-
ler er umatr1kulerede - OB endel1B den vest :for s14stnawDte areal l1ø-
gende 104 matr.nr. 25.

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. ,

V1 _ forbeholder dOWdid&iX k1rkem:ln1steriets SIUlkt14Xl.

For fredningen kræverxISingen erstatning. .

Vi .. er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

25 af Skørr1nge by OB sogn,

dog uden udgift for 1&.1 med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for l'u81ee herred og Gkørringe
, den 19

menighedsråd.

e8 bass14en

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fr~nin~tilbud,
bestemmes det,· at tilbudet skal lyses som servitut på~. OVenD8Wnte azrealer

... db 6kpnnse bV OS 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 hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 29, febriai- 19;2.

BI'IlUD.
I.-J.-sWtsøvnab84 Ibribo J.81.". 4-11-19;.
l.nr.25/4 195 amteraa4
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Ierra:~c:t
105ter ;5lJJrTift;i'83p
$l:OTTUz!l6 $OgTU)
TugZ.5e Herred"
HarCbo ./lrnb.
~r eru Ko;:;v0/ ffatrdeUort66 .

.J)e, u h.enkoZd til tilbud
qj ?1-t"z-/950 '/or ma..tr 77T 6~
a.I -18//2 --1950 - - - 25 bo/?e 0/ ZI:;5Æ0r ringe, .Z3y
0/1/,1//2--1950 - .9ade./ord 0/, ...
cif /8//2 -/960 - Æirke-p2'cui6 z, Z*;5kOrTz,nge.By
med Jred7u:'~.s.5erv-dut .sikrede area0:.r er på
clet:i:e, kort- v-i.st; 77Ud .skrå- .skravering:
Haribo i- julz- 195/
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