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dato
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dato

6 a 20/08-1951 18/10-1952

Reg. nr.: 379 -4



_KtU.111\. ~761C' ~ ';/0- 1'7~Z
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Amae1derl
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Fredningstilbud FOR MA~d:;0 1·.rJ:~"./·J- ::"v.C~;:D5

Undertegnede proprietær Johan N12s -.a. Sann~rd.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 a.

af B 3erreby by Herredsk1rke
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er beliagende omkring Herre4sk1rke ldrko oG k1rke{Jird.
Fredningen omfatter en tredive meter (30 m) bred 'brømnerundt 011

kirkegArden. resnet fra. dennes nuværmde skel.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må i~M~t!Ier 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 de huse med til11æende udhuse, som ligger
der ikke må røres.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

6 a af Bjerreby by Herredskirke 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.Nørre Herredskirke

sannaGUrd , den 20 8 1951.

Til vitterliGhed I

Vilh. Juliusaen.
Johan 1f11ason.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. -6 a
af Bj8rreby by Herredsk1rke sogn,

af hartkorn: 2 tdr. O skp. l fdk. ot alb,. hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nr. 4 m. fl. 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 16. oktober 1952.



~nUørt 1 &lgbogen~or retskreds nr. ,l, Nakekoykøbs1a4m.v•.

den 18. OU 1952.
L1s't.T1ngboGd~d. 111.4Akt:Skab r nr. 504.

Johe. Jensen. )'.....•..•
Gebyr 2 kr•
• 10 kroner.

Retokrede nr. )1
Nakskov købstad

m.v.
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Ierra:YU 0/
JjjfYTeb!L ~f/,
Herredskirke, So/ru,
Lollands .A0rre fferred,
ffaribo ../i'rn.b.
~ €?/U XO?U 0/--I'fabi.kelkorCe6.

De 1 h. t. tilbud af 20/8-1951 af
matT. nr. 6! Bjerreby By med fredningsservitut
sikrede arenler er på dette k()rt vist med. skrå
skra.vering.
Maribo 1 juli 19528

and1nspektør.
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