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stempel- og gebnfr1 1 b.t.
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lov 140/1937 § " •

Anmelder. ~
. NATUR FREDN INGSNÆ'JN [:.

F d· tOlb d FOR MARIBO AMT RAAD5KRfDSre nlngs i u

Undertegnede gårde3er frøken $ertba. Brandt. J1jælde.
tilbyder herved som ejer af ma tr. nr. 2 '!:.

af FjlBlde by OB
/ at lade nedennævnte areal af ovennævnte matT. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:
Arealet er be1100en4e vest oG nord :for ljæ1de kirke 06 ldrke{Jlr4.
Iredn1n6en omfa.tter et areal af 2 !t der mod øst begrænses af

ve3en t:l.1 ~axteøb:i.nc. modnord at vejen til Maribo oB mod vast at aatr.
nr. 2 a. dettes øetllaø ske1l1n1e og dennes forlængelse mod srd. mod sld
dannes ~sen a~ kirkegården og kirkeatl'æde.

Fredningen hay~~_ng:
Arealerne må iki';<b:bygges 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 opføre et beboelseehuø i den nordlige del
af dot fredede areal, doS a\lec1es a.t bygningernes østliGe ende kommer
til at 11009 tndenfor en afstand af højat 45 meter fra skellet ~ _tr.
nr. 2 ifl Vest for ruømte afstand at 45 meter IDA ad ogsl plantes højt-
voxende VfØU.~.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

.2 I. af Fjælde . by 06 sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Mus ae Fjælåe menighedsråd.herred og

ljælde , den 20 (8 19 51.

'fil ".1tter11Qbed •
s. nitcaard aørensen.

Bertha Bra.ndt.
Jens P.Petersen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 &.
af F3e14e by fjelde sogn,

af hartkorn: 5 tdr. '3 skp. 2 fdk. 2'~ alb., hvilket matT. nr. i forbin-

delse med matT. nr. l!. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
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Ind~ø~-1 'dagboGen for ~et3kredo. nr. 29. SaxicøbUlG
køba1ad m.v., den 18 Olt'!1952.
Lyst.T1.'1t;;boC.:Sd• FJeldo Bl. 2 I.Al:t:3lca'b A nr. '76.

Iiuno von Holote1n. - I.....•••...
AfGift.

Lov 140/37 ~ "~e
2 kr. Re'tskt'eds rir. 29

riakskøbin{; kdlstad
11•••



,." -

'0
ø
>...
al
.r. <:

>
ri)

ro

G)
Z...

G)-I/)G)

~
!tØ

~I

/ f '1oao
.TerTaYU af
Ejæzdø.By oq $0!lru,
hUJss6./ferree4
.Na:.ri-bo .Elrn6.qter e/U Kori; 0/ .J:Za..:irike,zkorte6

. I
"O 'I

(le i ~'.t. tilr.u,l nf ::'0/:'-1951 af rnf:ttr.1"'.1'. 2E, !'jelde 3y
~e, rTelninF~3ervitut si~Te'e ~rcnler eT p~ ~ette kort. .
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