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Kommune: Rudbj erg 381
Ejerlav Langø
Sogn Kappel

Dekl./Kendelse~at~ n~ -dato Tinglyst
dato

18/10-1952
18/10-1952
18/10-1952

2 e 24/04-1951
7 a og 15 b 27/04-1951
14 a 27/04-1951

Reg. nr.: 381- 6



I\I:U. nl\. "i'.c 7
~)tOr.ID(\J.- OGcobyr~.ri i h. t. lov 140/1937 § 33.

Anmelder l

Fredningstilbud NAT~y- '1 :~~:'"~ I:: ~~::~ '\' '_.',:'~~::
fOR MA~~JljO hiV'. j ".hr·.,........".io.::D,)

Undertegnede :.eiol;e1~ t.artin 1?ederocn. Ianaø,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 O

af L::m;;ø by KlJlppel
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Den syd ;(or otuohu.'1ct

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.

~~~?:!B~!3t%~~·~!xX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

2 O af LanC" by . KaVpel sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lollands adr. herred og menighedsråd.

, den 21/ 4 19 51.
MartLn Poderaen.Til vitterliched,

Albert Madaen. G, Jacobsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 O

af !o.nCO by I:o.Pllel sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. l;} alb., .~_D:XaCil.X
_!tmcI.XKl:Jmt~ xi~~x!.tm~x

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.
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Indfort 1. daebocon for retskreds nr. 31.Uaks1cOv købota4 m.v.

4en 10. O~. 1952.
Lyst. TinCbo:J:;ntl. I :1. 2 e ~\1.'ia;"l~bD nr. 529.

iJebyr ~ la'.
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Jobs. Jensen.

Retskreds nr. '1
i~·~k·sb."'Ovk6Jbutad

~"If.
......................... -_ ..

I••.....·.·"



{ ., ~

~'...
I , ,

, .'

'I ..,

l "

~] '.,:
I "
l ,.
, It" •

f·
"

, ..
I _

Undertegnede :f1oker Jo1nnne~ .JUO. Iana0.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 14 a

af Langø . by Kappel
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

:en lo meter bred brlollmLiO a;;;'mtrlllnr. 14 Q langs donneo V'ostl1ge okol
",'/iJI mod Ujii Ia.nS0 kil."keGå'X'd.

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.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

14 EL af lanG" by bappel sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lollando adr. herred og Ianeø
19 51.

menighedsråd.

, den 27/4Iancø

~l Vitterl1shodi
Albert Uo.doen. G.Jacobsen.

Jolls. Due.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 14 a
af la.ncø by 1\appel sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. 1~ alb., :i!ic~~~~ty'K:kiK~:a
Xa~~~:=;g ~SbCæJ.~x

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. ottobor 195_2~. __



lndf~:rt i dagbocan for retskreds nr. 31, Nakskovkøbstad m.v,
den 18. OKT1952.

LYGt.'l!1ndbocoBd• I Bl. 14 a Akta3kab '! nr. 129.
(kort i akt n 529)

Geb~ 2 kr.
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REG. NR.
JtElilpel ... 0(; SOb.vrfr1 1 11.11. lov 140/1931 § 33.Anmelder.

Fredningstilbud

I y

'.
"

e
e
e

4037.

Undertegnede ~~rdcjoI' Poul G't.U'ln:lr Chr1'ot1~noen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7 a. ae; 15 b

af LanGø . by . 1tD.ppel
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

En " meter bred bl~mmo syd for k1rkec6rden1 Lo.nSø· s 0"'1168 skel.
linie, somden nu fihdeo afæt 1 marken. følaondo skellet fra veot
til øst m.mt den til mm ~rd hørende lave vast for k1:rkeølrdøn.

Fredningen har f~~e....~e omfang:
Arealerne må i~~t1gi~~ler 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 på min ejendom matr. nr,

1a OB 15 b af lB.nC0 by Kallpel sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lolland.s od~"-41 herred og Lane" menighedsråd.

lQncø ' den 27/4 1951.

~l Vitterlii,;hodt P. Christiansen.

Albert i4a.dsen. G.Jaoobeen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7 a oa 15 b
af ~C:) by K'al>l?el

;, 7 l ul
af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. 2.:i' alb., hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nr. 5 J,!, 10 !.. 15 h 06 l l! ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

sogn,

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. ()lttober 1952.
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Indfør~ :1. da(Jboam for rotskrodEi nr" ,l.nakskov købotad m.v•
den 18. OKT. 1952.

,
LyGt.T1ne~Pe.Bd. 1 Bl. 1 a Akt:Smb n nr. 451.

(kort :1 o.l=t D 5~9)
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