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Kommune: Rudbj erg 381
Ejerlav T i 11i t se B\(
Sogn Til1itse

Matr. nr
Dekl./Kendelse Ti~f~lyst •dato to

6 a og 6 d 27/04-1951 18/10-1952
8 i og uma-
trikuleret
P-plads 7/05-1951 2/11-1953
13 c 22/09-1951 16/10-1952

Reg. nr.: 381-7
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Stempel- 013 aebyr:tr:i. :1 b.t, 101/ 140/19N~·~~~· "7-<r
Anmeldor.

, 710 - /'75:2-

.Fredningstilbud NATt; ~~? ~,)f\!! f"IC Sf! ,'=~/II:::!
FOR MAR~30 hil!:~.;r·,r,j:,,~:~~D3

. Undertegnede Gårdejer U. rtodecaard, ~111tze,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7 C

af Till1 tea by Till:Lt28
åt lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

, sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet, der er beliGcende nord :for Tillitzo k:Lrkod\rd, er skyldsat
undor matr.nr •. 1 c OG froc1n~Gell oT.lfattor helo paroellen.

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.

( Jeg forbeholder mig dog ret til at )

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

af T111:l.tze by :!SllStlJe: ()J 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 T1111tze menighedsråd.

T1111tZG , den 27 /4 19 51.

Til vitterlicha'l ,
J.Laraen LBuraen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7 C

af 1];111:1tea by T1111 tze sogn,

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

delse med matr. nr. 6 a 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 ltl. oktober 1952.



Indført 1 dl1gbogSl tor retskreds nr. ,1.Nakskov købotad m.v'.
den 18. OKT. 1952.

L,ot. TinabOGtDd. Bl. 6 a Aktt,31æLb E nr. 110.
(kort 1 akt J 6'6) . . .

Geb;ft 2 kr.
• 'to kronor •

I

/
Røtokreda nr. 31,
IJaltokov købato.d
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•

140/19'7 § "~tKt\:J. NK. /7~
Anmeldere

!\!A 'T U:; :-'? i,"::' ~' " ;\,~':~ ro.' ?1"~'/~!~,..
40'2. Fredningstilbud - ,' ..... ~,..... ,....

J"~. J .. ~ .. I I ,/; v -.....,I..,J

Undertegnede st:Lfto.mtr.nnd Greve Fr. RQvontlo\7. I~yl(øb1nBF.,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l' C

af ~111itso by T111i tea'
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet, der er matr1kul'eret under matr.nr. l' R. Til11tze. er be-
11{Sl)endeoy4 for byvojen søn.4~n.for T1111tze ld.rkegArc1.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til .. beplAntn1n8 m$d løvtræer. som ef tor paøaen4
udviSlinS med særlig henblik pi. skønhedav1rkninsen 1kke kan kommet11 at
virke skønm~de for kirken, kirkegården ~g dens omGivelser.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

l' C af 1':1.111tze by Oe sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til t:orestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lollands s4r. herred og T1111tze menighedsråd.

Amtegaarden. Nykøbing 'I., den 22 I 9 19 51.
ir. Reventlow.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l' C

af T:i.ll:L'bsc by Tilli tze sogn,

af hartkorn: O tdr. l skp. 2 fdk. O alb,,~*å:lIKXX

etse~llJØ1lCKllCIiOQtØ( xæ~ocødeJJ«bomcxx
Det ,fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.



Indført li. dagboGen for retsla'eds nr. '1. Nakeko1/ kd;)stad m.v,

dm 18. OKT.1952.
~1Gt.T1ncboalnd, B~. l' c AktaObab.J nr. 6'6.

Jobs. Jonsen. I..••..•.....•
Gebyr 2 kr •
• to kroner.

Retokre4s nr. 'l,
l~akskov købstad
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'Z.t.' REb. NR. /7-<;
<. St_pel- oG s-'bJ'rtrl :1 h." •. lov 140/1931 § "';I /

,~.~. 4456 I Anmelders'!L' 2 BOV.195:5 d..... · . Fredningstilbu r~ft;rLJ~C=~~-:,]\!:i!CI3'\\.'- ..... L:,~ _.nr. 8 1 !1111 .. _ by o'"
80Øl II.;. . I FOR MARiBO AMTRr.Al)~;{RtDS

Undertegnede tftll! te. sogn.mad paa kOlUllWl.svegn_
. tilbyder herved som ejer af matr. nr.. S 1

.;..~l.~'.'"'~.~'.

af fill! tze by ftl11 tae
at lade nedennævnte arefll af ovennævnte matr. nr. fr,ede som nedc;;nfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Den vest for 'lUU tee k1rkeprd beliggende paøer1ageplad. -.rt
_tr.nr. 8 i mld det aeZ'pfla ... :ND4e _leg
?amer.1ngspla4sen 11gB_r paa pdej0r4

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må lf~~ller 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 a)

For fredningen kræver I ingen erstatning.
VJ. &er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom·matr. nr,

a 1.... af 'rUl1tze by OS sogn,
dog uden udgift for ift med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser. 08 ga4e.1oI"4-.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for LollAnds adr. herred og T1UitZG menighedsråd.

~1111.tze
J.Larsen Laursen.
L..2. OttoS••

, den 7· / 5 1951
O.Jllelsc. H.P. øaa88l

Aksell.... fil.HaD••
Hans V.01sea

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses sonl servitut på matr. nr. 8:1
af T1111tze by mUt.. sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. l fdk. ti- alb., i!mumftåbtli
:m&~ ØxBfi~titiiz
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den '0. oktober 195'.
,l_l --"'-"-- _



Al.4tSrådet har godkEndt sosnerMets 1bmnstliende freaniftgatUbtacl.

li a r 1 b o a m t B r a a 4, dm 23. oktobctr 1952.

G. lf. SChaetferen. , "

Indført 1 dagbogen for re'tskreds nr. 31. Nakskovkøbriad .....

den 2 NOV. 195'.
L7st.Un6bossBCl. Bl. 8 1 Akt:Skab • nr. 168

Ceb7r 2 kr. Kort 1 J 6'6
-to kroner Jobs. Jensen

Retskreds nr. 31
NakskoV'k.bata4m.v.
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