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· i/d 'l'JeS~
:3tempel- og Cebyrfri

2002
18 OKT 1952.

I'I;U. n1'. r' r - ,

1 h. t. lov 140/1937 § ".
Anmelder. NATU R FR rDN I NG5 ~J/.'?JN ['~

F d- t-Ib d FOR MARIBO Aivilr:AA ....:·..'(Tl;::n·~re nlngs I u . ..,w."" .. ..,.)

Undertegnede gårdejer ThorkUd Iarsen, Ann'exgaard.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 a,

af Herr1tslev by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Area.le't er beligaende nord for 11e1'1'1ts1ev ld.rke OBki.1'kegaard.
Fredningen omfatter en trekant', der mod eyd beBrænses af kirkegir_
dens nordre skel og mod øst af Saxkøb1fte landeveJ 1 en lænsde at
40 meter regnet fra kirkegArdad1set. medmB gl'U'lsen mod vest dame.
af en linie mellem de to nævnte vinkelben.

Fredningen har følgende omfa~ liBere
Arealerne må ikke bebygges elTe~lantes 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.

~if~P
Det er et rilkA.r, at d_ 1 det nordvestre bjøme af cl1get frem-
sprinaende del af sammefjernes, hvorved bemærkes, at jes er ril11g
til selv at udføre arbejdet dermed uden vederlag.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
2 a af Herritslev by Herr1tslev sogn.

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

provsten for Muase Herritslev menighedsråd.herred og

Herritslev ,den 17/ 8 19 51.
Th. larsen.Til vitter116hed.

J. Emer. II. Christiansen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut' på matr. nr. 2 a
af Herritslø by Ilerri tslev sogn,

af hartkorn: 5 tdr. 6 skp. O fdk. li alb... hvilket matr. nr. jXg~;'U
~~X ~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.



Indfør 't 1 daebogen for re'tskreds D%". 29, Sax1t~øb1ag
købstaå RI.Y. elm 18 OKT1952
Lys,.finsboetBd. :B Bl. 25 Aktl~æb A nr. 116.. .

Hunovon Holøtein. 1------
Afgift.Lov 140/31 i".

2 kr.•
l1etekre4s nr. 29

tiakskøb1nS købstad
•.• Dl.
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stempel- og sebyrfri 1 h~t~ lov 140/1937 § 33. KtU. NK. "7~7
Anmelder.

NATU R FR EDN! NG SN IC"JN ["1"

fOR MARIBO AMTRAAi)::G~;:D':'
2001
18 OIT 1952.

Fr.edningstilbud

Undertegnede' tømrermester Gunner Christensen, Herr1tslev,
~i1byd~r herved som ejer af matr. nr. 45

af Herr1tslev by O .
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr: nr. frede sofft nedenfor anført.

sQgn,

Arealet beskrives således:

Arealet er boligsende vest· fer Herritslev kirke og Jd.rkegl.:ra·.
Fredn1ngen omfa..tter EI'l 10 meter bred. bl'mlle langs k1rkegArdena
vestre skel regnet fra diget.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højt voksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
teleforJ- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende .

Jeg forbeholder mig dog ret tiIii""ved udvidelse at mit væJ"kete4at benytte
4el af det fredede areaJ. 6 meter mocSnord fra den nuværende værksteds
byan1ng. dog 1kke diget nærmere end :3 meter.

til

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

af by sogn.
45 Herritslev Herr1tslev

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.lUese Herr1tslev
19 l5 •

Gunnor Cbr1stensen.

He:rr11islev , den 17 !8

Til vitterlighed:
J. Elmer. I. Chr1stiansen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 45
af lterritslev by . Herritslev sogn,

af hartkorn: O _ tdr. O skp. l fdk. O alb"-øui:x:e~

~~.~"tXXXXiii.i'""
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes heniågt på--aKten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.



Indfør" 1 4asbos8D for retsla'e4s nr. 29. Saxkjøb11lS
købstad m. 'W. den 18 OKT 1952.
Lys't .•'r1nGbogaBcl. B 'bl. 118 AktsSkab B nr. 425.

Runo Yon lblstetD. I••..••••.
Afgiftl Lov 140/37 § " .•

2 kr...
Retskreds nr. 1"'29
sakskøbing købs'tad
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S'tempel- og sebJrtr1 i h. t. loy 140/1931 § "~e 1849
1. SEP. 1951.

AnaeldertFred n in gst iIb u d lA TURJ'REDJlDGSBØIB!
rOR IlABIBO AltsRÅlJSOJl)S.

Undertegnede Hem.tsleY' eognerAcJ 'JA kOlllllUlleDS .....
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 61

af Hem. tsleT by OB .
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. freqe som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Areale' er be1..1geD1e en :tor H.m.'t. .... kis_ OBkim.'-d ••
uclgør 4en ølle V'.~_e 11ggen4e1lrekut.

Fredningen har følg~nde 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~ingen erstatning.
viR er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~liBlkmatr. nr.

§l:' af Hem tslev by og' sogn,
dog uden udgift for 11& med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for menighedsråd.herred og Heft"J.tslev.\lsse
Ueri'1tslev so8ue1"A4, den 12/9 19 51.
pr. Her.r1tsl~Y'
-a. Christiansen. Jens Chr. PedersEn.
O. lølgren. Christian OUe berg.

K. Ol8a.
ft. :Larsc.

lYaIl ft.'.rpad.
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

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

af Herri tslev by
61

sogn,og
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 hvil~et en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 26•. 8U8l1st 1953.
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~lSrA4et har godkendt so~erA4.t.s toænstAende frednlJtgsUlbuc1.

• a r i b o a a t 8 r l 4, den 23. oktober 1952. e,·
G. 'fl. SChaeUer

est.
, Some;ler af matr.nr. 61 Hem.tslev 81ves hervecl t111a4else til "

faraDstA.de fredn1ng.

AalhollDden 10. juni 195'
for Baroft J.O. Rab__ Leveua1l

ifølg_ geaeraJ.fU1daøgt

sv. Marcher.

Indfen 1 daS'bogenfor retskreds nr. 29. saxkjøb1Dg el
købstad Øl.v.. de 7. septcber 1953..
Lys't.!J.1.n8bog;:Bd.B Dl. l Akt,Skab A Nr. '26.

Huno von Holstetn~ I......•

Afg1ftl § " 1 lov )
140/19'7
§ 14II 2 kr.oo øre

1alt 2 kr.oo øre.
skriver to kroner 00 øre•..

Retskreds ar. 29
saltakøb1n6køb'-'a.a.
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h l(OrJD
rerrært./ 0/
He;rd;sleo by 09 $o9T7./,
li CU3.5eJ fferrecl,
Naribo ../irnLi,
.qter en; Xo/~ 0/HatriÆdkor6d;"
De i h. t. tilbud at 17/8-1951 at matr. nr. 2& og 45 'at-Herr1tslev By og af 12/9-1951 af matr. nr. 61 ibd. med
fredningsservitut slkrede arealer er på dette kort v1at
med skrå s~raver1ng.
Maribo 1 juli 1952.
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