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102 Birket Kirke REG. NR. /~ ~ 7

9..

Kommune: Ravnsborg 37,9
Ejerlav Dalbygård
Sogn Birket

u

Dekl~~endelse Tir:/llystMatr. nr ato to
2 e 20/04-1951 18/10-1952
Umatriku1ere
P-plads 17/07-1951 2/11-1953

•

F. P. U. j. nr. : 15-10-1977

o
I

50, 19°
1:4000

20,0m

Reg. nr.: 379-1

ll.



stempel. 06 aobyrfr1 1 h.t•.:\0,," 140/1937 § "~I REG. NR. /Y~r
Anmelder.

lB. OKT. 1952. 4038. NA~-:":·~,:,?r:=-i'~·f!'-:'_>·' 1_-.·rJ~-f
. Frednings~ilbu~ fOR MAfU80 AI'~~:,,,:.r.:-,_,C,cD5

UndertegnedearJ,ver ·.::dva.rd l:J.inka, ~irkat,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2' O

af Dalbygaardon ftx Birket
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

•
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ila:V~+~Ftller 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 tik. benytto1ce a1:a.rælot ved OtJbysn1nS at bVS....
ninger.

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

2 e af Dalbyaaarden !t'K ~1:cI~et sogn,

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

provsten forLollanda sar. herred og menighedsråd.

Dirket ,den æ /4 19 ~l.

~11 vitterliGhed. (i2X4v9r :::"4",Klinke.
Tage Lunn. Anker 01 sen..

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses- som servitut på matr. nr. 2 e
af Do.l'bYLP-o.rd by i)iI'kOt sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. 1~J' alb·,JtidtJMbt~36dt:-:t~~M

X~:~~~r~dUf: X~x_5t!~:i.~~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, ar hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet fOr Maribo amt, den 16. oktober 1952,



Geb1l' 2 kr.
.. to kioner.

Indført 1 dagboeen :tor retskreds nr. ~.rtakokov købstad' m.v__
den 10. OKT. 1952.

Lyst. TinabogtBd. I Bl. 2 o Ak"tISkab ]) nr. 48.

, Johs. Jenoon. / .
/

~etskre4s nr. 'l.
liakskov købs1ad
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4457
lov 140/1937 § .".

Anmelder.
r\A i U R F!H:::;~] ~~~G S :L':'jN E-:-
FOR MARiBO ArVl~'~MD5;'REDS

2'10".195'
trikuleret·ar«il af
b~s41'd•• B1rket so...

U ndertegnede Birket soti1l0md pA kommuneno vesne
tilbyder herved som ejer af 'WtJ_Jt nederu1l.'tVl1tear.al

Fredningstilbud

< I

af lJalbYBå1'dSl :RU B1lke't
at lade nedennævnte a,real ~~~)tl~~~frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Pa:dce$gspladsøn nord :C01.~klrkeaf!r4en $OIlt en jo1'd!J'tr1leel 1eDø
IlOrds14. af' kirke~r4øn ,fxa 1n4sansspon.. Ul Jd.rkesAr4_a .. d-
østre hjome.

, ,

•

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, SOI11

kan virke skæmmende.

For fredningen kræver aingen erstatning.

V1 UXr indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på J3ålX:lia:i~DX
nævnte areal af Dalb;yBårlen by :Birket 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 sdr. herred og menighedsråd.Dirket

Birket sogne:.cåd
li. Knudsen

fil.
Aage Christeft!3eD
P. Chr1sten.SeJl

,den 11 5 19 51.
o. 'E.H111er..lp 1bnsen Nielø BaØl1Useen

John Uasnussen v.An4:reaaen
A.l.R.Jtmuer A.Olsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på ~"'IX OYlOØIWDte areal
af DalbYBåmen by :B1z*et sogn,

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 hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den



.ÅlI\tt~rA.detbar godkend't SOØle~dets fomnsUende fredDingsUlb1id •
•

li a r 1 b o a a t 8 r A d, a. 23. ok'tober 1958.

G.ll. scha.etter
ent.

Indført 1 dagbogen for retakreds nr. 'l. Nakskov købetaet m.v.
den 2 NOV.1953

Lys't.fingbogtBd. Uaa.1rikuleret Altt:Skab. nr. 178
areal und er ælbY'GS&1'd
B1xite1 sogn.

Kort 1- ak"t B 48

Johs" Jensen / '.

C e ~Jll' .t 1/"'.
.::t t:? /I'I"t:? /'7 t:; /"

Retskreds nr. 'l
lak*ov købsta4

a.v.

.. "



o....

.Parh::rVZY",P~ OS' ~ ad- al' .lcrd.dr~ er 1'1'2.a.b-~t
~f~ pø.- nuz.&. ;v-. .2 f- 0/ ...tb..u!l$IiZtV"~r w.uz, ~ ud-
~L o/Y. QU/So"':"«r.ea2 . ft!<,s,~ a/ .10r~v-~ v- nu:zbub-l.Uert:-
b~y~ i 23r..n1::d .lJy, ~ l..z1J~ på, 011· lJU/!I~d:/"ud/,
~ ~~va o;::,/ytdL.v9Yrolt.. dLtv 'I./~'~cd.,.

/~ 1;000

:Terrc:e/Zl 0/
JJaLbyflaardøz;,
13irkt.iD $ogru,
LolLan.,d.s .A0rre ffU'rd,
dev-i,l,o Ji?nO.
ijte.r e7U Kc;P"0 c:/ B"cdrt.kelÆorte6 .
De 1 h. t. tilbud at 28/4-1951 at matr. nr. 21 Dalbygaarden
08 af 17~.1951at parker1nlspla4e m.v. med fredn1nsøserV1-
tut sikrede arealer ~r på dette kort v1øt med akrå skraver1~

l

MaribO 1 jul1 1952.
~~ 'Y//~VI~

.r?lDspektør.
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