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106 Horslunde Kirke

,

REG. NR.

l
S,o '.\'..:...0 ---..:2:..:10,0m

1:4000

Kommune: Ravnsborg 379
Ejerlav Hors1unde 10'( .
Sogn Hors1unde

Matr. nI'
Dekl.(Kendelse

nato
Tinglyst

,Gto

1 a

73 a, 73 b
Gadejord

1:20.000

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

18/08-1951
15/08-1951
20/08-1951

12/05-1953
18/10-1952
2/11-1953

Reg. nr.: 379-5

'-Ii .•.
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REG. NR. /~JJ'
~tampe1- os gebl'rfri. 1 h. t. lov 140/1937 § 33. / ~~ ,l '/J

ADmel4era 110 .;),{

Fredningstilbud NATUr.FREDN ING~N/~'m (T,
FOR MARiBO Af""I~;'AD":;:G~~D:;Matr.nr ••

Uma tZ'1ku]Aet gadøjor4.
Undertegnede socnezA4 pi. kOtllI:lUDen~ ~esa.

tilbyder herved som ejer af mæ nedsuunnte areal

af Itorslun4e by Og'
at lade nedennævnte areal ~lfilø5dCi freae som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:.,
Arealet er bellæen4e omkr1n& Horsltmcle Jt1rke OS t1I'Susll'lll 08 u4-
D,V'ttøa 4e1e SCIll øn4e. an1&tG OS~er1nsep1a411 4el ... bZBD44aa.
Arealet er sad_3ord OG WI1s:trJ.kuleret.

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~ingen erstatning.
V1=!li"er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ;H~

af und by sogn,
dog uden udgift for mig, med opry~~~ prlo~tet næst nuværende ~ftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Nørre herred og Hors1uD4e menighedsråd.

Borslun4e ' den 20 /a I !:l 51
P. ~ Kr. Hv1d Geora H8,VIl Joha. Lars.

l. Stz'.vS A.!L'hoIlseD C.~.l.sen. Aage Ile1a_
a.Andersen JØDS HaDs. Holser HaDe_

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på 'tiikiNA: O'I'lIU'I8WI1tearel .
af Horsluncle by 06 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 30. oktobe~ 19"

Bmun.

Yene



~ I

omstående~edn1ngst11bu4 tlltmdes ~or 'si vidt det I14tt8 b_

pæoteEl:1beclets euer Jd.Zkena retU,gbeclu.

Horslun4e l8D1sheclsrAd den 19. DO'tbr. 1952.

P.II.V
E. aløckmann

fm4.

AmtBl'Adet bar ~~endt Boaa.erådete fOJBzurtA.-.te fftdDtnssUlbud •

.. a r 1 b o a II 'ti 8 r a a 4, dm 23. oktab.z- 1952.

G. W. SChaetter
cat.

Inclført 1 dagbogen for ntskre4s nr. n. lakekoy blulta4 II.Y.

d_ 2 HOV.1953.

IQrs1i. T1DBbogaBd. uaatr.areaJ. Akt. Skab R nr. 175
andel' HorB1U1lde

lort 1 akt E 80

,I.

'}

Geb)'r 2 kr •
• to kren.r.

lobe. J.... l.••••••
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aetskreds nr. '1
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REG. NR. /P3,f
~tompel- OG 6cb1l"t1'11 b.t. lov 140/19'7 § "~t

~1cl.1
Fredningstilbud NATURFREDN I NGS NÆVNE~

FOR MARIBO AMTRAAD':;;(REDS
1966
12 IAJ 195 ,.

Undertegnede lIol'slundc mer11abedSl'åCl pd ».ete.be4ot. v.e
tilbyder herved som eje~ af matr. nr. ). ~

af . UorGlunc1o by OG sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. UD4er forbehold O

k:t.&'S:;om1n1oten,E>taaodl:el1delse.
Arealet beskrives således:

Arealet er bel1~en12e øDt tor lJorolwute kt*~1'4 OS boGDtDsee Øl'<l
norA at bmnd4Bmln«l, mod veot at bvvojm, mod qcl at ""I',Dr. l o 08 IDCl
øst at døn 1 p~ste8ål"4abayen 'VfB1"en4ekanal,

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.

V'J. _forbeholder I&cdOg ret til at b....,tte arealet til eventuel IIIIdvenAig be
b),tweloo• etl lølGo area.1e'&eJ.8 08 a4II1n1otl'el'ee a~ aæiSbe4U't.det.

ft
For fredningen kræver i:X ingen erstatning.

Vi XR:cer indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på _ ejendom matr. nr.

l a af lIol'Dlunde by 06 sogn,

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

provsten for NOlTe herred og

HOl"ølunde-Bol'dlwacle , den 181 6
pBe"omt

"loJ.'~un4.
1951.

P.Ii. V.
E, Dløckllann

rmd.

menighedsråd.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ). a
af lIol'aluncle by Horølwa4. sogn,

af hartkorn: , td~. 7 skp. 2 fdk. li alb., K.~Kq1tDxXiXfCl."tbIQ
DDretitltC:~;ffiU 3UdUlIIJØØS:Illrtdlmqpt
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo a.mt, den 9. maJ 19''3.
BI'Uu.n.

Kl$em1n:t.sten.ets 2.konwl' .D..J!
10 OKT. 195?-, 2 a 160'



Vi undertegnede medlemrr:er af lfordlunde aen1ghectø4 t11 t:rmder

herved omstll CiIl4. tZ'o4nln6s'Ulbwl.

NordlUD4 e 14/2 195,.

Th. petersen. A.~8en.
fAarle Chrtstæeetl. E.Raomuaeoo. Ove KlU'1Ot!ft. IWria J.aæ.

ved

ll.;,bbot J1H:n1cJlodolt'utaliledlEllWler 604kend el" OG UDClel"tJknvcr hcr-

tOl\'U1 otå ende frodnL"1aeUlbud

løbbet d. 18 • 2 , Ja,'.
V11h. RaCØ1ssea. uar,y Niels ••

H,J, Uans.t latb114e &lath1asm. n.Ohl'iotenøen.
Tor4ene1c301 d IlaDeen.

I',
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~,,
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!'

e

ov.stå .4.
cl. lab!",,

I Sohou Hunsen.
Mv, len... A.Dl'llDe...

carla Raemuaeen. ?~ JlooklDBnn.

Det til tl'lldea. at MrY.".JreMO fl'edn1ftae4eklal"8tlon tlnclycoo

som aoX'Vi:\utoUftClldll på mtr.nr. l a nOl"olu.nde b~ O,", ooUfl, UdEtl udU1ft

f'or pftJoteembe4et, doa mod følGcMO torbobo14,
f.lA~e adm1n1stl'UUonEII henhører un4<N"4e &1lkeuae 1DlD41sbe4er, træf ter

kl*em1n1ater1et 40G UWleot natl"V!/Jl"ende4eklamt1_ ataøl"o1ee .ed hener

tl1 eventull1 opførelse at bytJl1ngel' på arealet, fOl" eIl Y1clt 41asG okal

tJene k1mol1(JQ tolTliAl.

K1lUelll1D1otcl"1et. den 29, april 19".
PlM. V.

Klrkom1nlotcr1ot . E.D. '
---000-- II,G. PedersEn

!kep.,.
In4ført l. da8boS~ for retokre4e 01". ~.lak8kov købe.d m.v.

den 12 MAJ 19",
Lyat.t1ngb03.Bd. 1 Dl. l Q ~t.Skab D nI", 44'.

Jobs. JUlOllh /....,-.-
Re"l'Jkn4e 111'. n

Nakskoy kll»etaa
a.y,

............... -..-
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Stempel- og gebyrfri i h.t. lov 140/1937 § 33. REG. NR. /1'.18
Anmelder:

18. OKT 1952. 4018
Frednings~ilbud .

~
1'1.
I,

"

Undertegnede gartner Christian Jørgen Nielsen, Horslunde,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 73 a. og 73 b

af Horslunde by og sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnt~ matr. nr. frede som nedenfor anført.

1\
~,;
,"
~11

Arealet beskrives således:

Arealet er beliggende sydøstlig for Horslunde kirkegård. Frednin- l

gen omfatter det ubebyggede areal: a.f matr.nr. 73 a og 73 b

l',

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 J36~ yderlieere bebyggelse i parcellen s øst-

lige del.

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

73 a og 73 b af Horslunde by Horslunde sogn.

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

provsten for Nørre herred og Horslunde menighedsråd.

Horslunde , den 19 51•
Til vitterlighed a Christian Nielsen.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 73 a og 73 b
af Horslunde by Horslunde sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. 21 alb,. D!iikØ§bcBix:~x
~~~ - O O 1t tirlmxxmi"~'XX:
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16 kwb 1952• O er •

:Bruun.

...-



Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 31.Bakskov købstad m.v.
den 18. OKT 1952.

Lyst.Tingbog:Dd. I Bl. 10 Akt:Skab E nr. 80.
.Johs. Jenoen. / .

Gebyr 2 kr.
= to kroner. Retslcrods nr.31

Nakskov købstad
,\
\

II,
~I

m.v.
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