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KtU. NI<. "lZ /
3tempe1- og seb7~r1 1 h.-t. '10. 140/1937 § 3'. 'f <.. "I')

ADa.ld..rl rO ~J Æ

Fredningstilbud
4461 '2 IOY.1953
ua&'tr:Lkv1 eret areal t

gadejoM

~~Aru R~1 [:)~! ~I'J'J ~ f,l .~~jN ET
fOR MARiBO Al'v.;-.~JJ.D~:(RfDS

U ndertegnede I m111D4 .. I rA4 _ kourtultllS .epe
~ilbrder herved som ejer Clr~ n:eennæwte areal

!Xx by
at lade nedennævnte areal l:!f_ frede som nedenfor anført.

sogn,

I

Arealet beskrives således:

:mantIlsen oa~"t.r 4en ko_a_ Ulherea4. "Gt OSqtl :ter •• d-
lunde kirke og kirkeø'.rd bell ••• e sa4ejoå, aer ikke er -tJ'i-
kaleret •• le4e ... clet er -si••"pi. .et.ft •• ride.

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 D ingen erstatning.

Y1-aer indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pål!~ibt~x
. af by sognneVDte areal VJlodl.a.. _o.r41uaa. '

dog uden udgift for ~lled opryk~ende pnoritet. næst nuværende nærte~
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for menighedsråd.herred ogI.n. Bordl.ae
Bors1unde ' den20 ~ 1951

P. Theil Ir. BYic1 Q:i:,a8J1l lohe. Lar••
r. St178 A. !beaStll C. 1'1 ~11. Aage l:1elsa
!Il. Wers8I'1 J.a HaDsen Ho1BerHansen

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på "Ii! Iii. ... ...--..'1
. b XXXXD OY.DtØVJl ..e Qo4-...,

af y sogn,Nordlundø ~
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. oktober 1953- .



A....t.zAdet bar GodlteD41; 81131ezAcle1;& fOmD&1AenAe bWdn1Jl8~W1lu4. j
1& a r 1 b o a Ja 't 8 :r A a, den 2'. oktober 1952.

G.I. Scbaefteren.
Indført 1 4ag~en for retskrw4s· nr. n,lakskoV' k.bsta4 a. y.

4en 2 BOY.l9S'.

Lyn.!iDgbog.B4. :Bl.~':.Akl_Skab 11nr. 181

Kort 1 akt B 103
Johs. Jensen l .

Gebyr 2 kr •
• to' krone r Retskreds nr. '1

lakskov k.betada.v•
..-... ........._-.......-.
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~"empel- og sebyrfri :I. h.t. lov 140/19'7 § "~e
Anmelder =

REG. NR. /~J'7

l:,. JAN. 19".e, . Fredningstilbud,
NATU n f R fON ~l'JG S N/rVN ET
FOR MARiBO AMrRAAD34(RcD3

, ,
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':(

~

"

J
ei

~ •.. ,-,

-"

U ndertegnede købmand H. Andreasen t Nordlunde.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 b

af Vester Nor41unde . by kord lund e
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er beligaende sydvest for ~o1'dlunde kirkegård Os er belis"
gende mellem den gamle aadejord :1 nord og .et og den ny. v'j :I. vest.
Fredn1nsen omfatter den nord11Se 4el at parcellen indtil 25 •• ter
nord for den nuværende bebysselse (pl 2 C)

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._._.!ii~
Da 3eg endnu 1kkø har tinGlyst skøde pi nævnte parcel, til tradea
tilbudet at den :1 tinGbogen indførte ejor E.l. Hulleved hans neden-
stAen4e underskrift.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
2 b af V.lfordlundo by Nord lunde sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for

lord lunde
herred og Xor41unde

, den 18/ 111952.
E.l. Huus.

H. An4reassen.

menighedsråd.

Til vi tterliahed.
J. Emer. N1els Bruun.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 1)

af V. Bordlunde by lor41unde sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. 1 fdk. O 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 12. januar 195'.
....- - .



Indført 1 4aaboaen for retskredo nr. 'l, Nakskov~øb ota~ •••.•
den 13. JAI, 195'.
Lyst.~:ln8b06. Dd. Bl • ., Akt.Skab B iiI'. 2".

(Kort :1 akt B 1(9). .aebyr 2 kr.• 'tO kronor. . " .
Ue'tskredanr. .,1Nakskov købstad

m••• ,
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Stempo1-03 gobyrfri 1 h. t. lov 140/19'7 § ".
"nLlolder:

.. 1O.OKT 1952. 4017.f. Fredningstilbud

Undertegnede 'smtahusr..und Joora larsen. 1/. iiordl:unde, .
tilbyder herved som ejer af matr. nr. Da
af b

Vester Uordlunde y ... m '''nA
at lade nedennævnte arear af ovennævnte matr. nr. frede sont·~e-cre!'l"t'm"""n1fført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er beli(;Gende nOl"" oB øst for Uordlunde kirke og k1rkeB,4rd.
li'redninGen omfa:tter det til kirkegårdens nordlige og østlige skel
stødende areal af' natr.nr. B a i en bredde af 60 meter modnord
08 40 meter ood øot regnet :fm k1rkeul1rdeno n:JVllto ~kel ..

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, udsalgs~teder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

idel H3FBeRQIQer~ QQg r~t til at'= xx.::~;:XXX:t XXXXXXX:at:txxx

:i:ilbUUGt\)r u.fh.~SiC af landbrugooinisteriets godkendelse.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

af by sogn.e a V.Uordlunde NOrdlunde
dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for
riOrre herred og menighedsråd.

rlo rdlund e
, den 15 /8 1951•

Georg lar3m.

V.Uordlundo

Til vi tt c=:liahed:
J.Exner. !l. ~·mdræsson.

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

Veotar :I'ordlundc I10rdlunde
af hartkorn: l tdr. G skp., fdk. O. alb,. hvilket matr. nr. i ffll'leill
G@ise ffieQ ffiatr nr..... 41 ibd. udgør et JS35tftM~

Xi5å'9Fe~:af~~~f'Jes indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bf~ henlagt påll&~F hubæXlndS
rug

sogn,

~ =====_-,,1~6,. oktober_195-2 .... _
fredningsnævnet for Maribo amt, den



Indført 1 dc.cboem for retokredn nr. 31t~olwkovkøbstad m.v.
den 10.0~:: 1052.

Bl.S a Akt:~l~bB nr. 109.
Jobo. Jmsen~ / .

Gebyr 2 kr.
• to kroner.

.~e~la."eds nr. 31
i_skov køboto.d

........................ -" ........... ""_ ...

.... _ ...._.-
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~ ~c, /.t:uu:k.vt!i .r ~ ~
wrø.t.rihl.z-t- 3V~tqø?

Det. i henhold til tilbud af 18/11-1952 af matr. nr. 2b
V. Nordlunde By med fredningsservitut sikrede areal er
på dette kort vif:t med skrå skravering.
Maribo i dec. ~1952. W/.

'/f '1000 _ - ~~-
Tl!/rr~af
Ve6terffordLwuZe.By,
lIOrciLuJu:l,e; $OgTU,
-lCJUcvzds .J.Ørro Herrd,
Ha/iho ./imh
~ en.,; KO'pit ojHa.trikel.Julrttd;.

n. 1 h.... tl1lrUA af lS/~_ at _i~.u. 8f. at v.
JorU\Ulde ., Ol ar 2e/&- •••• at sadeo. .. V•• OI'd1U4.
M4 n.dal '.\lt .~.d'arm.- ... JA.,tte .n
"flet .. d akØ rl1lg. "o

MutbO 1 jl1U l.,a. . d"___ rJ7/ ';.,--,-I"'"/.-'Z~:..=!.J!="'--- _
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Ktr~årdJudvu:i'dJe.-, ~ m.aLr~~ oer~4g'd"
lJ~~~ på.- nu:zLr nr. ../6 q.; 0.1 L~ 0:/ pci y~or~
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/: '1000
2e,rrc-F/( a/

. {/-ræsh'ClL'CJ .By oq !3'og7U;
.LoilaTl.ds $onder J.v'/r: ....ed .
...l".;.cui..boAmt
~fier en. .ii~DG0/ /;ra./:Tr../f>~Lkorte(,

;", J lL.t. ti L}'u~i . " "·/j_l·l!.l. 'tf rrat,·. ,:r. l.:"i2, L~ræ::)hL1Ve 'Y,
""1./'1.- .!l. ':1' ,-i l. r. 1'J ~11iY1'::·(.,,\ ('('Uf?1,l', .re1 at: r:Jut".

'rT. ,j4 t~'r,'l>:,~L'V(; in :~: . " ': / .- S.:. ar }.'!lTJJ·rjr.!,.';p1.tldsen

~ ;- ,';en i. ~'~Tl.~i\~j'J! 'le,; ""'" c',, '. ;i'l.'V! tut Lu'F-'(u~ a.reali-'T
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