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REG. NR. I~'V (

DekJ.{~endelse
I aalo
I30/04-1951

23/04-1951

Kommune:
Ejerlav
Sogn

Højreby 359
Skov1ænge 16'(
Skov1ænge

5,0 190
1:4000

1 a

1 d og l g

Tinalyst
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Matr. n ..

12/05-1953
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Stempel- oB gebyrfr1 1 b.~.lov
18.0KT 1952. 4028.

140/1937 § 33.
Anmelder.

NATUr.rr.rr;r"f"-"" r-"~Ir":

Fredn.-ngst-.lbud fOR Me.·f"~,, '" - ..
. ".\101..1 1-""1. hl" ''-''~';,~LD:;

REG. NR. /9~/

oiatshuamand Å6rlea ~th1asen, SkOV'J.mnge.Undertegnede
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1'd og 1 S

af Skovlmac by Skovl.ænge
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:
En brmmoe på ~O meters breddo af matr.nr. l d og l g Skovlmge
lancs parcellemes oydø3tligc skal mod matr.nr. l a og byvejen,
rOBllet :fra nævnte skel.
lredn1naen sker sam et led 1 beslqttelsen Q.f Skovlænge lårkes frie
boliaaeni1ed.

",

~l~fl;
I

'1

~\
'I

(
I

f:: eh\

"

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 vandingen på kirkens nords1de bevares uæn-
dret oG ben;rttp.J3 flom hidtil.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
l d og l B af Skovlmnge by SkovJ..amsø sogn.

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

provsten forLo1la.nds adr. herred og menighedsråd.

Skovlmnge , den 2' /4 1951•

Til vitterliGhed'
Poul ICalmoi'Or
eognøpræat.

Agnes lathiasen.

'Ir

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l d og l g
af Skov1JJ:lnse by Skovl.æl:lse sogn,

af hartkorn: å tdr. i skp. ~ fdk. ~. alb,. !aræJgHX~'~j.X
m~Hø~ hvoraf IlI8tr.nr. 14. er hUSIIBDdobl'UB~~~.xuU»'~X
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.
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Indført 1 dagbogen for retskreds nr.

dem 18. OK~ 1952.
Lyat.fingboa.Bd. Bl. l d Akta6lab

Gebyr 2 kr•
• to kroner.

Johs. JæseI1.

Retskreds nr. 31
Nakskov købstad

m.v.
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11 nr. 222.
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REG. NR. /~~
stempel- os Bcbvrfr1 1 h.t. lov 140/19'7 § ".

Anmelderl
Fredningstilbud NA TU r. r-R [Jt~!~!':JS i-l J['ji'J [:

FOR MARIBO AM1 RA,;'D":;;(RED~1961
12 IlAJ 195'.

Undertegnede Ilm1{;hec1srAd for Skov1G1DSeIOBII
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1a .

af Skov1æD~'Ø by SkovlJlnge sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. W'lder forbehold a
kirkeministeriets b~dkendelse.

Arealet beskrives således:

'pl'lBstedtrdens have øat OS s,yd for kimesArclen sam" pl'llstes,årdens
Jord vest, nordvest og syd for kirkeGården.

(
';
I

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.

ViDlKforbeholder ~dog ret til at benvtte dele af det fredede areal til beby
gelee efter embedeta behov, ælænge BZ'ea1emCt ejee at plasteembedet og
adm1n1øtreree åf men16!1ed81"A4et. _. .

For fredningen kræver a in~en erstatnin~.
V1~er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på JXiox9i:~(åUnatr. nr.

l a af Skovlaml;e by OB sogn,

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

provsten for Lollands sdr. herred og

Erna Jensen
HJ. Hansen.

Henl'1køen.

SkovllBnge

,den 'Ol 4 19 51.
Henrik Geert881

Kaj Geertse T.Cbr18tensen. Johanne Hanstn.
carl Chrie1;lansen. Akøel luskeE.H1s1oen. A.Andreas81. P.JørSEl1sen.

menighedsråd.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som' servitut på matr. nr. 1a
af Skovlænae by og sogn,

af hartkorn: 'tdr. 2 skp. , 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 9. ms.,j 19 ".

Bruun.
Klrkem1nlster1eta 2. kontor 52b

10 OKT.1952. 28 160r-



I
.'

. l
Det ",UtllDdes, at nærværende tre4n1rJ8Bde1claration t1nglyf

ses Bomoervi. tutst1ftend e på I18tr.nr. la, Skov1æD6eby 08 BOan. doe me.
r

følgende forb~lo1d.
t

Sålænge tldm1niotæUon.8I1 hmbører w.r de kil"ke11ge JDYI1~

d1åbeder. taffor k1Ikem1nleter1et 408 uanset DlII'VlItZ'eadedeklarat10n 1
• I,

o.tgørelse med hene,yn t1~ eventuel optørelae af bypuser p4 arealet. t

for så viclt disse .tll tjene kirkeliBe fo1'DlAl. \
,,:.

lt1mem1n1ster1et. den 16. februar 195'.
"~,
I

,i" e
t
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K1xkem1n18tertet.__ 000 _

P.M, V.E.B.
14. G. Pe<lers81

Eksps.

Indføn 1 daGbogen for retakl'eclo nr • .,1. Nakskov købetad ~ ..

den 12 MAJ195'.
~st. Tingbog.Bd. Dl. la Akt. Skab J nr. 546.

Kort 1 akt H 2:i2.

I•••.•.•

Geb;fr 2 1'1'.
:li to kroner,.

Retekreds nI', :n
Naksov købstad

m.v. •
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