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REG. NR. /91"3
stempel- oa gebYl"fr1 i h. t. lov 140/19'7 I "~e

Aruae14 el' I
Fredningstilbud NATU R r~[i)N HJGS i1/":':i'HT

FOR MARIBO AMTRAAD';i<RiDS

•
Undertegnede Ke"Unae lIlen1ghedsl'dd på pDDsteeabe4e". ve_.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1a.. af Ket11nGe by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

kirkeministeriets Godkendelse.
Arealet beskrives således:

sogn,

under forbehold af

Arealet er beliggende nord for Ke"ti.nse ktzk. 0l kirke@r4.
lrec1n1ngen omfa.tter en 40 Iletor bzoed bl'Wllllle1anslll k:l.l'keSf;\r4eJ'ls
nordlige skel •

Fredningen har følgende omfang: .
Arealerne må i~~M~~le~ 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. oa
V! xIa forbeholderøa dog ret ti.' at benytte dele at arealet Ul heb"88el88 efte1

ømbedets bohov, sllæng. ,"reale t e3es OGadll1ll1strezo•• af •• lpI4 al'Adet.

.., vi
For fredningen kræver _ ingen erstatning.

V1Ø1: er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på HliDcJlill:aOat matr. nr .

1a af Kettinge by og sogn,

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

provsten for MUG øe herred og Ket tinGe menighedsråd.

Ket'Unae ' den 1'/101951.
~. Ohr, Pe4eroen. E,Nielsen.
lre4eJ"1k carls_, ABftls Høl'

Bre8l11nS. mell1ghe4sr4cJ 18/12 1952.
K1'1stine Hansen, Karen Kamper, H.Rtel ... "
Fr, len SEIl.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud, .
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1a
af Kett1nae 06 Bågelunde by Ket tinge sogn,

af hartkorn: O. tdr. 2 skp. 1 fdk. Ol alb., *XiikeDlJDtiux.xilrixii:JDc:
~~\lc6[K *kUøxN:JdllKlDrø
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

H. Sk~ø't-P."ersen.
Erna R1n sø:lna"

Fredningsnævnet for Maribo amt, den g. -3 195'.
Bruun.

K1rk&D1n1steriete 2, kontor a.a
17 OO~. 1952. 2 B 1603
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Dot tl1 "mes, at DlJl"Wtrendeb'e4n1nae4eklaraUon t1n811se,s

som serv1 tutøUttøn4e p4 _tr.nr. 1 a, Kett1nee 87 OBaosn. 40g •• cl

følGende torbGho~ch sU.ænce acbUn1stæt1onen henhører under de klme-

l1se 1lI;vn4l6be4e~ træf ter k11'keJD1n1otel'1etd08 uanset "'l"'Nrellcl. clekla.

ration afGØrelse me4 heno-vntU oventuel opførelse at b7G1UD68rpi arøl

let, tor od Vidt 41sse okal t~.e ~:t.I:ke11ge~0_1.

K11'kem1n1øtel'1et. den 19. februar 19".

K1rkem1r.1ater1et
--000--

P,M, V.
E,B.

M.G. Pedersen
!kaps.

Indført 1 daBbogcn for rotskredc nr. 29. ~xk3øblnB
købstad m.v" aen 12, MAJ 19".

L,'et,T1DaboiUBd. t<ett1D8e Bl, l a Akt.Skab B NI", 291.

lillQbers
ket. / •••• , ••••

AfGift.Lov 140/31 I " )
i 1411, 2 kr, )

..l. kr. .)

aetøkl'e4e nr. 29
8akak"binS køb etacl

m •• ,

----..........-.....

I,..
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l.itempel- os sebyrfrJ. 1 h.t. lov

13. NOV, 1952.
2169

140/1937 § "~t
AnmBlderl

N A T LI r~ r~~r -; f': : r·) ,-: r: :: ~-' ',l :: f

Fredningstilbud I-CR Ivi/....,ik:.:J l\;\j:~_ .. - _.... _r·J:

REG. NR. ;''1~J

Undertegnede Kett1nge sO{5DorAdpå kOlllmunensvesne
tilbyder herved som ejer af matr. nr. '7 b m.v.

af Kett1n8e by 08
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Gadejorden "est for døn lJAmle k1~eaArd 1 Kett1nåø.

En bZ'8llllDelangs lc11kegårdena vestliGe skel begrænset mod ønt af
alderdomahj emmets østl1Ge pvl.

'. 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,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

~
~,,

~t,
-'
\~.
\
I:~ e~~

~:

l~.\

"

f:
f,':
ti\.w
~!,

f
\

& .
I,
! e,

vi
For fredningen kræver _ ingen erstatning.

Vi .. er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på JDllX*.xaacnatr. nr.

,., b af let1i1nge by
samt den Wflatr1kulerode Gll4eJorll.

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

sogn,

provsten for Musse herred. og Kett1Dge menighedsråd.

19 51.
Hamld Dreo••

Kett1nGe-Breen1Dge, den 22/8
eosnsraad

pr, lCett1nge

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående' fredningstilbud.,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. '7 b
af Kett1nØ3 og RAae1unde by Katt1Dse sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. 1. fdk. 2 alb., iøaXKDJtXlUalXbllløx
:Øt:KlxD~ og pdajord • __ z:tDmtllqxx:
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den

den 12/1.1 1952._



Amtsrådet lBr 60dkendt sognorådets fOralls1il ende. tredn 1nsat 11bu4 •

..a r 1 b o a Dl t s r , d, dEn 2'_ oktober 1952.

G,w. Schaeffer
cat.

købstad m.~••den 13. NOV.1952.

~st. ~boGIBd _ "Kett1nge Bl. 37 b Akt •Skab B nr, 40'.
uma. tr .gadejox'd.

Runo vo~ Ho1ote1n. I•...•......
AfgiftaLov 140/1937 § '3.

2 kr.

~
~:,,

Retskreds nr. 29.
8al:okøb1na købstad

m •••
..~---........

I"

I,
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~itempel- 0(:

2167
13. HOV. 1952.

cobyrfr1 1. h.t. lov 140/1937 § '3. REG. NR. /9~.]
Anmelder.

Fredningstilbud NATur.fR~~r'H,I.J~~i~,'-; RJ[i
FOR MAiiiBO AI'vi1~;A/:.J:;·:~i.:D:;

Undertegnede huseJer :Ib.J.:tin Clu'isteri3er1, Kottingo,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ;S., Q

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

sogn,

Arealet beskrives således:

A.ceule·t Ol' beliæondo ve:Jt ;fOl' KettinGe kirke OGki;j,..k~rd.
Bredningen om:ihtto;;.' en 5 moter bred bræmmelangs kirkeøh'dens vooi
li6e okel.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må i~M~F~lIer 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 jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

'j7 a af Kottin~o by og sogn,

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

provsten for Uuuoo herred og Kettinge
19 r'l:J •

menighedsråd.

KottinCo
Til vitterlighed.

, den l~ lO

Liartin Chris tonaen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 31 a
af KettinL;o O':; .itt;elWlclo by KottinGe sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. 20l alb·,:iN~letldc~,

~e~~~ m~M~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den l~. novænbor 1952.
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Indført i dasboBOn for I'Otskrods nr. 29.saxk~øb1ng
tøbsta~ m.v. den 13. NOV. 1952.

Lyat.Ttnabos,Bd. '7 nl. 31 a Akt.~~b B nr. 402.
, KattillCO

I1uno von Ho1ate1n. I .
AfGift. Lov 140/1937 § 3'.

2 kr.

:~etskrodonr, ~9
SakskøbinG købstad

m.In.

------- ...........

~.~; ..... --"-'. - ... - -. --



stempel. oG geblrfri i b. t. lov 140/1931 § "~e REG. N R. ,/~ 1/ j
Anmelder.

2168
13. NOV. 1952.

t,J A T U r~r~:--;r I : r·! --.~ . ,-
Fredningstilbud FOR I\1A;~;JJ Atv~~i,,\, .0./ ••• :~:':Dj

Undertegnede gartner Cbris'ttan stof ter, KettiDge,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ,6 a

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Arælet er be11gGende Vest for anneksldrkeø.lrden og den 81d for l

denne 11gaende parkeringsplads.
FredninGen omfatter en 50 meter bred b~e resnet fra vestskelle1
af anneksk1rkegArden 08 parkerin68pla4sen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med hØjlvoksende 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 skæmrnende.

~_xIUDl:XtirIøt

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

36 a af Kett1DGe by KettlDge sogn,

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

provsten for l4usse herred og KettingB menighedsråd.

Kett1nge ,den 171 a 19 51.

T11 v1tter11Ghed. Ch.r. stoffer.
H. Skjøt.PederSEI'h Axel Hansen,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. '6 a
af Ketttnse og Rågelunde by Kett1nBe sogn,

af hartkorn: O tdr. 6 skp. 2 fdk. l' alb., hvilket matr. nr.JIØlZIIIR
lbØJ!IKJDlXXlIIIIlaI:X&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 12, november 1952.

Bnun.

:
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~.l _



Indført 1 daGboaen for retskreds no. 29:, Baxk3øb1ns
købstad m.v. den 13. NOV. 1952.

L1Gt.~1ngboSIBd. KettinGe Bl. 36 a AktuSJcab B nr. ~9.

Huno von Ho1steSn. / .
Afgift. Lov 140/1937 § 3'.

2 kr.

Retslcre4s nr. 29
6akskøb1nG købstad

m,m,
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l;itempe1- 06 cebyrfr1 1 h.t. lov 140/15)37 § 33. REG. NR. /'~.3
Anmelder.

NATUR FREDN l NGSNÆ';:-.J L:
FOR MARIBO AMTRAAD':;;{REDS

1996
18 aKT1952. Fredningstilbud

Undertegnede gårdejor Arnold Dider1ksm •. KettinGe.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 a

af ltett1ngo by OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er bellscendo _at for Kettinse kirke oG k1rkegArd.
Fredningen om~tter en 30 metor bred bræmmo langs kirke{;årdans

- .
øtltlige okal.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplanles 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 rejse et hzsehus ved vestsavlcm.~ laden.

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

6 a af Kett1ngo by Kett1nco sogn.

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

provsten for Kusse menighedsråd.herred og

Itett1nGe
!11 vltterllSbBd.

H. Skjøt-PedersEl1.

, den 17/8 19 51.
A. Dider1koen.

Axel ••••

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud;
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6 a
af ltettil180 OGnåge1unde by Kottinge ~ogn,

af hartkorn: l tdr. 2 skp. O fdk. li alb,. hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. l e ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

rredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.
Bruun.



I,
InUlJrt 1 cbsbogen tor retskreds no. 29. Saxk3øbl~
købs'tfldm.y. den 18 OK! 1952

Lyst.i'1nebogaBd. ICett1ngo Bl. l e Alda8kab A nr. 494.
~at på 6 a.

Afgift. Lov 140/-;7 § n.
2 kr.

Hunovon Holstein. 'y .

Retskreds nr. 29
sakskøb1nc købstad

m.m.
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