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Kommune: Nysted 371
Ejerlav Døllefjelde C?>y
Sogn DØ 11efjeIde

Dekl./Kendelse Tin lyst

l a 9/05-1953 12/05-1953
31 a, 31 b 18/08-1951 18/10-1952
31 d, 31 e 18/08-1951 18/10-1952
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i h.t. lov 140/1931 § :8~G.NR . .,2033

Anmelder.
Fredningstilbud NATURFRr-Drn~JGSi·;)'.:\!NET \

FOR MARIBO AMTRAAD5KREDS
901
12 I4AJ195'3

Undertegnede Døllefjelde meni~edorid pli plUlsteembe4ets ve~e
tilbyder herved som ejer af matr, nr. 1a

af Døllefjelde by 06 sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. Wldør forbohold af
kirkeministeriets GOdkcndelDe.

Arealet beskrives såredes:

Aroalet er bel1æcnde nord, vest OiJ syd samt øst for Døllefjelde
kirke og k1rl::cgår4.
Fredningen omtnttcr p%lDGtedlrdcns dlrdeplads oG have oG YUln~et nor
for laden, samt øst for kirkc~rden en 200 meter brod bl'SDlID8reane
fra kilizeGården, mod nord af61'limSet at kommuneve;jen.

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, udsalgssleder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Vi fiforbeholderMdog ret til at benytto dele af det b"edede areul til be-
bYUUelso ef tel' anbedets behov, Ei&lumgearealet ejes af embedet oG admi.
ni otrcrcs af menich ed Grådet.

Ol

••

For fredningen kræver ~ ingen erstatning,

Vi X!ER er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på I!iocfd~ matr. nr.

l a af Døllefjelde by og sogn,

dog uden udgift for '2Hmed oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og DøllefJelde

, den 26( 10 1951.
Svend JeppesØl

Lilli Hansen
Harald Ebbe

E4ussc menighedsråd.

DøllefJ clds
cajus D4adoen
El'nst Bl'USEIl
EiGil Jøraensen

Alfred Madsen

~ar1e J ElDsen &lane N:hl Elen

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

af hartkorn: tdr. skp. fdk. atb., 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. ma3 195'.
/

Bl'UUD.
Klrkem1nlstel'1ets 2.kon'tor ..ti!16.'OCf., 1952, 2 g 160'



'-• i
" I

t:
I
i

lozanetående tJ:e4D1DsoUlbuel Ult_ee at un4ertepe4e 1"8.t8rea6.

mfd18llllllerat Kusse SO~Bl4enie;belsr44.

Elner pederaS1.

De1 Ultzmdee, at mtl"V'Utrendctredningscleklaraticm Uncl1seø eCII

serv1 tutst1ftende pi ma;t;r,nI', l a, DøUet~d' 11 ., S0811403 •• 4 t.l- ;

sende forbehold. f
'I,"

IIsdlænae acJm1nlotmUonen henhøre:, \IDcler eJe kirkeliGe IIYftdlgbecl.i

tDltter ltirkem1n1otenet 60S Wl."lset IUI"VtU'EGdeclekl;amUon atpre1.e

.eIS hens,vn til eventuel optlll'e1se at blØlinGer pA al'ea1et, tOJ: al vidt

41e80 okal t3ene kimeli8e tol'llAl."

Kirkem1Dioteriet, den 22. ~anuaZ' 195'.
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Indføn 1. daBbogen for ... "skred. Dl', 29.sa*~.b1llø
købstad .,v" elen 12 MAI19'3.
L1S't.finl;IboGIB4, J 11, l AldlOkab 1 Br. 202,

Fhabel'8
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J lill, 2 kr. )
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titempel- og gebyr fri i h.t. lov 140/1937 § 33.
Anmelder. NAT U R FR EDN I NG S~,lJ::'/N ri

FOR MARIBO AMTRA;.j)~;G;'j~

REG. NR. ~~.3J

2006
la OKT 1952.

Fredningstilbud

Undertegnede koLununallm.csarer Carl UaæUSOEll. Dø11efjælde,
tilbyder herved som ejer af matr, nr, 31 a o'" ".1:1b

, ~ -'

af n"lle fjt.lld o by OG
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr, nr, frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Armlot er beliggende nord for Døllefjelde Jd.rke og kirkeGård.
FredninGen omfatter parcell~1'l1-oa ubobYBJOde areal syd for bebYGGeJ

cen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ell~le'9~d 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.

,a.ue:~!!f~.:51b*t~Jt;!i!bdtx

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

31 ti. OG 31 la af Døllefjwlde by Døllefj1ll1de sogn.

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

provsten for lduoso herred og Døllofjl31de menighedsråd.

Døllofjmlde , den 18 / a 1951.

Til vi tterlic1lad I K. Hasmuooen.
J. Exner. cajus IAadoen.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 31 a og 31 b
af Dølle fjold e by Døllefjælde sogn,

af hartkorn: rO - tdr. O skp. O fclk. Oi alb,. ftmiMXft~
~~ O, O ot J&i~ci~!~

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

rredningsnævnet for Maribo amt, c1en 16. oktober 1952.

Druun.

-



Indfør" 1 dagbogæ for retskreds nr. 29. f.tak~øblDB
købstad m.v. den 16 OK~1952.
L1'st. TinsboGIDd. J Bl. 93 AktaSkab C Dr. 152.

Hmo von 1lo1e'te1D. I .
AfgiftaLov 140/'7 § "_

2 kr.
llotlJkredo nr. 29

sakskøbing købstad
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. . REG NR -2633• h.t. lov 140/1937 ~ 33. • •
AnmeldGr~

Fredningstilbud NATU RFR rD~~ l NGS N ~'/~l_~~
. FOR MARIiJO Aj'vi~;:A,:,:;~;~:~~iJ.;

2007
16 OKT1952.

Undertegnede fru DOl'i:) KaJllpl.n:'. l)011cf~lclo.
tilbyder herved som ejer af matr. nr, 31 a 06 31 e

af Døllotj.Jl<lc by OG
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Aroo1ot Cl' beliggende nord fol" nøllofj;Jlde kirke oG kirke[}h~d.

I!'redninGCtl OIDtutte~~ parce1lerr.lc(;J ubob;Y~Qedeo.rea1 o;yd t'or bebYi3-
601:300 •

Predningen 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 telegrafmasler o. lign., skure, udsalgssleder, isboder, vogne til beboelse eller andel, som
kan virke skæmmende.

~:fm:P.dml~I::IJliC: .4LU::1!:~~k1tl:x

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

31 d og 31 e af Dø11o:J?j6Jldo by Dø11etjmlde sogn.

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

provsten for ~U0:30 herred og menighedsråd.Dølle~j&)lde
,den lola 1951.Døl1efjm1de

Til vittor1ishcd~
J. Emsr. Cajus liadsen.

Doris Kamper.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. '1 d OC 31 e
af Dø11ofj::'11de by nDlletjælde sogn,

af hartkorn: (g tdr. g skp. g fdk. gi alb"~~-x!Jf;obl:i5b!x

,tiilcU!d8~ftdxx ~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henl~gt-~~

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



Indført 1 dfl6bo6en:for ratskre4s nr. 29. 0a*3øbiD8
købstad m.v. aen 18 OK~1952.
Lyst.l.":i.nGboa:Bd. J Dl. 96 AktaSlab A nr. 696.

fluno von Holste1n. / •••••••••••

Afa1ftlLov 140/37 § 3'.
2 ler.

Hctokrcdn nr. 29
~li.kol~ob1r.itil;øbat.ad
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.z-.rlLoSse· ffer re...d.
.zrarLbo ./i77L6.
~ter e.ru..AOJ? &af Hcd:rikelÆor6e6. /
De 1 h. t. tilbud af 18/8-1~51 at matr. nr. 31~.31St 'lS
og 31~at Døllefjelde By og at 25Ilo.- s.å. at matr. nr.

-o I l~ 1b1. med fredn1ngsserv1tut sikrede arealer er på dette
I kort vist med skrå skravering.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02033.00

Dispensationer i perioden: 25-06-1993



REG.Nit ~oG3.æ
Modtaget ISkov-og Naturstyrelsen

U D S K R

AF
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR

STORSTRØMS

I F T 3 O JUNI 1993

FREDNINGSNÆVNET I
AMT

Ar 1993 den 25. juni foretages på dommerkontoret i Vordingborg
af formanden far fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 21/93 Ansøgning om dispensation fra kirkeomgivelses-
fredningsdeklaration af 7. maj 1953 til opfø-
relse af 60 kvm stort redskabs- og toiletbyg-
ning til afløsning af eksisterende redskabs-
skur på matr.nr. la Døllefjelde by, Døllefjel-
de, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing .•

Der fremlagdes:

- Brev af 25. maj 1993 med bilag herunder ansøgningfra Nysted
Kommune.

- Erklæring af 10. juni 1993 fra Landskabskontoret.
- Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, meddelte
nævnet tilladelse hertil. Det er et vilkår, at hvidtjørnebeplant-
ningen genetableres i passende omfang.

tt Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3

år.

Ulf Andersen.
fmd. /sh

Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses modta-
gelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100

. : -,' r; L~t:;n.
l~ \ \,.'~- 00,' -t·
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