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Afgørelser - Reg. nr.: 02077.00

Fredningen vedrører: Avnede Kirke

Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

02077.00

Fredningsnævnet 30-10-1953, 16-10-1952

Kendelser

Deklarationer
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40 Avnede Kirke REG. NR. ..2l 77

F.P.U.j.nr.: 05-01-1977

50
I

190
1:4000

Kommune:
Ejerlav
Sogn

Højreby 359
st. Avnede, Avnede inddæmme-
Avnede de strand

Tinglyst
datoMatr. nr:

De"'I.~Kendelse
aato

2 a St.Avne
de by og 11

Avnede ind-
dæmmede str 16/08-1951
Gade, St.

23/10-195.;

18/10-1952

Avnede 2/11-1953

Reg. nr.: 359-1
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:Hcmpo1- o~ ~eb.vrfr1 i h. t. lov
4463

REG NR Jol;-
140/1931 § 33: .

Anmelder,
r ~ Å T U R Fr. fIH! II\! ::J ~ r L':::' in [T
FOR MARiBO Aj""- ~ , 'D'''/:')::D-•••• ,'"\[\ ';.\1\1: ~

2 1"OV.1953.
umatrikuleret Gadejord
under Aunede' b1 og sogn.

Fredningstilbud

Undertegncde lllllsted-Aunede so~cråd pil kommunens ve8lle
tilbyder herved som ejcr ~~u
uf 51:.. Aunede by . Aunec1e .
:lt lade neaennævnte arcal.aE 8,..t;llH~J:t8~~;,:ifxfrede som nedenfor :-tnført.

J. "-I".\.~. _ _,- ... :\,

sogn,

Arealet beskrivcs således:

Arealet er beligcende syd for Aunelie k1megård 08 benT'tes som paJ
ker.1nBsplads 1011k1rkc.
Arealet er øadejord og umatrikuleret.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højt voksende træer, midlertidigt eller vcd-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse cller andet, som
kan virke skæmmende.

For fredningen kræver li- ingen erstatning .
V1 :tier indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på "fiXi!mim&i

areal af st Aunede by Auede sogn,
dog uden udgift for ~ med oprykken(fe· prioritet næst nuværende hæftelser.

PåtaleberclIiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og Aunede
1951

L. Dasmuæen
V. L:u rou6 øen •

Sv. 1111els.
Chriot1aJl Kaare

menighedsråd.Nørre

C Laugesen
H.C. Olsen
Lars vdberg

, dcn ]J /9

C.Madsen.
Ove S:1monem
II.PeterDED

Jul. An4ersen
V.DaD1e1sen

J.K. V.Jen.-

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses SOIl1 servitut på imib ovennævnte Øldejord .
af st. AW1 ede by Aun ede sogn,

af hartkorn: tdr. skI'. 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 19'3.

Bruun

Amts-



råde" ær e;odkendt J1ognerådeto fOrar1otfi&1defredningøt11bud.

II a r i b o a m " 8 r A d. d~ 23. oktober 1952.

G.W. Schneffer
cst.

Indført 1 dagboGEnfor retskreds nr. 31.Iia.kskov købøtad a.v.

den 2 NOV. 1953
Lyot.Tingbog:Dd. umatriku1eret AktaSkab. nr. 176gade30rd under

Atm Ede by og 80gJl

Geb,vr2 kr. Kort 1 II587
• to kroner.

Johs. J tilBØD

i\etskroda no. 31.
Nakskov købsta4

1Il.V.
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.>ternl>cl- OG gobyr:i:ri
13. OKT1952. 4024.

REG. NR. -ft:J22
1 h.t. lov 140/1937 § 33. /~

~\nmo l.d 01':

Frednin9stil~ud NATlI:;~"r----~':~I'- ".,
FOR MA;,;o<..! l-..;,;-,-,.•.. ,..-'

1,."' • l ~-r'
'" r_

Undertegnede LftzodeJcr 01lr. ~;i031::wn, ,IWlode,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 a ~t. .\mlode by o~ 11 Aun ede inddmlmedo

otra.ncl
~~ :b.x Aunale sogn,
at lade nedennævnte :Ift::!l llf Llvt:nnævnte I]li!tr. nI' frede som nedenfor anført

Arealet beskrives således:

!.ral10·t Ol' bo1iGt:;onde uet, nord, Wd og veot for Auncdo kirke oa
kirlw(;årcl. 1'rc.:1ninuoo om:':atto:,,: ~oc1 øet en br::Jmt:c a1: 40 Ii'lotel'S bred
do, rCGlct frJ. kiruccArdenn øotrc skel ( 2 c) lance dette fra nord
til syd oG mod syd, vent oG nord en brocmo på 150 Dotere bredde
rccnet fro ldrkoØirdeno rJce1, dOG L:a0c1 oyd bcgr"'...Iloet af den C1er c/J.e
de vej •

•
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 eJler anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign" skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende .

.kit:[9...~~~~tJm!i~~~&:'(5C,~

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

.2 a. af ojt ... unodo by ,.unooa sogn.
11 af i\unedo inddaJ:lmode strand, i\uncda DOm

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværenae hæft~se'.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og Auaalo menighedsråd.

, den 16 I O 1951 •.

'ril vi ttorlidH.:u: Ch:c. Li'Jloen.

~}.l~ ..Oh~U[jOen.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på malI', nr. 2!l ..t. -,un cd<jvY' 11
ikx Aunodo otr.md :dt~: ~.wlede sogn,

2 , 2 1,1 bvo~f 2a.
af hartkorn: O tdr. 4 skp. O flik. 2~ alb,. ~ malI'. nqi forbin-

delse med matr. nr. '.4 .2f5l!., 1b.~ ibd.og ]d ulle AUD Ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, ai hvnl<et en genpart ~ henlagt på akten.

• Fredningsnævnet for Maribo amt, den lo. oktob er 1952•

Druun.



Indf~rt 1 dagboGenfor retskredo nr. 'l.!lakokov købotad m.v.
don 18. OKT 1952.

Lyat.'j,'inaboaaFd. Bl. 2 a AktaSkab I:ø Ii nr. 587.

I
I •••••••••••

Geb;lr 2 1;;L.'.
= to kronor.

.tctola'ed:.; nr. 31
;~,.L:r.~:i:ovl:ollGtad
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Terræn. LV
./iun.e{rLe iaddcvnnzede Strand,
/JUlIette $('}(!7U1

Lollan.l.u Sonder Herred,
J":La.7? h li ../l77'1 ,.

E/Cer eru X~vr a/ /":[cdrikelkortet

De 1 h. t. till llti Fif 16/8-1951 af matro nl". 11 af
Aunede inddæml"'ede strand med fiednlngsoervitut
s1krene nreal~r er på dette kort vist med skrå
skraverin,g.
Maribo i juli 1952.
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Terrærc, 0/
Store flunøcW By,
./lunede 5~97U,
Lol/.aru:L.5 $oru::ler Herred,
../'ZarchoA.rrz.L
~. en.-,Xo~zj ey 2'fa.:trikdkorCe6

De 1 h. t. tilbud af 16/8-1951 af matr. nr. 2~ Aunede By og
af 13/9-1951 af gaden 1 Aunede By med frednin~~H;jervitut
sikre~~ nrealer er pu dette kort viet med skrå skravering,
Maribo i juli 1952.
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