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REG. NR. / ~ ~'~- 67Toreby Kirke

o 50 19° 200m
I , ,

1:4000

Kommune: NykØbing F. 369
Ejerlav Toreby ~'(
Sogn Toreby

Matr. nr.
DekJ~~~ndelse Tir;&.,yst

ei
to

2 a, 2 e 20/08-1951 13/11-1952
6 a og gade
jord 28/08-1951 18/10-1952
73 a tid-
ligere 13 n 20/05-1951 18/10-1952
13 a, 13 ~ og
gadejord udateret 2.3O/l2-19 5-&

,
,
t

F. P. U. j. nr. : l O- l O- 19 77

11.

I

Reg. nr. : 369 -3



211.2
13. flOV. 1952.

.I\I;U.I1I\. ' r --- .5~l' V.f,

1 h.t. lov 140/1937 § 33.
Anmtlder:N A T U~; r-R eJ~' ~!"!c: S ~; /:='/N ~T

Fredningstilbud r;:c~ Mf"~120 Ni.·-:.:., .,~·~~;:iDS

:fru Christ1ne Nielsen og æctefæl1e
Undertegnedegmver lbns J0r~en rU.elsen, Toreby.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. g a

af Toreby by Ol:
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealot er bel1Z(;cndoout for Toreby kirko6år4 08 matr.nr. l) a
}:'redn1nBon Otlfatter det 'ubebYooede areal syd for den nuværende be-
bYGgelse.

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 mit" d08 ret tU ved eventuel ombygning eller liQJlande
at bebYaae dot freaede areal indtil 8 meter syd for den nuværEnde be-
byggelse.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

2 a af Toreby by Toreby sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for ~reby menighedsråd.

19 51.
Christ1ne Niels81
U.J.Nielsen

herred oglLuaoe
To·reby

fil v1tterliabed:

, den 20 jEj

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 a
af Toreby by l'Oroby sogn,

af hartkorn: O tdr. () skp. , fdk. O il alb., ~~lICCIXXX:.f:ImI:zitl'lc
~~dI't 'xm:~X

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

Fredningsnævnet fOr Maribo amt, den 31. oktober 1952.



Int\ført 1. dacboson tor rotokrodc nr. 29. Sflxkjøb1n~
købs1ad tn.v •• den 1'. NOV. 1952.
Lys't.TinBboBtBd. ~oreb7 Bl. 2 ~ AlctaSkabB nr. 52.

Runo von f101ate1n.

Afpft: Lov 140/1937 § ,:s•
I......•...•
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UtemDQ1- og ccbyrh'1 1

1993
18 OKT 1952.

h~t. lov 140/37 § ". REG. NR. /':r,t
Anmelder r

NATURFR[DNINGS~JÆVN F;'
Fredningstilbud FOR MARIBO AMTRMDSKRilDS

6odse3erinde Bod11 de Neergaard. Fuslsang,Undertegnede
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 a

af . Toreby by OG
at lade nedennævnte 'areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført..

, "

sogn,

Arealet beskrives således:
Arealet er beliæondo øst for Toreby kirke og kirkeGård.
Fredn1n.gen om::fnttor en 20 met.er bred brmme at parcellen langs

t1rkee;årdens øst11Sø skel, regnet :tra dette.

Fredningen har følgende omfaug.ydll'l c' ;1' (,
Arealerne må ikke bebygges elle&Oeplanfes 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.~m~~ Je3 forbeholder miG dog ret til eventuelU
t1lbyGt11na 111 den nuværende be'blmelse at b1'BgGind på en del af det
hedede omde 1 den nordlige ende at parcellen, ikke næraere end. 10
meter tU Jdrkealrden og :Lkko nærmere vejbanen end. 20 11.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
6 a af 1'oreby by og sogn.

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

Kusse !roX'eby
provsten for herred og menighedsråd.

, den 28! a 19 51.

B. lieereaard.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkentr foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. a
af Toreby by Toreb,. sogn,

af hartkorn: O tdr.
~X

eJo skp. fdk.

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

16. oktober 1952.Fredningsnævnet for Maribo amt, den



· In4t~t 1 dagbos.. for retskreds nr. 29, Saxkjø1:>1Dg
købstad· l'A.V •

d:en. 18. OKT .19~2.
Iqst.'r1nps:B4.Toreby Bl •• AktsSkab n nr. 689.

Runovon Holste1D. I .
Afg1ftlLov 140/37 § "~e

2 kr.
iie'tskreds nr. 29

3ak~øbins købstad
til.lI.

l; •



stempel- O(t SGbyrb:1 1 h.t. lov 140/19:57 § ". REG. NR. /9s~
Anm'lderl

NATU RFR fON ~NGS NÆ'jN E"T
FOR MARIBO' AMTRAADS;<RED5

1995
(~a 011.1952

•

2504
'0 DEC.1952. Fredningstilbud

. Undertegnede a'rde3er Kaare Rasmussen, Toreby og hustru fru lUnna
ttlbyqer herved som ejer af matr. nr. l' lo OG 1:5 .&. Kaare Ra8llluosen

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er beligGende nord for Toreby kirkeaA,rd og øat :tor samme.-
Fredningen omfatter en '100 meter bred brølDlDelangs k1rkea'rdena
nordlige skel. retJrlet fra detto samt arealet mellem ld.rlceglrdena
østre skel og 2 1.. .

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 jeg ingen erstatning ..
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr ...l'.. l' 1 . af Toreby by Toreby sogn,

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

provsten for herred OK •menighedsråd.MusGe
Toreby ,den '! IS

Til vitterliGhed.
Karl W1el1cskO. ~emm:Lna Jensen

R. Kaare Rasmuæen
Minna Kaare Rasmussen

Idet fredningsnævnet for Maribo. amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l' a og 13 i
af Tore})1 by Toreb, og ikke skyldæt sogn,

af hartkorn: hhV". 'tdr. .. skp. 1 fdk. 2. alb., ~':~~
__ natr. nr. 13 a Dit.udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.



Indført 1 dagboGen for retskredo nr. 29. Sax1cjøb1ng
k.botad m.v., den 8 OK!. 1952.
Lyat. ,
Atv1o't fra. tingbogen, da 03endommeno nuv.. ende ejo%"ltllh tinGbogen
er Vilhelm Raabauge.

Ataitt. Lov 140/'7 § "li)

r-l o kr. ..3

Huno von Holstein.

Rete1aeds nr. 29
Sakskøbing købstadm.m.

l••.••....

el
\

Somnuvm:rendeejer af _tr.nr •. 1' a OGl' 1. tiltrædes .....
I siående frednlnast11bud rAedprior:t.tet næst nu lysto panteheftelser.

, Nlkøb1nB r. de~ 0/12 1952. el
,I

V11h. Raahause.
Idet frodninBSnaMlet fOl: Maribo amt mOdtager og godkender

foranstående fxedn1ngst:Llbud. beatoJntlØs det. at tilbudet _l lyses

som servitut pA. matr.nr. 13 a 08 ·1' :1 at T.oreb;YToreb" soGO. af bart-
, - '

koma hhv. , tdr. 4 skp. l fdk. 2'1alb. oB 1kkø skyldsat matr,nr. l' !.

udSør et landbrus.

Det fredede o.rea1 see 1nc1tegnet pi V'edlaste kort. af hvilket en genJllr'\.

bedes beD1ast lA aJtten. e
Fredningonæmet for Maribo amt, don lO, december 1952.. e~

BNt1n.

ln4føM 1 Dasbogen for Retskreds Nr. 29. aa._w.ns
købstad a.v., 4en 'O.DEC •. 1952.
%qst.~1nsbo8IBel. !oreby Bl. l' Ib1' 1. Akt. Skab A nr. 498.

Huno von Ho1et~in. / .
Afpfta Lov140/'7 § ".)
., ..._ 2)i'. l ,) Retskreds nr. 29

SakskøbinG købeiacl
m.m.



REG. NR. /9~,e~tcmpel~oc aebyrfri i
1994e la OKT1952.

,

b.t. lov 140/1937 § '3.
tlnmeldera NATURfREDNINGSNÆVNEI

Fredningstilbud fOR MARIBO AMTRAAD5KREDS

Undertegnede snedkemester Peter Olsen, Toreby,
tilbyde~ herved som ejer af matr.' nr. 1.3 n

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet el~beliagende nor~v~st :for Toreby kirkedlrd.
Fredningen om:thtter en 50 meter brecl brmmo regnet fra parcellons
sydlise eIæll:i.n1e.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplante s 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.

,~ioJtllc11Rbd~mc1tlt1lt:X

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

13 n af Toreby by ~oreby 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

Toreby ,den 20/5 19 51.

'1'11 vitterlighed: p. OlSm.

J. i!bcner.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13 n.
af Toreby by Toreby

af hartkorn: O tdr. O skp.' fdk. ot
sogn.

alb,.~:t11.ICCKnK~
XåX~ I_
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.



Indført 1 dallbogentor retskreds ar. 29.. SaxkjøbiDs
købstCld m.v.. den 18 OKT 1952 e)
Lyet.T1nabog:Bd.lereb7 Bl. l' n Akt,SJrabD nr. 55.

-HUne von Ho1ste1n. I......•..
Afg11't.Lov 140/?ll § "~e

Retskreds nr. 29
Alakskøbina købstadm.m.
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REG. NR. /~~-;L

/2 '(tJOO
Ferræruaf

Toreby By Dy S0!7TU,
.J'fr.L5S 6 .9erred,
ffaribo _/l 7n6Efter ~ X~PU 0-lrEa..&-uf!R1kor&:.6

De i h. t. tilbud af 20/5-1951 af matr. nr. l;~ Toreby By,
af 28/7.-;,. !Q af matr. n:r..Ci.:,ib0. af 20/8.-:; •• nf MDtr.
nr. 2_a ie,,!. og uds.tel'et af mat·. rlr. 13.:1og 1)1 ib,l. med- -fredningssPTvj_tU.t s1~:1'ede R:renler er P:J dette kort vist
med.skrh o~r~vpr1ng.

c ,.,
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