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56 Bogø Kirke REG. NR.

,

F. p.u. j. nr.: 08-24-1972

Ol

5,0 190
1:4000

Kommune: Møn, 365
Ejerlav BogØ I!>'(

Sogn BogØ

Dekl~.Kendelse Ti~~~stMatr. nr. ato

1 a 5/09-1952 21/05-1953
2 c 11/10-1951 20/10-1951
2 e 11/10-1951 20/10-1951
14 a, 14 i 11/10-1951 9/08-1952

Reg.nr.: 365-1

-.0 ..-



,
~

~e'

r De

,f '__

I~ f0r fredningen kræver jeg ingen erstatning.
f ,
; Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.r., __ 2~ ~ af Bogø by og sogn,

I~·"..~ide:O:::::~::i~~O::i:.ældende for mig og efterfølgende ejere af ejendOmm~,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

l,'" Bogø menighedsråd hver for sig.t Bogø ,den 11/ 10 1951
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stempelfri i h.t. § 33 1 lov
nr. 140 af 7/5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede husejer A. Christian Rasmussen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 20

af Bogø by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således: matr. nr. 2~ i sin helhed.

Fredningen har følgende omfang: .
Arealerne må ikke ggg)'gggS gll€r beplantes med ~11O~&€scÆ~rJe"g~e~g.emåikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til· at arealerne beby ~~ges; men ny bebyggelse
ikke opføres nærmere end 10 meter fra Bogø kirkegård s nærmeste mur.
til ejendommens og kirkens brug fornødne master må anbringes.

A. Christian Rasmus~en.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den /7 / I(J 195 /-

Hay-ScJ.ynidt. A.P. Andersen. Johs. Kristm:fersen.
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Stempelfri 1 h.t. §33 i lov nr.140 af 7/:5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede styrmand Peder Valdemar Nielsen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2!,

af Bogø by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således: matr nr. 2,! i sin helhed.

Fredningen har følgende omf~ng:. Cl. . t d læg ende
Arealerne må ikke bebik~~~irep Elplantes med Røl~d:.§I+1~~'f~æer,§g der må ikke på

arealerne graves grus fj}ier anbringes transfor~tor.~jationerb telefolf ~ teJwrafmastei o. lign.,
- skBPe~~ ~s1t~s~~Jler,d~ boectiWWe~mID~l§~og~?ol ffieFIfi~vnJiN praReJ se0~ø ~hfJ~f~rsry~~n de
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at den nuværende bebyggelse må bibeholdes

og vedligeholdes. Såfremt den nuværende bebyggelse nedrives eller

ødelægges, må genopførelse af nye bygninger ske på samme sted Bom
den nuværende bebyggelse. Haveanlæg forbeholdes.

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

2e af Bogø by og sogn,-
idet fredningen er gældende for mig og efterfølgende ejere af ejen-
H8f1B8n" udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Bogø menighedsråd hver for sig.

Bogø , den 11 / 10 1951

P.V. Nielsen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den /9 / leJ 195/'

Hay-schm1dt. A.P. Andersen. Johs. Kristmffersen.
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REG. NR. /)1,,1/ (Afskrift.
i I' ,) ) I )

K0JStempeJfri i h. t. § 33
i Jov nr. 140 7/5-1937 ..

•.1:... tI.'. ~U'. J.1.u "J 141
IJu.~øb~ 0..\ :":\l;.;n. Fredningstilbud.

Undertegnede G~.1·,I~j,)j ..· JiW11.- .. ~du:"· ii1.J!:Jon
tilhyder herved som rjer af matr. nr. l4~ 0(' 14,1

af .,,, ." by
J ...<Jl ~'tLI

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
og sogn,

Arealerne beskrives således: a) ut b lte ;~1'100 mctoru breduo la~B mod

1l0..;u lch·l~ ....~' ~:,j.!nOl'U:L'O l:IU.i;' o,..,; u tl',,,;lckandu oig tru okaJ..1.ot m04 I,u.\.J~;to-

~<b.'Jcn (mt. tr. nI'. 1:1) o,,; h~n til don pl~lva to fc.ll.1oovoJ. Dom ~~r tra
Bo",,, b3 til b~JdlOli<J11ut ~,,,v,,nJ (),~ ~l' : 1.'.:ut l)ii m:.tl'lkU1okol'tot.
b) :Jutl'. Hi'. JA.! i lJlu hU.hed; c) tllL'\.. d.u t mu.Lle:.l dut Wlch.u.' a n..Jvl1to

ut''-l"l ~)u ,J..;j,'l'.JVX",tu j,'.Jl1 ...cvoJ OlllUt 141 - Ul'", .•luJ.'flC ti Od c hørUl' undo.l'
14u..-

fredningen har følgende omfan!~: i;11 u.l d ,,;toodol..Jtl,";iJll.do milde
Arealerne må ikke bebygges eller be["llante~cMiSilJBmOlJe14rJll!Z, og der må ikke ["lå

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at ~a:.:.',!t')h(l bJt,ni~Cl·t Dorn li3~er pi ~J.'uol
c, mi lJi b'.i..) ld 1..:; o,; v,.Jll,~"l,Oi.d<),; O·ll~t Or:1by.•Uoo O~ .fornyos, a .1U!j at
l,!.h!uU Onb.l,)lin. o.; .tl"VL.v~;Hlry 1ltlttJ :':1d .1.J.ld.uo t.utioro til k1rkl,;~~\rilon8
VOIJt.i.'O :.1Ur. end \:cn nuv.~rondo btll)JIJ,;olno. ,Huen n,ybobYSljolao pl\ !.l'uul
U :;lt:ll tloldiJ: :Jiudl:t 2~; ru .•:r:. icll'kc.}h',I01UJ vantro mur • .l..ot p'1 f:lUtr.

nr. 14.1 nu •..t \ (;il(k it (j,"Ul' l:ti o1bo.•o.L,lou Q;.~ vc,llicl0holdo8, mtln ml
iHlw lOl.'h,/CU •. u til o,jcndt>·i:,lU~•.) "l'U(; i\'l.'nødru.l maot~ torbuholdt.:e.

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.

jeg er indforstaaet med, al ovenslaaende iredningstllbud tlllglyses på min ejendom matr. nr.

J.41. Jo .L'; i af j,.i, i'" by og sogn,
UUSx:tZti411%:li3&d.1l:u'i ••~~i.llllXaXX~~~'ll.å,IjXO~XUK:$"Jl:i;al~BXBpzØxa1XR3liiKllB1lACJI

idet fredningen er gældende eIIå fo~erf:tJgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
1.0,;0 menighedsråd hver for sig. "l,

tiogø ,den.1.1 / 10195 l

J, ~~.~::,-lutJu.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den f /t 195 ~

.,• P. ,',ndUl'een.

Naturfr. N. Pr. A. J. Nr. g 09{,l
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IndføJ:t i du~b:)"~cn ror rotok.1'odu nr. 28, N.1køblng J!'. K"butad m.v.
don 9. bU~u~t 1~5~.
JJ,Y:.:t • .Lill.,boiPtlci. nOJ" Bl. 14~ .i<.t: ",Kub A nr. 374.

.~l!.:n: .c'orud h:uftor:
l) l'ul. pCh,.;e J'17 kr.
2) 33.000 kr. til ;~~lttu~nL~ ~rudltkQuse.
3) 10.000 .l'Cl'. 'til LaHdbootundDrHj ':..:parckEHlnt~.
4) l~.j76,50 ~r. tIL JIuf 0luen.
5) bYiJ<~al1niou(;l'vi tllt.

Bruun.

Afskriftens tigtighed bekræftes.

Natm-rreifnlngsmevn9t ft)r
PnBstø Amtsraadskrerls , den 19. august 1952.

j:::~i.:;'~ ~/
Hay-Scllmidt. (
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REG. NR.I}~Y (~\(lJ~o~5/)
:1%'-S3

l

Afskrift.

Møtr. nr. lA co~. bI o~ OOin•
•

Stempelfri ih. t. § 33
i lov nr. 1407/5-1937 ..

/'lI...
U'aå·~\41in". IlwUa&lad" 1(,1:' ,uUi•• 0._ " Jt.. , Ie....

..•• ,1' u.~tVtl~, laNl.Z' (O~Ud.iWr"lllAc _t &1r~.II1.... _1'1.' •• '~t1_
fA 1.1&-04.tr"A~ et'ø.d.~t. e.tøl., .t ....... ~.,

.h_ ',' ,pI ~ •• t11b.~·...a •• ~J 4lb,Uoa •• '1'. IU'. l.t lo 0& t ~
J.) Jil den Ihl.t ~J.Mo_"" hvorpl 13 1" .

• 'rdoill, ..t\_. 1oob:.1":~:\;Il".J Qt:l h&v. er ise , .. øl' 1..

i!:. iOJ."lJ'Wi&uCJ Jq bf,lbJt>•• ~Ot o.""a.nt" .ile,. '"1"~ •

Jh'J'IlD4.r 1iI'J",rJ.Ut.4JJ.". at .II.\U'., 'bu4o, •• kel ,i.· ..........
.t.OI.'IId1J.\l)f'lotltiUt#»* ... aa.'... i (bul"b_' tø a , .J~.L

. .. f$;'••n. bftl bllldV/"l:UU.6 •• '''1'') ~ .1.1....... - 114 at

n"Cl .. ru~A" ;tt'ilI4,Q.b.~.*"t& il>J.lI1U~1',-a".'" t.I, .
• 1.&'1.0 fII.U.O).' il..i..ri.""Ar13 .t'tlJ;; t'~.4aJ._ tit.ct ..

•,

,
}'

l)6 , .,I.'.~;.U '$'.et-.'t',hJt):'Il", al ...
~ '.

"-t/r Ul d~.t. U 1 •.·.te .'l'ho t.r la4"".u",~-J
... _ ,1.1. 'I'~G .... l),4Gn ... , .... " , , ••• ,..fl..e-
'llU" t•• a*.,l.o) -4 '1.1 .. ~,~aI ••

Cl tO" •• 'U.1. ni (lIf.l. lid•• __ -.at" .-...w.
fl1.'."1 're t 0:..4) 1 1' ,s.~'.....

.' ••n oJ....... . :
a. " 4 *H4. .. AIU-..... to•.... ,: .... 1' A.-4..

.hd ~ .. d, lue- .~~ ••~

..o... ij t. i ! .t 40.... boU et,.'" ~ ....lI.l!~\'"'l". IU'~ II 1M/AlA . ~
Naturfr. N. Pr. A.J. Nr, R'0461:

. r ,. I "t .-, .,. .. -. -._- .. -~_ ...-
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III. l .... ii~~lJ1d. t'o.;.t~G:·". bi;lo.t.-lJI~;.L.'. - 1401'.... ..-.1 .......

tt.l -'4\U"., \..\.ll~.r, G-t;lb0141bIU,'ia, ••• tIlttahl' (bo ..' •• ' f.ta ".;' ,
~'

t:.;; ..Jt.t,a~ ....... bl"tIB 4.dvlfrll.14e "I~\U' 014 ,U·ta ..mt.) ... ~,
.... A tor Bo" 11r•., dler JI"r~';1l~tlN .t••r t'.4~"4"""""
Ik... U<:I~i'*liift""·.lÅ40 b"*l... "'l~,, e.1.lfl' ll.,aS ...

\

PI Ite uatl 'å " 1 0& a n.vn\fIl u~e",.L41::." rAl 1.kO <bi."" ao., .

•nah.4, DOlll .... 4 r~'t 1'11.lIh tu,~.l.U&" d.l4tJ' " .~~4.D1 .
l I

_4, ....l. ~il~'.J' .lur !:lO~. JdJ.'~. _iler _l"IUI&Il"1. •·~
Sl iQN~'" ...ålllin.t~\,::.* UQ-lum 11~,.ht:r.J: \Wi1ar 40 kir •• U._ .....

dl,h'-'. t~.tr.rk1rL~~ni~,~rl~''Q4 u~ ••, ..~ ..... ~
1

\.i.a. .:~ •.ll·~.l.ar.eCK'l ,,,,,lGUHu'J.q ;ll bl6J.1.~.r. huw)lar t.l1U.' ~tJp...~ \.

ve 'I;.I&epla.ell. "",at QII Ul\lo.1~nl""fl'i:· ~;hY. <.t4.. ...,....... ,. 6••
~'

••••• pt'41~n.~~'.r4.no Wi·.1.,.U:~!1". Io~ ISI vl(l' ~ .... 1IIl«•• ,'''

• ihablll •• e arlllal 1:.11-.1 •• 401 tlil.-iauhul ~....id.:r1q tø '....u....I ..
!
'I' ..

tr~~\.'.rå~aeala1.~......11~.r .. , .. til llrke •• ~
• ,~. r

lIItt'rfi _kel bu:a." ,t,4 vits" IIU1U." ikke otllilJS.e.o .Ua .. l.aG',....... ;.-
I ~' ,i

'b... 111" •• til It' o,u4. hvor i#tG l)o•• Vll'k.er ØL ...... i t......·
t

fr«eu1~~A .~.ruden ~r.\~ta1Ui. ~
.,ekltlrat.11:111'1l III. UR$lj'-GO .-_ u{'"lWS :pI. • ..t '

1110.- bi 0,\ .~. i10t1 udq \ll.t"U'\ t(,r , , 8l!;.."
L
\,.

t' :i
r.\ulQr~'har t~r~n~e ~tA1Ch~da~~.~ ,....1.........~

i,"~ti_ A.t.'-t~lhM.JI ••• .nver .a:Qt· u-t,.
~i""'"

$J~". \lQdA~ ••nl.J~i;j{uri\.4. ti_,. september 1952. ...
Agneø. firs. Inger Bansen. b'bba Svan. I Geora ••• f
Cbr. l\'ilhelJllsen. Fr. Henrtksen. B. Jakobeen. :~l'

H. L,Jbn8 ~øgerll.n. Sp ••FlIld. ~,
, De" tiltrædes, aot natrYlBrend. fl'ec1nln&8deklhra-'on otlD1l1s'. 1011

8erv1 ,,~t8t1:tt.nd. pl metr. nr. l,! BoS. bl og øoait. t. r -,;.
Kirkeministeriet. den 25. september 19,2. t

P. M.V. ~,
E. I. .M. G. Peterøen.

ekllpa •
.Deklarationen .odtag8e og t aodkende.. ~
Bsturtrednin&enævnet tor Præ.t. amt8r~d'kr'4.,:4.n 20/S 19~3.

Hal-Sohmidot. Johs. Irl.~offer8.n. ~\'" ,

Indt.rt i daabosen tor retøkred. nr. 28, '7kabiDl l. k.'.iia ......
den 21. mll~ 19,3.

~8t. ~ngbogl Bd. Bogø Bl. 1~ Akt.Skab A nr. 548.
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AnUI.; PA ejendommen hviler følgende:
l. forpagtn1n~skontrakt mellem Bogø men1ghedsrld og

Godtfred Hansen om en del af l~ indtil 1/4 1958.
2. lJok. 1 h. t. § 25 i l. 140 7/5 1937 ang. bebyggelse

i en nærmere bete6net afstand fra strandbredden.
Akt: Dkab D ni'. 582. Vedr. m.n. l,!.

Bruun.

Afskriftens rigtiglled bekrl)ftes.

'111 f,nrrrAdnl ng~nffivnet tbr
Dræst,Q Amtsrasrlskreds

, del} 22. juli 1953. !
~?,.?C~-~/

Hay-Cichmidt. t/

....uLn ~ (",/ J
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Afgørelser - Reg. nr.: 01734.00

Dispensationer i perioden: 01-09-1988



REG.NR. \73~ ,OG

UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
. J.' \, _,::.

-'...,l~:'::·~:~:'/.l-:'J.~...

I

I-
I

Ar 1988 den 1. september afholdt nævnet møde på dommerkontoret i
Vordingborg.

Til stede var nævnets formand, dommer Ulf Andersen.

Der foretoges.

F.S. 86/88 Ansøgning om dispensation
fra fredningsdeklaration af
11/10 1951 til genopbygning
af maskinhal efter brand på
matr. nr. 13-e og 14-a Bogø.

Der fremlagdes:

- ansøgning om byggetilladelse med bilag og med påtegningsskri-
velse af 23. august 1988 fra landskabskontoret,

- skrivelse af 25. august 1988 fra nævntes formand med tiltrædel-
sespåtegning fra de øvrige to medlemmer.

Nævnet meddelte dispensation af maskinhallen, således som ansøgt.

Ulf Andersen.
fmd. JUR/LP



Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveises
modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse
samt de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder m.fl.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørel-
sen stadfæstes af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.

Vordingborg, den 1. september 1988.

~An~

fmd.

Udskriften er sendt til:

Møn kommune, 4780 Stege,
Storstrøms Amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, Nyk. F.
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
Tømrermester Kurt Rasmussen, Grønsundvej 600, 4793 Bogø. •
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