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stempelfri i h.t. § 33 i lov nr.
140 af 7/5 1937.
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Fredningstilbud.

Undertegnede snedkermester Hans Peter Julius Damborg
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 42d og 42,!

~ af Sønder-Mern by Mern
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således:

42d og 42e i sin helhed.

t
~..,
t
l
'~'

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
li skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
II genstande.
t Jeg forbeholder mig dog ret til at nuværende bebyggelse må bibeholdes og
t vedligeholdes, I tilfælde af at den skal nedrives eller blive ødelagt,

I, skal ejeren forhandle med de påtaleberettigede om den ny bebyggelses
, placering og udseende. De til ejendommens brug fornødne master må an-

.. \bringes og på arealet må være almindeligt haveanlæg også med højstam-_ ,.,mede træer.
!t'.
~' For frprinillQ"en kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.e 42d og 42e af Sønder-r~ern by Mern sogn,
idet frednIngen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen

dog uden udgift for mig. .
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

Mern menighedsråd hver for sig.

Mern , den 24 / 10 1951

Julius Damborg.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 1. tf/ (o 195(,

F. Lemvigh. Johs. Kristoffersen. Hay-Schmidt.
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stempelfri i h.t. § 33 i lov nr. 140
af 7/5 193!f.

Fredningstilbud.

Undertegnede .r" ...t'l '~,.' "". r-
tilbyder herved som ejer' a'f" matr. nr. \.O'
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at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
sogn,

Arealerne heskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke 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 """0 , "",,,,.~,\.~ """"'1.'1" -""'~r"''''' _,./ '".,., }"l>'~,;\~"",,, {'ID
4d~"·.,,*Itd. ~",,-,~ U~"";~;.'} \.)4"/~~,;..tJ siib\.·-..l'l\i'J .. "ti ...·..1 ~)

VtJ(: .. ;;",~ " I4/.. " •• t :~Ji,....J~...NV1·:: ~.... ':". ~ r, ~'t~ .J. f~l"l\J;:\.' ~.u.J.0.r' 1,..11"'11<) ·:k~o1Dt;t.
,.:...,..... (',';':;';;r1 ,j.::'.,. ~ilc ~:10,', (, ;):~':;" ~ctj ....·c,;;.t.i ..p-'c 0-"; ~n ni hcb..... ~.;L.~or
~Hl.nllAit.t'l:·\.:;.(.~. ~~.: . ':.0. c. :) t.i,J. <':1' ,.~Jd j"':;')oflr: 'Ma ~ . '·Jr~1.J'joo :::In: t r: ~ (l.,...

•
w.'1r..c{~(' )., ~i'.....,:'(;,.lot ;~ Var". n "'~l:~dc.liol,..~t tJ.t:~J(.l' ... :H I:);C r' •• " I ,!"';~'n-

~,() V' 1)1.'.
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For freclnin!{en kræver jeg ingen erstatning'.
(

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

l'< ,.~, ....) "., af "",~," /'L__ • "''I-' by '. .•.t~ sogn,
~..\. ,lh ';p • i \..; •~.'1,' ....~1..i...... "('4 ,.... . ~""~of

"'~""M ~." "",:!: '\ '~"\~·i".t '\ 'r./., (~"......... ," ,,' .... ;"""1'0 • 1'~ '.,' ti,,· (' 1l",~·"""I" \ 'q'
<to t' 'jI ... .AT;. ,~J'~. , ti ..... I,"; _..... ~.i~..~"'"\... ol.i' .;~. - 1 f'/ ..;i'I ~..,_ '1.olt ,1.1 ~ 'ri ,I •...",I ~ '"~~,..1 ~'" J ~......'"" a. r-. ,~a J...»"t...J .' J'1 .,.,.' ~

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

menighedsråd hver for sig .
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Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ~ ~ I" 195 / •
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Jeg t11trNder herved, at foranstående deklaration må t1n&~8"
på min ejendom matr. nr. 42! OB 42,! Sønder-Mern by, Mern sogn. e

M e r n, den 31/12 1951.
Ellen K. Damborg.

Indført 1 dcgbor.;onfor rota1"'rods n.t". 23.. PNstø købstad m.v.
den 30. jon. 19;2.

L7st. Tint-.sbog:Bd. 6~ Bl. Akt s~)k:..b D nr. 1,4.
Anmærkninga :J ondommoner forud behwftot med
l) Dok. OL1 Gol_<1a:t'lek !':nr:var for et lån 20.000 kr. til et vandværk.

ej til hinder for pantsætn1ns. Idet 11/, 1914 (Prot. 33 peg 1710)
2) Pantebrev ;. 70Ckr. til østlf"t. Uuemandskrod1 tforcn1ft8, og _;
3) Pantobrov l1.40.51 kr. til maok1n.forh1.ludler !l.O. nrnmmer, "!crn.

et
/ U. Hansen.

l1<'lvn.
cat.

•
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REG.NR.9Y4 Stempelfri i h. t § 3.1
j lov nr.140df 'l/o-W37

Fredningstilbud.

Unclertegnede A/L lJe danske ~u.kkerfabI·ijtkllr
tilbyder herved SOI11 t jer af matr. lir. 42j{

/ /,
I, I

af bønd~r-r.iern by Mern
at lade ncdennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således: lJen del Bom lig",er mtlllelll a) Mern kirkegårde
søndre mur, b) dc~ vCBtll~e akel af metre nr. 3,~og 26 1bd.'c) en ret
linie fr:1 ,let s.vdvco tlibe ul~cli1jø.t'neaX lau·tr. nr. 26 og pal'(lllel med
kl:r1<:ec;i1l'dclhJ fJ~ndre m.ur ind til ak.erin&llvunktet med don under d) zw.'Vnte

~) ~n-%et linie .
J.u.lcY..l..l:tl dette eku:rir4;punkt mod nord 1 en llfstnnd af 12 1Ilfrtl kJ..rke-
~ 'Il'd~ua veLtro mw" VtH,t 1"0.1.'06 pt.l'o11el med denne til ;.1crnå.

sogn,

Fredning-en har følgende olllfan~~:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstdmmede træer, og der må ikke på

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

kX}{lilx.Qebalder.mig .~X:n.tl<tij}Jltx

Inuh("~I!lll..;en om den på urlJ(~let syd .t'or kirkegArdon v.ærende Jorda:f
skov11rl.l,;S;;l< ..Js l'v.1'llYUOpå on ol1den mAde, at indbegn1n~en kan aftagee.
Inc.ih~;':;l1ill~en ~øl'ca så. lov som lllul.Lgt. 10lJ. holdes ufta.;et udenfor sukke
kumpngncn •. l1fromt Joruurekovlingopludcen i tidens løb mitte kunne fOl'
nind 1:1l.e,; e , eventuelt helt wldv....:ros, fOL'milldokoa 1ndhegningen tllevarcn-

'%- .J-
tie, ijernc:s ovelliuolt h ...lt •

....j ..rne l'ol'bu!l()ldc.r ciU do~ l'i::lt til tit anbrl~e de for Eljendommen
fornødne mtlriter.

t'or trcl1nlllgen kræver Kongen er~tatnlllg. deres
<'.J t)rn~ km: er indforstaat't med, at ovenstaaendc fredningstilbud tinglyses på Till: ejendom matr. nr.

42~ af SøndClo-.jlern by l.ilern sogn,

idet fredningen er gældende også for eflt:rfolgelHle ejere af ejendommen, dog udcn uJgift for
mig.

Pålaleberettiget i hcnhold til foranståcnde er fredningsnævnet for Præstø arntsråd$kreds og
1'1Cl'll me:;ighedsrad hver for sig.

København ' den 10 i. 1952
A/S De Danske Sukkerfabrikker.

O. Gammeltoft. Henry Dohn.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsråd';kreds, den ff( / ( 195..(,

HaY-Schmidt.

Johs. Kr1atoffersen.

Naturfl'. N. Pr. f .. J. Nr.
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\.1el'ft •• ~e •• d4. 4.,* 3/12 1952. i'?

Th. Freder1ksen, Alfred W. Hansen. Gunnar Jakobsen. Marte Hansen.
I Herman Mortensen. Anders Jensen. Marie Rasmussen. O. Krog Meyer,

~~Naturfr. N, PI'.A.J. Nr. ~'J)9!J·().1 -r '",......_-_... .,....."""""-'~-..- . ,-'T
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Det tiltrædes, at nærværende 'fredningstilbud tinglyses som servitut-

stiftende på matr. nr. 45, l~, 35~ og 26, Sønder-Mern by, Mern sogn, dog
med følgende forbehold:

Sålænge de pågældende arealer administreres afJde'kfrke1ige myndig-
theder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra frednings-

nævnet afgørelse om nyplacering af bygninger på arealerne, herunder til-
lige selve byggeplanen samt tilbygninger m.v. og ombygninger uanset
fredningsdeklarationen..

Kirkeministeriet, den 18. marts 1953.
P. M. V.E. B.

Gunnar Krog.
Eksps.

Deklarationen modtages og godkendes i overensstemmelse med kirke-
ministeriets forans~ående påtegning af 18. marts 1953.

Naturfredningsnævnet for
Præstø amtsrådskreds, den 14/4 1953.

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen,

Indført i dagbogen for retskreds nr. 23, Præstø .øbstad m.v.
den 16. april 1953.

Lyst. Tingbog. Bd. 6. A. Bl. Akt:Skab D nr. 59.
Anmærkning: De ommeldte matr. nre. er forud .... ~ behæftet med ser-

vitutter.
E. SChoumborg.

Afgift: § 1411: 2 kr.
/ G. Hansen.ES .

Afskriftens rigtighed bekræftes.
~.

• U,j\'I. )h 'I.~ 1 l.. .lJ , .. -1 l:. \.. k'>.:.'i Id, ,
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01742.00

Dispensationer i perioden: 21-09-1993
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u D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRØMS AMT

'IOC'.:::-:"F I
=;~o·.''' l;.} ,.lu .' .......~ .,"?~~")-"'I

• _', •.J

Ar 1993 den 21. september foretoges på dommerkontoret i Vording-
bOl9 af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen.

Fr.s. 24/93 Ansøgning om dispensation fra kirkeomgivel-'
sesfredningsdeklaration af 10/1 1952 til
opførelse af mandskabsbygning på Mern
Kirkegård, matr.nr. 3 x Sdr. Mern by, Mern.

tl Der fremlagdes:

- Ansøgning af 7/8 1993 med bilag fra landinspektør Niels Malmskov
- Skrivelse af 3/8 1993 fra samme med bilag.
- Skrivelse af 17t8 1993 fra landskabskontoret.
- Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte, gav
nævnet tilladdelse hertil.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den
ikke er udnyttet inden 3 år.

Ulf Anderse!1
fmd. /sh

Fremsendes idet udskriftens ~igtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveIses modta-
gelse indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100
København ø. af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse
samt de i naturbeskyttelseslavens § 86 nævnte myndigheder m.fl.

. :-,n
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