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Stempelfrl 1 b. ,. f ,:1 loy ør. 140 af 7/5
1937.

~:I.;.e..l 8ft Marienbor~ HovedRU4. Damøbolte. aoømt at la4e denne ej.uo. Irede! .::::.
: _Al.48.1
te ~ Den bebyggel .. , .om nu to~t1nde., al btbebo14e. og .84l1gebo14ee.
t,',' ombygn1ng og t11bygnlng ml ske, såfremt bebyggelsens karakter ikke ma4r •• ve-

~ '8nt11gt. Iøvrlg\ må om- o~ tilbygning såvel som nybyp,n1ng ikke tinde 8t84.

l
l..,

\l4eftat bYl7ninV:8te~1ng og _t"risler og udvendige farver samt bysn1nge.8 pla-

oering forud er godkendt øf begg$ de plte1eber.ttlgede. net ønmme ~der aku-
••• beboelsesvogne, trønsformatorstationer, elektriske lysma.ter O.l., bort-

~ I

.et trø de til ejendommens brug fornødne master.
På ejendo:n~~enmr~forefinde. alm1nde11Rt haveanlæg og8l aed bøj.tam-

"
,I

" ~. træer. På ejendommen må ikke drives nogen virksomhed som ved røg, støj
~1er på anden måde er til ulempe æor Damsholte kirke og kirkegård.

for fredn1n~en kræves 1nRen erstatning •
. \
:' ~, Frednin~en ml uden ud!~1tt tor mig t1nrlyaeø som hæft.l •• pI. • jen.

idet fredn1n~en er bindende o~.åtor efterfølgende ejere at ojendommen
~åt81eretten hør fredningsnævnet for Præstø eatarAdakre4. og Dem ..

holte menighedsråd hver for .1g~

Dam.holte, den. 5/11 1951.
Herman Larsen.

,-
I" ~.:

""'ilt,/< • '\1'

Deklarationen modt~ges og godkendes.
Naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskredsr~ 1~/9$7.

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.
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A F S K R I F T

Naturfr.N.Pr.A.J.Nr. 27/1950
F r e d n i n g s t i l b u d

Undertegnede ejer af Marienborg gods, greve Peter Christian Frede-
rik Gustav Moltke tilbyder herved at lade nedennævnte arealer frede.

•

Arealerne beskrives således:
l. Den del af matr. nr. la Marienborg Hovedgård , Damsholte sogn, ·,som

ligger mellem a) skellet mod matr.nr. l~ ibd. (arbejderbolig un-
der Marienborg) og lan ibd. (tilhørende tømrer Herman Larsen),
b) skellet mod amtsvejen fra Stege til Grønsund, c) skellet mod
matr.nr. l~ (ringerboligen), d) skellet mod Damsholte kirkegård,
e) skellet mod den under b nævnte vej, f) skellet mod matIri.mil1.
le ibd. (arbejderbolig under Marienborg, g) sognevejen (dennes
nordøstlige skel) fra den under b nævnte vej til Marienborg gård
og videre uden om (øst om) denne og hen mod skoven til den of-
fentlige vej fra St. Lind til Damsholte, h) en ret linie fra det
sted, hvor de to under g nævnte sogneveje mødes ved skoven, til
et punkt, der ligger i amtsvejen fra Æbelnæs til Damsholte 250 m.
nord for midten af Lindvejens udminding i denne amtsvej (d.v.s.
at punktet ligger omtrent ud for kommunehuset ved nævnte amtsvej)
og i) skellet mod amtsvejen Æbelnæs-Damsholte fra det under h
nævnte punkt til det nordre skelhjørne af matr.nr. Iv (jfr. un-
der a).

2. Matr.nr. l~ Marienborg Hovedgård, Damsholte sogn, på hvilken
forefindes en bebyggelse for en arbejder.

3. Matr.nr. l~ ibd., på hvilken ligeledes forefindes en bebyggelse
for en arbejder.

Fredningen har fælgende omfang:
Arealet nr. l må ikke bebygges eller beplantes med buske og træer,
som hindrer udsigten til og fra Damsholte kirkegård og kirke.
Den bebyggelse, som nu forefindes på matr.nr. Iv og le må bibehol-
des og vedligeholdes. Ombygning og tilbygning må ske, såfremt be-
byggelsens karakter ikke ændres væsentligt. røvrigt må tilbygning
og ombygning såvel som nybygning ikke finde sted, uden at bygnings-
tegning og materialer 6g.'udvendd,ge'Æaiver og bygningens placering
forud er godkendt af de påtaleberettigede.
På de tre nævnte arealer må ikke anbringes isboder og lignende ud-
e'
salgssteder, beboelsesvogne, skæmmende skure o. lign. Transforma-
torstationer, elektriske lysmaster og andre master, som er fornødne
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• for Marienborg hovedgård og bebyggelsen på matr.nr. 1~ og 1~, skal
anbringes på en sådan måde, at udsigten til og fra Damsholte kirke-
gård og kirke ikke væsentlig skæmmes. løvrigt må de ikke anbringes
uden samtykke af de påtaleberettigede. På de arealer, som ligger
mellem amtsvejen Stege-Grønsund og sognevejen St. Ling-Damsholte,
må ikke graves grus.
På arealerne må ikke drives nogen virksomhed, som ved røg, støj,
lugt eller på anden måde er til ulempe for Damsholte kirkegård og
kirke.

For fredningen kræves ingen erstatning.

•
Fredningen må uden udgift for mig tinglyses som hæftelse på matr.
nr. 1~, 1~ og 1~, idet fredningen er bindende for mig og efter-
følgende ejere af ejendommene.

Påtaleberettigede er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Damsholte menighedsråd hver for sig.

Marienborg, den 14/11 1951.
for Greve Peter Moltke

Clara Moltke.

Hjørring, den 10/1 1952.
Peter Moltke.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.
Naturfredningsnævnet for
Præstø amtsrådskreds, den 19/1 1952.

Hay-Schmidt.
Johs. Kristoffersen.
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A F S K R I F T REG.NR. !tS8.00

Naturfr.N.Pr.A.J.Nr. 27/1950

D e k l a r a t i o n

Undertegnede menighedsråd for Damsholte sogn indgår herved under
forudsætning af kirkeministeriets approbation på, at de til Dams-
holte kirke hørende ejendomme mart.nr. læ og 1ø Marienborg Hoved-
gård, Damsholte sogn, fredes således:

Den nuværende bebyggelse - nemlig ringerboligen på matr.nr. 1~ og
vognhuset på matr.nr. 1~ - må bibeholdes og vedligeholdes. Ombyg-
ning, nybygning og tilbygning må ikke finde sted uden samtykke fra
fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds. Beplantning må ikke ske
på en sådan måde, at udsigten fra amtsvejen til kirken og kirke-
gården hindres.
På ejendommene må ikke graves grus eller anbringes transformator-
stationer, elektriske lysrnaster, telefon- og telegrafmaster o. lign.
- undtagen de for ejendommene og Damsholte kirke og kirkegård for-
nødne master - udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne, skæmmende
skure og andre skønheds forstyrrende genstande.
Så længe administrationen henhøre r under de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet uanset nærværende deklaration alene afgø-
relse om ejendommens bebyggelse, dog efter indhentet erklæring fra
fredningsnævnet.

For fredningen kræves ingen erstatning.

Deklarationen kan uden udgift for ejerne tinglyses som hæftelse på
ejendommene, idet fredningen også er bindende for efterfølgende

• •• 2

ejere.

Påtaleretten har fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og Dams-
holte menighedsråd.

Damsholte menighedsråd, den 14. december 1951.
S. Chr. Jørgensen Emil Olsen Jens P. Mortensen
Hans Jensen Albin M. Hansen Margrethe Hansen
Thea Holm Laurits Kristiansen
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4 ø 274

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses som
servitutstiftende på matr.nr. læ og 1ø Marienborg Hovedgård, Dams-
holte sogn.

Kirkeministeriet, den 21. april 1952.
P. M. V.

E. B.

Gunnar Krog.

Deklarationen modtages og godkendes.
Naturfredningsnævnet for
Præstø amtsrådskreds, den 20. august 1952.

Hay-Schmidt.
Johs. Kristoffersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 24, Stege købstad og Møns
herred den 23. august 1952.
Lyst. tingbog bd. Damsholte I bl. læ Marienborg hvgd. Akt;
skab C nr. 325.

Anm.: Ejendommen matr. nr. 1~ go 1ø Marienborg Hovedgård er forud
behæftet med servitutter.

Einar H. Petersen.
/Møller

III !
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Afgørelser - Reg. nr.: 01758.00

Dispensationer i perioden: 14-03-1983 - 13-09-1983



REG.NR. 1158

'"FREDNINGSN ÆVNET
I

STORSTRØMS AMTS
NORDLIGE FRED~INGSKREDS

1 7 r:..~. 1::3

Score-Heddinge,den 14.3.1983

Dommerkontoret
4660 Store-Heddinge

J. nr. 42/83

Nævnet har d.d. tilskrevet teknisk forvaltning, Møn kommune,
4780 Stege således:

•
• har Mllnkommune

I skrivelse af 27, januar 1983 V ansøgt om dispensation fra
\

kirkeomgivelsesdekl~rati~h af 10.1.1952 ved namsholte kirke, idet
-'II

kommunen har forbeholdt sig et areal af den tidligere kirkesti over
\matr. nr. l-v, Marienborg hgd, till ops~ill~ng af et busskur.

I
l

uagen har været forelagt amtsfredninga1nepektoratet.
iUnder hensyn til,

at der er tale om et busskur til brug for ventende skolebern, og
skuret således har en ferdselssikkerhed,mæssig betydning,11 at skuret placeres så det i mindst mulig gr~4 virker forstyrrende
på ud8i~ten til kirken Qg på bymilj.et, og

4t at menighedsrådet kan \anbef~+., at der giveø tilladelse til pla-
cering af skuret.

~ddeler nævnet herved disp~nsation fra naturfredningslo~enø ~ 47,
vejbyggelinien til det ansøgte, på betingelse af, ~~ skuret fjernes,

"

såfremt det ikke længere anveodes af skolebørn i forbindelse med
\ \

liamrnelsøskolen.

P.n.v.

\
\

\
1
I
I

,(
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Skov- og I;..~,JI_'o vrc::t<;~n

REG. NR. o I '7~~ .oov

1 /, c' P I .-, ;):. • t ...... J UDSKRIFT
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSN ÆVNET I

STORSTRØMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1989 den 13. september foretages på dommerkontoret i Vording-
borg af formanden for fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen
Fr.s. 72/89 Ansøgning om tilladelse til anlæg

af "buslommer" m.v. på matr. nr .
i-a, i-an og i-v Marienborg Hoved-
gaard, Damsholte sogn, på hvilke
ejendomme, der er tinglyst kirke-
fredningsdeklarationer, på matr.
nr. i-a og i-v den 22/1 1952 og
senere og på matr. nr. i-an den
16/11 1951.

Der fremlagdes:
- Ansøgning af 24/7 1989

kontoret.
- Tiltrædelseserklæring af 30/8 1989 fra Landskabskontoret.
- Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

med bilag fra Storstrøms amtskommune, Vej-

Nævnets formand kunne ligeledes tiltræde det ansøgte.
Nævent godkendte herefter det ansøgte .

Ulf Andersen.
fmd. /8K

åfiliøministeriet
~kov- og Naturstyrelsen

J.nr.SN al 0/-_000l1
Akt. nr.:l. J \.
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