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stempel- oG gebyrfri. 1 h. t. lov 140/1937 § 33.
Anmelder:
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Undertegnede ADkø Ølen1glledcr~<d på pmotcombedetn vec;ne
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l Go

af ASl.tø by 06 sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. under forbehold af
kirkem1nisterieto ~odkendeloe.

Arealet beskrives således:

Arealet er bc11m:;mde vest og nord for Askø kirke 06 fredningen om-
fatter en 50 meter bred b:r.æmmelance k1rkeBdrdens dige mod vest og

nOrd._

I , I

Fredningen har følgende omfang: I.

Arealerne må ikke bebygges eYi~1'a~ffted højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne m'å graves grus eller anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

Vi :nr forbeholder D dog ret til at forotage eventuel påkrævet bebYtreel se inden-
for det fredede areal efter embedets behov, .sålænae arealet ejes 0.1' •• -
bedet OGadm1niotreres af meniØledsrddet.

F fd' 'k' v;1. .or re nlllgen ræverxLti IIlgen erstatnlllg.

ViS er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på;iX1exmU matr. nr.

l a af Ask" by Ask" sogn,
I

dog uden udgift for mig, med opryk~ende prioritet næst nuværende h~ftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og Ask" menighedsråd.

, den14 8 1951.

Harry Jensen Thorkild Pedersen
FlId.

nich. kadsen. H.Skov Jørgensen Holger Jensen.

I!'UaJ,se

AE&0

Joho. Pcdoroal.

K.M. Møller.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l a Ask"
xfi ~ A fik ø sogn,

af hartkorn: O tdr. ;; skp.;; fdk..i ly alb., ~IjtStl;;':~~R.!kJbcf:~

x~rA:f~:dxx XXkbs!K~ijd~~9Bti:x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. maj 1953.



Lyst. TingboBIDd. ~"eme II Bl. Akt:Skab B Jr. 251. A
l.....··..

:aD

j,.'nr. 2 G 160,540

Det ~11trædes. at næ~rende fredninsstilbud ttngl7ses 8Ga

ser~tut8t1ftend. på matr.nr. l a Aske by og 8081,
behold: .

~ilels.adlain1strationen henhører under de kirkelige Il7Ild1ø

heder, træffer kirkeministeriet dog uanset _nærende deklaration afg.

relse medhcsYn' til eventuel opføreloe af bllJ11neer på arealet.

vidt disse skal tjene kirkelige forml1.

Kirkeministeriet, den. 25. nov.bel' 1952.

Kirkeministori at.
---0000--

P.M. V.
E.B•

.M. G. Pedersen
T:ksps.

Indført i daGbogen for rotskreds nr. '30,Mar1bo købstad m. vi..

dm l' M~J1953.

Kristian JensCl.

GebJr L 140/l937 )
§ 1~:1,2kr.)

2 kro! ) Retskreds nr. 30
Maribo købstadm.lD.

, ,
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Undertegnede O:rdejer lll1."ry JEtlSæ, l"mcø.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 34 a

af t\ okø by . og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

bl'ealet GI' beliG(Sende .syd :Cerf.ako kirke og kirkegård.
li'redn1ngen omfa.tter en 50 metor bred b1't3Ilm.ereGflet fra k1rke_r.
deno sydlige skel 08 det '50 metor brede fredede otykke af _tr.nr.
17 ~nas detteo s,y4skel•

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges ell~g~M~qm 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.

~S~d~~~~~~~9s~.:(.~.';jlJ«X

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

34 a af .\:3kø by Askø sogn.

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og !~0'1::0 menighedsråd.

,den 141 7 19 51.

Til vitterl1c;lled I

J.. TI':.mer. JoJata. Pedersen •

!Iarry Janoen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 34 a
af f,oko by Askø sogn,

af hartkorn: O tdr. 5- skp. 1. fdk. Oj alb,. hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. nr. 12 a m.fl. 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 16" olttobcr 1952.



Indført Jo daSboSC:l ~or retskred3 nr. 'O.Liar1bo l~øbstad m.v.
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;. h. t. lov 140 1937 ~ ".

l~nl,lelder:
rn!'>"~IG("'" r.'·1\J ....T

Fredningstilbud ~~;~~~;~l;;;,~~~~~~~~~2799,
_18. okt. 1952.

,

'Undertegnede ~l·tne::." :::-l:rl' Jonocn" :\~kø.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 29 b

af 1\01:0 by O{,;
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedynfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er be11æcnda nord .for :.n!t0 Idrl:r.ti:rd.
Fredn1neæ onfatter en 50 æter b1"()dbrmmceaf JBrcnllenn oyd11ee
ende reGnet ir.), lcirkeuårdadiget nordliee skel oG nordo1dcn af JrB tr-
nr. 11

Fredningen har følgende omfal' 1i' d,2:t' ~"'ern
Arealerne må ikke bebygges el elVOep1aiil'es nred 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 .

.R"~~_'1ll.~t.?&~i!x:mxx

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

2) b af A01:0 by Ask" sogn.

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

provsten for AsI:" menighedsråd.herred og

Aokø , den 14/ 7 19 Sl.

Til v1tterlifPod: Carl JCruHl1.

J. Exner. Johs. ~edersen •

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 29 b
af Anka by Aske sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp.

.. ~~~XX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte

l fdk. 22' alb,. mmæc:3J!l'Øa."t~
~~~%

kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.



•den W. OK'..:'.1952.
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..\nme1derl
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-18 OKT.1952.

Undertegnede pl ...mtJ..:;eejer :":hor!dl .\;)o<1or~en... i\skø.
tilbyder herved som ejer af matr. nr.' '17

af A01:0 by c 0[;
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som neaenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet ør belim~endG øsi; ='01' ...ak", Jd,rko 0[; kirkeolrd ..
l!'redningen omia."ttel.'"en ;O ~eter bred b~e æVlet fra. kirke&\r-

dens 0atli.{;e skel •

•
Fredningen har følgende omfang: •

Arealerne må ikke bebygges el~~~tlfj:;i:tgr~d 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.

17 af ..~okc by A oko sogn.

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og menighedsråd.

, den 14/ 7 19 51.
1'hor~11dPedersen.

J. L'xner.

e

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 17
af A skø by A skø sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. 3 fdk. 1~ alb,. ~uacX:ldit:2øtlm:-x:x
~!S!~:ø&x ~iiXØmiixx

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

Fredningsnævnet for Maribo amt, den lG. OktOUCl"l 19!)2.--------- ~~-------------
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:1tempel. oe cobyrfr:1. i h.t. lov 140/19'7 § 33. REb. NR. /7.s",
ilnmelder.

2796 NATURFREDNINGSNÆVNETe, 18 OKT. 195r!. Fredningstilbud FOR MARIBO AMTRAADSi<REDS

Undertegnede gårdejor Ingeuann Pedøraen. As!tø,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 a.

af A::kø by OG
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

.\rrolet Cl" be1i~s,:;ondo'nyd for .'l.ckø Itirko~rd.

2rcdnin{;oo o~ttO:l" en 50 metor 't.?redbræmtao reanet fra k1rkogAr-
dens nordl1So skal •

•
Fredningen har følgende omf3a8fie 11~re
Arealerne må ikke bebygges e1'le~platnes 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.

4 a af Askø by Askø sogn.

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

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og menighedsråd.

, den 14/ l3 19 51•

'.alvitterliahed:
Johs. Pedcrsm.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 a
af Askø by Ask" sogn,

af hartkorn: 2 tdr. 4 skp.' fdk. lI) alb,. hvilket matr. nr.~aaz

X~~~ ~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.
! --
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UDSKRIFT
af

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
for

FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 1976 den 12. april holdt Fredningsnævnet for Storstrøms
amts sydlige Fredningskreds møde på matr.nr. l a Askø by og sogn.. . -

Til stede var formanden, dommer K.W. Kofoed, Nykøbing F.,
samt nævnsmedlemmerne parcellist Eivind Larsen og skovfoged Sigurd
Kristensen.

Der foretoges:
F.S. 155/1975. Ansøgning om dispensation fra den på r

ejendommen matr.nr. l ~ Askø by og
sogn den 13. maj 1953 tinglyste dekla-
ration om kirkefredning - til opgrav-
ning af jord til brug ved vedligehol-
delsesarbejder ved Askø havn og i for-I
bindelse hermed til etablering af et
parkanlæg på ejendommen i overensstem-i
melse med en fremsendt plan. f

Der fremlagde s : .[

l) ansøgning af 8. december 1975 med tilhørende bilag fra Maribo r
kommune. ,Ansøgningen er forSYnet med påtegning af 25. februar 1976 .
fra Fredningsplanudvalget, der oplyser, at man på et møde den 6.
februar 1976 vedtog ikke at anbefale den ansøgte udgravning på
det fredede areal.

2) kopi af fredningsdeklaration tinglyst den 13. maj 1953.
"Mødt var:

Eigil Madsen og Bjørn Karbo, Askø menighedsråd,
borgmester steen Nielsen og stadsingeniør Kai Nielsen," Mar1bo kommune
domprovst 1m. Felter og provstiudvalgets øvrige 4
sognepræst fru Bodil Lang,

medlemmer,
...

, ,Fredningsplanudvalget og Danmarks Naturfredningsforening var tl1vars- .;
-- .



2 -

let, men ikke mødt.
Arealerne besigtigedes. Det konstateredes herunder, at de

omhandlede arealer omkring kirken i dag henligger som åben landbrugs-
jord.

Stadsingeniør Kai Nielsen og hr. Bjørn Karbo redegjorde
for projektet. Bjørn Karbo understregede i forbindelse hermed, at et
enigt menighedsråd går ind for planen, og at formålet ikke blot er at
skaffe jord til udbygning af havnen, men også at få skabt et anlæg om-
kring kirken, hvilket menighedsrådet gennem mange år har ønsket. Stads-
ingeniør Kai Nielsen oplyste, at den opgravede jord skal anvendes ved
udførelsen af tiltrængte vedligeholdelse s- og udbygningsarbejder ved
øens havn. Efter udbygningen vil der kunne skaffes bådepladser til ca.
80 både.

,
IBorgmester Steen Nielsen oplyste, at byrådet har godkendt l
I

ikan:
~
I

det forelagte projekt. Såfremt jorden til udbygning af havnen ikke
skaffes ved udgravning omkring kirken, kan det blive nødvendigt at
sejle jord til øen, hvilket vil gøre projektet vanskeligt gennemfør-
ligt på grund af de stærkt forøgede omkostninger.

Domprovst Felter bemærkede, at han for ca. 8 år siden før-
ste gang hørte om planerne for etablering af et anlæg omkring kirken.
Provstiudvalget kan give andragendet sin bedste anbefaling og hilser
med tilfredshed, at præsteembedets jord anvendes til at skaffe øens
beboere et tiltrængt parkanlæg, der samtidig vil danne et smukt miljø
mellem kirken og præstegården.

Nævnet trak sig tilbage og drøftede sagen, hvorefter der
afsagdes sålydende

K e n d e l s e:
Under denne sag har Maribo kommune og Askø Menighedsråd an-o

søgt om dispensation fra den den 13. maj 1953 tinglyste deklaration om
. i

kirkefredning til opgravning af jord på matr.nr. l ~ Askø by og sogn .
til brug ved vedligeholdelse og udbygning af Askø havn, idet der efter
udgravningen etableres et parkanlæg på ejendommen i overensstemmelse
med en fremsendt plan. I hen-
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hold til fredningsdeklarationen må arealet "•••••••••••••••••••••••
ikke bebygges eller yderligere beplante s med højtvoksende træer,
midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealer-
ne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon
eller telegrafmaster o.lign., skure, udsalgssteder, iskiosker, vogne
til beboelse eller andet, som kan virke skæmmende." Påtaleberettiget
i henhold til deklarationen er menighedsrådet, provsten og nævnet.

Ifølge et af arkitektfirmaet Dybbro & Haastrup udarbejdet
projekt skal der efter at der er opgrave t jordfyld etableres beplant-
ning omkring de søer, der vil opstå, således at arealet omdannes til

tt et parkanlæg med bevoksning bestående af bl.a. slåen, hassel, tjørn,
benved, røn, fuglekirsebær, vild pære, skovæble og pil.

Repræsentanter for menighedsrådet har bl.a. oplyst, at et
enigt menighedsråd går ind for planen, da menighedsrådet gennem man-
ge år har ønsket at få etableret et parkanlæg på præsteembedets jord.
En nægtelse af dispensation vil derhos medføre, at nerden ~ ea.5~
6000 m3 - ti~dbygning m.v. af havnen, skal sejles til øen, hvilket
vil fordyre havneprojektet så meget, at det formentlig ikke vil være
økonomisk muligt at realisere det.

jord skal anvendes til tiltrængt vedligeholdelse og udbygning af

, i
stadsingeniør Kai Nielsen har bl.a. oplyst, at den opgravede [

I

Domprovst 1m. Felter har bl.a. oplyst, at provstiudvalget
giver projektet sin bedste anbefaling og hilser med tilfredshed,
at præsteembedets jord anvendes til at skaffe øens beboere et til-
trængt parkanlæg, der samtidig vil danne et smukt miljø mellem kir-
ken og præstegården.

Askø havn, der efter udbygningen vil få plads til ca. 80 både.
Bygningskonsulenten for Lolland-Falsters stift har til pro- ,

" • , Ijektet bl.a. udta~t:II Det lillw markareal, der er delvis omkranset ~",I
e af levende hegn, forekommer umiddelbart tiltalende, og mit umiddel- :'::1,

bare indtryk er ikke, at det projekterede parkanlæg vil kunne blive ,:
af større værdi for omgivelserne og næppe af større rekreativ VWJrd1 "..
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~ I

som
for beboenne(fastboende/sommerhusbeboere), hvorfor jeg, uanset at
kommunen udfører anlægget uden udgift for menighedsrådet vil nære
betænkelighed ved at anbefale, at der meddeles tilladelse hertil.

Fredningsplanudvalget har på et møde den 6. februar 1976
vedtaget ikke at anbefale projektet.

Efter det foreliggende, herunder navnlig at projektet varmt
anbefales af de øvrige påtaleberettigede, provstiudvalget og menig-
hedsrådet, og at projektet kun i mindre omfang kræver dispensation
fra deklarationens bestemmelser, fandt nævnet at burde meddele
dispensation som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes:
Der meddeles dispensation fra den den 13. maj 1953 tingly-

ste deklaration om kirkefredning til opgravning af jord på matr.nr.
l ~ Askø by og sogn og til etablering af et parkanlæg i overensstem-
melse med det forelagte projekt.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
K.W. Kofoed :

,._t_.._,"_Fr~~~:?~~.~.~!.:I:.~!~~~~~~~;;;;;;!::~t~~X2lt~ad~..22, J.60~~~~~~
benhavn V., idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts sydlige Fredningskreds,
Nykøbing F., den 28. april 1976.
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