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REG. HR. /~ tb A 37Fensmark. Kirke

o 50 190 200m, ! ! ,

1:4000

e, Kommune: Holmegård 357
Ejerlav Fensmark" 1?J,• Sogn Fensmark_

Dekl~.Kendelse Ti~~yst

e Matr. nr.. ato lato

2 a nu 32 a
og kirke 1/10-1952 19/05-1954
4 f nu 3 a
og kirke 1/10-1952 21/10-1952

'61 Gade 12/12-1953 ej tinglyst

,

F. P. U. j. nr.: p 1227

I

Reg. nr.: 357-1



•

Afskrift.
I I

REG. NR. ~"Y4;f/
Stempelfri i h. t. § 33
i lov nr. 140 7/5-1937••

;·lat;r.. lir. 41' jj'onatwrk
. blOd no"n.- Fredningstilbud.

Undertegnede pl'opri(;t..o:1"Jllr. Cbr1ateneøn
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4,!

af • "n~.r:ll:~r1; by oU
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således: .J \.ndorMlon i Gin helhed.

fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstdmmede 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 l,}.1.<J,."a.j:'o et ,;rivhuo. der ikko m& v.aJro

høJt::~:". Ol'u! 3 m, pd pur~ollcna f3J,i.l1..s0 dol, aO':lt UJ. at biboholde

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.nT.

4.! af 1!'cl1Busri, by Od sogn,

idet fredningen er gældende også fOT efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
r one:nurJ, menighedsråd hver for sig. • :

l'4JDOmark ,den l /10 195 2

Uhr. Chr1ctonsen.

fredningstilbudet modtages og godkendes. I~
fredningsnævnet for Præstø amtsråd!lkreds, den / I(/ t 95~ J

HU~'-:;chm1dt. JohG. Kr1atoffcreon.

Nnt,llrfr N Pr A .T Nl' ~ ~~a to.,
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IncUcrt 1 dagbogen f ,r retokrods nr. 17. Brogontvod Gisselfeld •,Birk, den 21. oktober 1952 •
.~r;"t

:..ill,;~bog: 1:cuem.::rk I .Jtt:;J~r..b 1J nr. 259.

:,U!:l.. "JendOIJUlellCl' l'<;J;"uclun r;ll:ll :Jul'''1 "uttor bohwi'tot mod :føl-
..unde ~lJnt(l(pud:
.l:i 1J 13cll~.wf·t.I.:4.lH:} 22 1d.l. 82 .ild.

2) ,-..).400 ~"".• 1,....... _t .... ";'''''''.I. ';U.J.. '.dl~'t~~tlt&.
j) 20.000 kr. 11:'::.l l: Jl:.~i'\1lit p:.utc;bruv.
4) 3B.ooo kr. ti. L 1:~l.r..ilv.:ot.I.:l::.i.'o.'~u1r1t~(Jn.
5) 25.000 kr. til J'J",c,tv"d ,;jscontooank •
.tatr. 111'. 4.L er 8k;(L.ioat f'JI' lJnrtlcorn l nkp. o ••1. .•li .1Lum. -

1" -

., l.~.l.-J.: 2 k:l'.

Afskriftens rigtighed bekræftes •



Matr. nr. 2~ Fensmark
by og sogn.

Cct:. REG.'NR. ~,~ ~/i / ~I'{
G E N P A R ir Stempelfri i h. t. § 33

F . . d .l 1407/5·1937,.rednlngstl1bu . l ov nr.Anmelder: Naturfred-,
ningsnævnet for Præstøamtsrl\.dskreds.NielsenUndertegnede fru Marie Kristine

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 21!

af Fensmark by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: Den del af ejendommen, der ligger indenfor
'd.tl~:en afstand af 30 m fra kirke~uren.

fredningen har følgende omfang:

Arealerne mil. ikke bebygges eller beplantes med højstdmmede 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.

J@g ~orbeAoIEI@F liIiQ" dog Filt til Ilt

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaenue freuningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

2a af Fensmark by og sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberelliget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds. og
Fensmark menighedsråd hver for sig.

Fensmark ,den 1/10 1952

Marie Kristine Nielsen.
fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den I~
/ /0 195~ .

t\n. Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.

Pr~stø amtsr~d. J. nr.
17.J.54.



Undertegnede sogner~d for Fensmark-Rislev kommune tiltræder
herved - under forbehold af amtsrqdets approbation _ som skødehaver
foranst~ende fredningstilbud, der må tinglyses p~ ejendommen matr.
nr. 2 a Fensmark by og sogn.

Fensmark,
Frederik Jørgensen
Georg Nielsen
Lars Chr. Larsen
Rolf Carlssol'J,.

den 17.3. 54.
Hans P. Hansen
Emanuel Pedersen
Sv. Magnusson
Johs. Nielsen
M. Christensen •

.,,e' Godkendes.
Prwstø amtsr&d, den lo. maj 1954.

Wechse1mann.
-----------

Indført i dagbogen for
Gisse1fe1dt Birk, den
Tingbog. Fensmark I

retskreds nr. 17, Bregentved-
19. maj 1954 L Y B t

Akt. Skab ~. nr. 492

Anm: Prejudicereø af 2 byggeliniedeklarationer begge lyst
6-8-1937.

Peytz.

Genpartens rigtighed bekr~ftes.
Naturfredningsnævnet for ./
Præstø amtsrådskreds , den "J 'I !,- 1954.

h/ _
;Æ:::-~?c::-e-/ -'" /7" Y~--c..Hay-Schmidt. .
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H8tr. nr.
gadejordiare8l i ejer-
lauget Fensmark by og do,;.

Anmelder:
Naturfrednlnglnævnet for
Præstø ijmtsraadskreds.
Dommerkontoret l Stofe-HeddJnso-

• angABnde fredning ø~ gedejord yed Fensmark kirke. ,

J
I
I

Under 17. december 195. har FeDsmar~-Risle •• ognerid ~r.m.8t
begæring om fredning at gadej~rden øat for Fensmark kirkegård.
slledes at fredningen får følgende indhold'

"Arealet må ikke bebyggee.Der må ej heller"på arealet gravea
grus eller anbringes trønsformatoratationer,teleton-og tele-
grøtmøster o.lign.( bortset fra de til kirke •• brug nødvendige
master ),økure,udsalg8steder.isboder.beboels8avogne og etter
nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genetende.
Ar~8let må ikke ~.pl8nte8 borts~t fra, et der ~l anbringes et
anlæg uden højstammede træer.
På arealet ~å ikke drives nogen virksomhed. som ved røg,støj.
ilde lugt eller på anden måde er ,t11.~_~p..,~q~"epsmørk kirke
og kirke'gård. ,:" ;;".', ..•'j

• \ ;: • : .' ; ~. ~.. •• I II l • • \. ,

" -

Fredningen s~er uden erstatning.
\

Påtaleberettiget er n8turfredsninrrsnævne~ for Præstø emtsrAas-
kreds og Fensmark menighedsråd hver for Sig."
Den 14. deoember 1953 bar f::edniugsnævoet sfhold t møde ved Fens-

mørk kirke,hvortil indkaldelse er sket ved bekendtgøre18e 1 Stats-
tidende nr. 206 for den '.d.m.,i Næstved Tidende nr. 28' for den
2.d.m. Og i Sydsjællands Social-Demokrat nr. 281 for dea 2.d.m.,
hvorhos sognepræstea,sognerAdet,amtsrådet,HolmegA1~s Glasværk,ejeren
af ~atr. nr. 2 A og 4 : Fensmark by 05 sogn er særskilt indkaldte.

'I J./;? Y9 C rJir.r.l J
- -- ------------



• " : ~ J: l (,i
,/I I" 1.1 ! II

Ved besigtigelsen at Fensmarks kirkes omgivelser viste det
.tg. at åer ogeA var ssdejord nord for kirkegården,sf hvilken gade-
~ord en ael var indtaget under metre nr. 2A.4& og 4 : Fensmark by
og sogn.

Ved mødet fremkom ingen inds1geloer mod fredningen.
Dø f~~dningen af ga4ejorden øst og nord for Fensmark kirke-

\.i :', .' .-.1 : .,. l :~) ! .

gård skønnes at være af yælentlig'betydniagjlor at sikre udsiRten til
, 'og fra Fensmark' kirke og'klrkegård,vil 8sdejordøsrealet øst og

nord for Fensmark kirkegård i henhold til §§ l Og 13 i lov om
naturfredning nr. 140 at 7/5 1937 være at frede i det omfang,som

er vist på et kort, der er udf~iBet af landinspektør Juul Nielsen
af Næstved. o~ som vil være at vedhæfte an afskrift af nærværende
kendelse. Fredningen får det indhold som er enf.rt 1 sognerådets
begfllA'ingaf 1'7. december 1952, idet der clog på den under møtr. nr.
2•• 4& og 4 : ind'ragne gadejord må forefindes haveanlæg af sddvan-
lig art.

Etter omstændigh~derne vil der ikke være at betale erstat-
ning for frodnineen.

T h i b e s t e m m e s I

Det øst og nord for Fensmark kirkegård beli~gende gadejordø-
areal i ejerlauget Fensmark by o~ sogn bør fredes som overfor
anført.

Hay-Schmidt. Hans P.Honsen.

~fskriftens ri~tiRhed bekræftes.
Naturfredn1nglnønd fol
Præstø ;:,mtsraadskreds. , den 1. oktober 1954.
Dommerkontoret lStore-Heddinge .

I J / .,,- ,

~~~~~ULt..flIay-Schmidt.
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Servl lulg~ -h7n kun f&S"'"5æt'1rs,

på :sfo;kt ud,rra oe r&på am;JVI7~ ~,
"9~177 V. son;f eng ~ 17?O/1 (OITOdJ

nerftl, ~n I"/fe .OJ /77& oprcgt=t
på /((:;rt"~r

19/5 /954

I: 1(000

Terræn ved

Fensmark k/rke

Præsfø oml
De med rødf skroverede o~okr er kJrke(recief
vec de1doroh"oncr,~ns del med rød [orre ang/vne
gOC1el"ndsarco/ er (rt:iO::f ved kt!nCk!/~ ar r1j,z 1953.

l/d(ærdtg.el , Jum '954 p& grund/CJBar rnafrlke/skorref o/
__ { __ ~IO~.,
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Dispensationer i perioden: 02-05-1991



~~J:'.~:::ctI
Skov- og i\:_·.~;::'~:lrclsen

REG. NR. \ 0 ~\~ o

- f. ~~t.J1CJl U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET I
STORSTRøMS AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Ar 1991 den 2. maj kl. 15.00 afholdt nævnet møde på Holmegård gods-
kontor.

Til stede var nævnets formand, dommer Ulf Andersen, det amtskommunale
medlem Vagn Hansen og det lokalvalgte medlem Jørgen Knudsen .• Der foretoges:
Fr.s. 23/91 Ansøgning om dispensation fra den på ejendom-

men matr. nr. 4 g Fensmark by, Fensmark den
21/10 1952 tinglyste kirkeomgivelsesfrednings-
deklaration til opførelse af en materialeplads
m.v.

Der fremlagdes:

- Ansøgning af 9/4 1991 med bilag fra arkitekt Henning Rasmussen.

- Udskrift af den på ejendommen matr. nr. 4 f Fensmark by, Fensmark
den 21/10 1952 tinglyste deklaration.

- Erklæring af 25/4 1991 fra landskabskontoret.

.'
Formanden bemærkede, at deklarationen vedrører ca. 1300 m2 af matr .
nr. 4 g, hvilket areal ifølge oplysning fra tinglysningskontoret i
Næstved er overført fra det oprindelige matr. nr. 4 f.

Nævnet vedtog enstemmigt at meddele dispensation til det ansøgte.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

~jOrnini'teriet
Skov- og NaturstYl'elsen
J.nr. SN \ Z ('3fs ~OCQ'-(
Akl nr b

Ulf Andersen.
fmd. IBK



tt Fremsendes idet udskriftens rigtighed bekræftes.

ee

•
•

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

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stad-
fæstes af Overfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds.
Vordingborg, den 3. maj 1991.

~nd~

fmd.

Udskriften er sendt til:

Arkitekt Henning Rasmussen, Mønvej 148, Allerslev, 4720 Præstø,

Holmegaard kommune, Holmegårdsvej 4, 4700 Næstved,

Storstrøms amtskommune, Landskabskontoret, Parkvej 37, 4800 Nyk. F.,

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
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