
Afgørelser - Reg. nr.: 00174.02

Fredningen vedrører: Knuthenborg

Domme

la ksatio nskomm iss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 24-03-1926

00174.02

Ikke gældende. Pantebrevet er ikke længere tinglyst, og 
fredningen gælder derfor ikke længere. Lehnslov 1919.
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Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Gældende matrikulært kortbilag:
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P A li r E o TI L I G A 1 I o li

~jaand at slcylde Lil i:3 Latens Jordfond under li'inansll1inis~;e-

Underskrevne Lensgreve :::'r e d e r i le L a r c li s le n li i; h

herved. i l:enllold til 1ellsm,..vnets Opl3lJrelse i Anledning af lL~løs-

Grevskabe t ICn li t 11e n b o r g hid til paallvilende f._dei-

!.oestyrelse 200.0JO Kr. slcri vel' 'ro IIundr"de Tusinde 1~1aner.

Denne Kapital er uopsi3elig 03 rentefri paa ful~ende Vilkaa::

Jeg forplistel' mig til at frede det hidtilv~rende Grevskab l~lU-

Park JJledI'arkmur og 1'01' lnerbolii...,er, sao.leues som denne er angj-

uuder A l o;; D 5 i den Jordebog, som er vedh'xftet mit samtidig lll~1'-

t in...:;læs te Skøde, d.v.s. bevare den i samme Tilstand, llvori den h:~d-

har været holdt, i et iidsrum af 10 Aar fra 1. Jonuar 1926 at regne

SEl,mmeTidsrum holde uen aa'.Jen for Publikum paa samme l..aade som hid-

å.v.s. DeJ.;:';og l'~at for Jaaende og Cyklende udere Af;ift, r.ledells dl;r

af K3retøjer, der kun lean passere om Dagen til 'Vejenes VedligeholdeL;e

en Af;jift af 5 . r. for AutolllolJilcr og l K:r. for :lestekøretø,jer.

SOJnVed.orlag 11erfor er Oblicationen i nd..Vll"ceTidsrum uopsi[;(~liG,

ra KreJi tars Side oC rentefri. ).elle1' ik~:e fra min Siue kan Jen oll:3ige~3

Udbctaling før l. Januar 193G.

Denne Ordnin3 kall. l.led 11l.ars ','[;rsel fra beGc::eSider opsiCes til

Ophør den l. Junuar lJ36, wcn i'orsaavid t saadan OpsiGelse ikke 11a1'l'\Uldet

SteJ, l'ortsættes den {Ol' en 5aarig l'eriode til L JL.:l1Uar1941, til ll'lilLet

Tidspunl:t den fra e11af 3iderne lmn brinGes til Ophor med SalrllIle'1<:<1'8 cl ,

og sac.ledes frc!ndeles i 5aariG8 Perioder.

Til det .rids punkt , til hvilken Crdllinsen o.)hører, Cl' j eG pli€.\-

tig al, uJbetalc l~api ~alen til l'inansministel'iet paa Jordf'ondens Vegne.

Hvis .3etaling il-:l:e finder Sted til Forfaldet, forrentes '0eløbet fra (lette

Tidspunlct, indtil :;"etaling sker I:1ed 55;; p.a.

OmDetalin~ i J.' ill',dde af 1.'lisli[Sholdelse se nedenfor.

Enhver Ind betaling efter n",rvl:J..rendeObligation skal s1:e paa
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Naribo Amtstue efter nærmere Ordre fra Finansminister~et.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af bemeldte Kapital med

Strafrenter, jfr. nedenfor, samt alle paaløbende Omkostninger giver
jeg herved første Prioritets Panteret i de under Afdeling A. Nr. ] i
den mit samtidig hermed tingl~ste Skøde vedhæftede Jordebog
Zjendomme, nemlig Knuthenborg Hovedgaard mod Purk.

Under iants~tninBen er ind~efattet alt, hvad der paa
dommen nu er og freliltidigmaatte blive bygset, plantet og nnlagt,
samtlige Bygningers mur-, nagel- eller jorufaste .-i.ppertLwntier,d
under I{akkelovne, KOIIlfurerog indmurede Kedler, elek Lriske Lysledr.
gel' og Vandinstallationer, Drandredskauer o~ iovri~t Tilbehor, al
Ejendommene ..:aaende10 ,le,.I.;'orpailtnin:::ss.f..,ifto...;ånden Interes.Je, r.
ventar, Avls- og I.Iejeriredskabel',~oll\esen~e Y),edriL)~h:.Jr,Avl,
de i Hus og paa ~,:ark,110, Halm, Jtraa, Gødning oS ut""rsl:et0L.,U.

videre er alle de pantsatte Ger.standes As~unmcesulilllle:::'indbefattet
der Pantsætningen.

Jeg er pli:.,tiJ i hvert Aars ll. Juni og ll • .Jecember 'J.'el'm
første Gang i 11. Juni TenJlin d.A. til ?inansministeriet (Jordfond
at indsende en af Katurfrednin;.;snavnet for ~=aribo Amt under Rekurs
til OverfredningsnwVllet udstedt Attest om, at Purken er bevaret i
uforandret Tilstand o:..;holdes aa~)en for Publilmm, som ovenfor angi

Udgifterne veJ det i Anledning af AtLestens Ud.sLedelse
nødne Eftersyn af Parken afholdes af mj;.

Kreditor, eller hvem den!le dertil bemyndiber, skal til :e'D.l.\
Tid v~re berettiget til at undersøge P",ntets 'rils ~and, og jeg er tll~'
derhos pligtig at meddele de Oplysninger, som i saa Uenseende maatte
forlanges, ligesom jeg ogsaa, naar det forlan~es, inden hvert Aars
l:lajUaaneds Ud.gang er pligtiG at tilstille Finansminis~eriet (Jord-
fonden) tilsLrwkkeligt Bevis for, at ineen Restance i nogen Henseende
pa~hviler Pantet, og at Bygnin8erne med foran nttvnte Tilbehør, Prod~Kt-
beholdningen, Beswtningen og Inventaret er forsikret mod Ildsvaade.

Skulde mi t Bo kom."e under Konkursbell ndling, skulde jeg af-
gaa ved Døden oe mit Bo komme under offentlig Skiftebehandling, uden
at Arv og Gæld vedgaas, skulde der for nOGensomhelst Fordrill~ blive
,gjort Eksekution i Pan~et, skulde jeg bortføre Gødnin.; fra Ejendommen,

skulde jeg lade rantet.forfalde eller forringe, saaledes at det ikke
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lfun8ere efter Finansministeriets (Jordfondens) Skøn yder tilstrække-
lig Sikkerhed, eller undlade at holde Bygningerne forsikrede til de-
res virkelige V~rdi i et af Justitsministeriet anerkendt Brandfor-
sikringsinstitut eller at holde Produktbeholdningen, Beswtningen og
Inventaret forsikret i et solidt, indenlandsk ~randforsikrinGsinstitut
til fuld V~rdi eller paadraze Pantet ~.estancer af Skatter o~ Afgifter
er hele Kapitalen med Renter 5% p.a. fra nwrmest forudgaaende ll. Ju-
nu eller ll. DecelJ11Jer'.L'ermini hvert enLelt af disse 'l'il::'wL.'lestl'aks
forfalden til skadeslus Eetalin-::. Det samme ..;u..lder,hvis jez mislig-
holder min llli8t til c::. t frede Pbr!:en eIler holde den Claben for :21\bli-
kum, hvilket skal anses at vu.,resket, hvis ITaturfrednin8sn;:.;vnetLieJ
Overfrednin,.:sn'J.;vllets Godkendelse ikl~e vil afgive ovennavn te "\Ltet.;t.

Kreditor er derhos berettiget til uden nObet Varsel at 101'-

lange Kapitalen skadeslost betalt i den nwr~est paaiølgende ordinwre
halvaarlige 'l'el'lnin,saafr3mt de pantsatte Ejendomlue, det vVJre Sib ved
Købe- eller l.L:igeskiftekontrakt,Skøde eller paa anden Lande, skulde
blive afh~ndet helt eller delvis, uuen af }'inansministeriets (Jord-
fondens) Samtykke forud er erhvervet til, at KapiLalen maa blive in-
destaaende mod ny Oblieation.

Uanset, Ol/lGt21Jen herefter i Henhold til foranstaaende "Fle-
stelJ.melseC.omforfalden lJlaatteVi;;reindfriet, vedbliver Plieten for
mi2 og efterfølgende Ejere til at frede rur~en oG holde den aaben for
l'ulJlilrumi Res Len af Jen løben<le Periode, og denne Pligt h,-,,~fterforud
for al Gæld som 3ervitut paa <len pantsatte EjenJom, saaledes at Lens-
kont;rollen har Paat;aleret med Hensyn Lil mulige OvertrtBdelser. llenne
Servitut kan ikke u<lsletLes af Pantebo~en uden Lenskontrollens Sam-
tykke. Den ovenfor omtalte Attest vil ogsaa i saa Fald paa samme
Maade være at fremskaffe og indsende til Lenskontrollen til Dolrurnen-
tation for Overholdelse bf Servitutten.

I Tilf~lde af Søgsmaal angaaende Forpligt;elserne efter nær-
vwrende Forskrivning, for hvilke mine Arvinger skulde hæfte, En for
Alle og Alle for En, vedtoges den ved Retsplejelovens Kapitel 41
hjemlede hurtige Retsforfølgning, og er enhver Debitor pligtig til,
hvis Kreditor ma,·tte vælge saadant, at 0ive Møde for ~or1i5skommis-
sionen og til at modtage Opsigelse, Inukaldelse, Stævning og DOlllsfor-

kyndelse i København, SOll'om Debitor til enhver fid havde Bopæl
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oe Opholdssted der, hvilket ogsaa g~lder om andre ,.eddelelser og Por-

kyndelser vedrørende dette G~ldsforho1d. -

I Overensstefnmelse med 1tetsplejelovens § 478 1.1'. 3 l~an

der uden f'oregaaellde Lovmaa1 03 Dom gøres Ekselmtion i Pantet i ue

i Loven nwvnte Tilf~lde.

OG lignende frafaldes.

Hetsanm~rkninb om de Bjendommene puallVilende Jervi tut Ler

I Uedf0r af i'ornwvnte Lovs § 7, jfr. J};:uttedeparteJllentet

1~eso1ution 81' 26. April 1922, udf>..;rdi.:;es n'zrv>:;;rende Obligation

Brug af Stempel.

Til ...lekra;ftelse har jeg unders::revct hm LeobliJationen

i Overv<i.re1se af to Vitterlighedsvidner.

:f'rederik ::urcus Lnuth

IJuvn .l"avn

Finansministeriet meddeler herveJ paa Jordlondens leJne

Kreditor for Gw1den if:Jlge .t'ora.lstaaende Panteobligation, stor

200.000 Kr., udstelt den 24. ~..arts 1326, tinGlyst elen o. April

JUJ,ltykke \'11, a t de i 1'un teb1'8vet ind8hold te l!'l edninvsvilkaar ær.

de: hen, at Aabllinostiden .1.'01' Publikull1 - "sand

Tidsrummet fra Klo 7 - 21 i Tidel1 fra L April - 30. Jeptelll'Jer

fra Kl. 8 - 17 i Hesten af Aaret, g~ldende sau\el for gaaende s

kørende F,.erdse1, mod at der aabnes Ofl'entlishec..l.m Ad~ano til:

revejen forbi den <:samle Jlotsruin 03 gennem den saalcaldte lIVinter-

havelI med de gamle Ege 06 2) Jpadsel'sstien rund t langs Svanesøen gen-

nem Plantninger Elf Rhododendl'on og :.;jældne Tr",er, og at Afgiften

for Køretøjer fastsættes til 2 Kr. for PersonkoreLøjer for højst

7 Personer, 4 Kr. for Personlcøretøjer for højst 20 Personer og

6 Kr. for Personkøretøjer for mere end 20 Personer.

Paa Jordfondens Vegne:

Finansministeriet, den 17. December 1940.

Tiltrwdes som 2an~edebitor: l.avn

Knuthellborg, d.
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