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Navn: Hes selager k Lrke Reg.nr.: 435-04
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Kommune: Gudrne
Ejerlav: Hesselager by o 50 100 200m

I I I I

Sogn: Hesselager 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato I Bemærkningerdato

IIla 26/11-1949 15/2-1950 Del aaf 1-.
Forbehold ang. beplantning.

21.E:. 25/11-1949 7/12-194-9 Del af 21~.• 2b~ 29/6-1951 30/h-1951 Hele 2s.E:.. Tidl. ae 5s.E:..2 - og
35.Q 29/6-1951 30/6-1951 Del af 35.Q. Tid.L. 2(3.2.og 58~.
5~ 29/6-1951 30/6-1951 Del af 5~.

80 5/12-1949 '7/12-1949 Hele 80.
UIDA.tr.
areal 29/6-1951 Del af umatr. gadeareal.
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\l'Rl.t!'> I:, O:;,OYBh:::): S}.{)l.~rT. ,

IShlliH~l t~ .
lov nr. L.o- 1937.

~ \ ~, /J
Un::ertogntJh Nlt'1u ~1l!l11c:rJ~rgeliellmJ j.h~~l!lelbger e1"~"Nr e1g ril

~lg til, tWi,1 ejer l~t fr.atr.lil'. ~l .9. bf H&~tJel~e-r ~.Y og $'e;nr, tl't lude
et L..1"1....1 ;.[' de,.,t. (',btr.nr. t'r'(l~, for &1. .1k~~ don fri b~11l~tlienbtld
Ilf 1i1:ll:1f.;e}uge'r kirke. 1

,
l\r(H,l~t bufJkrlveo ul~.l(j)del.!: hl~le l;I,~tr.r.~ "21 S.

tFrdn1.nl;t.oo .hal' falgl:il.ncte obt •.Hi~: '. l I

' ~r ...'bl1tJrne 1I11.,a ikke Uublgglrte dlltn- bl;!pla1'l~t:'s meå Udflft"'ødei.g-.
,~ndG bepl L1li tn1nti' , l.i~'HiOl%l hr, huller 1kk. Y8~ o.rQu~o t..~4nbrln-
«Ol tr6.nslforWa tQJ:'2tei;10n~r, 'toL.fOlt- og t.l$gh.tømeter oi. l~gn. elltr
°IHHhu ØkUll'8, ~dlilt:.~g{~atl!u ..r, lobor.lor, v<tcne;til b.bOG1+- ~'l1Gr 011-

I .JL.ob.vu.r111B uf r.ds1(~bQr el.l1lP1.; L\r",ulh~J8:tO:t.~' ..relld. ,,'ns .. e.
' , "

' J t, .j ~ iFor fref1111nrGti k'l',;~vuj;"Je~!./1ngtJM oratllt'nt_g. "
J e~ r, r cbt1e 1, tI t ov\:na'tl:l~lm(Io :frodni.,2ts*illbud ~1'n6~.~ P""

ldn eJGlloJOItI ~Qtr.nr. a .2 I...J' H'arHslE>cl:CX" by 08 !COiZU, do« \.l•• n: udeift

! ':,'tOl' e:1g. ,,~
,:'t.dt.leb,r6.l1t1uet i hlJlIilOtd til fO";,'~twitj;ndfl ~r Ir •• :n.i.~lJ.nHvla..t

"'0'1" ' "'b '.. l' 1 I l' i... .:lv...n" Ot'g i :!illtit"a:.\ ar;r~: ~'. l I ,

. \ \!' I,'a_.". la".':. •<.. ",/11 194 ~. l

~.
~
kI1llit i't'tdnlnghll:cvJ!IH tor ·t!VI.0111horc wllh-rd.t!elcrcde lIo4\.'er Q&

god.k:f:n.1øt' t'or/4.tlott.t (~lldCl fl'lHlnintl.l tilbud, h.""."r;: ... d.~, ..... ~6dDllli~Ull

v1l v~ rtl ~>t. ljful;l 11.\;" l~. t r. Ilt'. 2~ .E. lit He6t:t.l ..~r h1 tJd "ot. ;e.t Dtllrt-
k01'n: tdr. 2 tlkp., o l1k. tl/2:ulb.J hvilket 'utr.nl". 1 rllinJ':-løet

~fle~ 1'J;~tr.nr. 2U.!!, 76 ..!;: og 54 .!i:ihd., ud,tCJ' et1hmdbrug. f ;
~r~an1n(Sl;ln"'v"H1't for Sv(.,ndhora O~~Ol'I.oLUOkrfla.t j.n 25/11 19~.9.'

i: • •
I !'(Cl1nn.); J. HVtlLl!lu. ~ l
l ~

j tJ

I furIa.DIIaJ. !Jav .. ",Ue,
ooz.. -'ol ØI.JUC fol- deaae:

UJt~lYtm1116oPH.tosn1n(~ {J! 7/12. :(34 J.
I,

: l
Getl~~rten.
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St•• peltl"1 :
lov nr. l4o~19'7.

Undert~gn&~e fo~and for wen1øhedsraud.\ for Hesselag.r .oca. provet
G. Bruun. Heeeeluger erlthertrr. ut ral~dot er villigt "til. Bom,j.r a!
IJlEttr.nr. l .! Mf H.8e.la8~r by og oo~n. tit lbde et uretil of deUe lDlltr.
nr. frede. for tit sikre den t1"1 beliggenhed af Heese1uger klrke~,

,
Arenlet beakrivea 8uale:.lee: deu del fl.! matr.x*. l A. der,ligger

v~.t tor en l1nj~ €lUk uld frf.i.grrnnaen nlellem IUj/.t'l'".nr.117 og aadeare-
al.t "till.

Jredningen har følgende omten&:
Ar~altrne mw, i_ko bebyggeu. 11g68om der heller ikke pa~ arealerne

.a. ~br1ngoø tr~Bto~Dator_tationer, teloton- og1t81.6raf~a.'.r o. lign.
eller opsættes skUre, udøalgeoteder, isboder. vogne til ~'bO~8~ ellor

I ,op'evaring at rGdøka'.r 81. lign•• kenhed.torBt1~en4e &en8\~d.. ,
ror fredningen kræv-. ingen erstatn1ng. I

~
Raudet 'er enigt 1. u't ovøtl8~a&t!lnd4i!ndnlng_tilbud tinglJ' •• pall

eJendowQen æstr.nr. 1 ~ at H.ss.lager by 0& BOlD. ;dog uden u4l1ti for
Iraadet. !

l&.atulebereit1get 1 henhold dl forll1netaaendt er tr.dniq,u'f1l.t
for S~endbora am••ra~døkrede.

H.8~elhgGr. den 25/11 1149.
p.r.v. (f.i1~n.)l Gu~1flundBruun~

r
Idet tredninglJ1U8vuet for Uvendborg umhrpb~redlS mOdta4el' og

iodkend4r fOl'bDø'aa.ndu fredningllUlbud. beaUIIIJIJ•• de'. a.t t.,.d1t1ngen
''lilftre at 1.;'661 pao. mti'tr.llr. l .! la! Heøaelager bl O" DOgn. ~ hart-
korn: 3 \dr. , økp. l tdk. o~4 alb •• Det fredide areal a'D 1.d~.gn.t
psa vedlagte kori. af hvilk~t en cunpurt ~ede. h'blagt p.a at'en.

FredningslUIvnet tor :3vundbori amtln'b~Jdøkrt:ill,dell" 26/11 1949.
1 formlll1.1 ~Ol l..' ~t w...
10m IUtJl1JC..Lt lvI: dcøDIi, (B1gn. ): J. Hvass.

~1n,1Y8n1ng8p8at.gnlnc af 1'/2 1910.

~.

I~
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Statsministeriet, København.

Qenpart~
Matr_ nr.•1'05 ~t 102 E" 117, 54 E,p 58 .2. og 28 .2. samt et umatrikuleret
areal af Hesselager by og sogno

Stempelfri,
lov nr. 14~19370

---, "

JlJDBIIQSOVBRElSlOMSt •..... -.------ .......
Vael.rt.&1'104. aIrt.j.r ADeI.reAn.dU'seD rU.~Ol"II&Jld: ~or

..... 1ac.r ••p•••p..u. erk1.lr.rv, at ~ U'" _ Y111trt "n, .••
•j...... tor.' 11.1'. 1., At 1.2 Å, U'7, 54 Åt " li,.•• ti S •• t .... , . ,', "" .
aaVikuler." areal at ••••• 1ager 1»7ogaop, d~ •• t anal ta"
4i.... 000000.r~r.4 •• tor at .:l.kr. cl.n fri b.li ..... cl a1 ........ r "'*"'kw"
kirk••; , , l

Arealot b.akrl.,. •• alld •• ' helo mave Dr. ~o, A. 102 l. 28 1..,
11"1. oa 5& !. .ad·... cI.l at ,. lJ, 4er l1gar .4iai. le. »l ...,...',, ti, IPP".'8,,.Ue. . , '
a.trtlt'ulaD'UD1' proaekta-.d. ""alcl.;ll'de.. hJ.ab'ID~· ~4rt'" .. ,l
aavDulak.rt.t •••• - og I ....'b."epecl. _1ir.l.kcØ.erecl. ,.. .... a1er.

. I' .-
:Pro4D1nsen bal" talpncl. omt.... ,'.1 " 1

•• al.l1l. al itU bob,,"... all ... bep1aDt•• ,.J·••1cta••• t ..
4. 'b.plantnilla, U.ae ••• cler heller lli. pl al ..Hi. .
vaJUtforaatoratatle •• r, tol.fOD.- ••. ,t.l.p"e:t rJ •• li,..•1~
opa," ••• kur ••• 1.&1,,8t.d.r, i.~o...rt",.p. ,u. 110,.. 1••• n....
opltnu-:Lac .~ 1'..... , ... 10 lilli •• ~ah ... t...~Ild. lO-tank,.

J'er :fJ:".cllliDcea kmY'. lagen .re ~ 1iJI.iac. ::; !
'ep.dA Øiat 1. a" ...... laa4. 1J."O~.~U"~

... pi. 4. teru 8åQXJIZ lØ'ftl.er Id ..... 1...1' 117 ... ai-a.
e...... n ucJc1:ft ~w rU.t. l' ;

fl~.lt ... ""s:-, l heahole tiil ~oraa.tlell ••• ~ Intll1,J1"_":
••, ftr _"Mr, ........... 4•• ·

........ r, 4.. ~.,/11 1949.
1. AIlaer ••• J .:. ,4

Jln :th4 ..1 " f. &faAel'C .. urlb~" ...... .,,_
.lIItat :fre4aiq.unut " : at ~
.,.u .,... ati 11" ~l t. terø' lUIt'IrhI _v. DJ". ~ •... 1... ~.'., -1&11

.ti••"··· ;"h.clrlllll ....... et ror 3T.. d....rc • t.r".knl.~ Ifr'.r&. l.l
29/6 1951.

Xe:h.r-N1.1aen.

!.'

Genpartens rigti}h~d bekræftes o

~-~~_Ii
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FR~DNINGSOV~RENB40MST.
Stellpe1frl
lov nrf14o-1937.
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Undl=rtegnede butyrelsQ for HesElelager store og 111Ie(ho,p1tal,
Dem~ig ejeren af He~sel~gerga&rd C. A. baron Bf1xen P1nec~e og eog-
neprmat~n til Heeeolugcr, prov8t~~ruun, ~rklære~ eig Vill1, t1l, som
'ejer uf matr.nr. 80 ~f llesGelager by og SO~D., at lade et ara~ ~f dette
~atr.nr. fr~do.for at aikre den fri be11ggenhed;af HeS6elå"r:ki~ke.

i

Archlet b.skr1vtlB sc.alodes:, hele r.lI~tr.t1r.So. ";.

l"re dningen ha'r følgende ornfhllg: I

; Arealerne maa ikke bebygges eller bepl~t.e med udeigie.feleggende
~eplantning, ligesom de~ heller tkkc pau hr.ale~ne mas anblla&ee irbne-
~0l.1»atortltat1o~er'l telefon- og t~legruf::Uliet~r o'~ 11gn~ll'.r, :~PØllStteø
~'i:uri, udsalgehed'er, lsbodfUr. 'i'Pgne til be~oel'e. eller op..... rillg at
fed~kbbfir d.l~gn., lJkø~hidefOI'Gtrrrendli gen~lIaa~e. t '~
~ I For fredntllgen kr'!3vea ingen' ersta tn1ng~ I r,. ~

I • l ..;\ " ,(
I 'Vi er ent,e 1', at overlstaae):1dofr.dn1n'lIt~bud t1niJ17'."~ paa
lejetldommc,n matr.nr. 80 ef Roasclae;er bil og ao(9'i~ dog ud,n tllgJ.ft for

, ~ 4

OS'I • t ,~
, l ' . : " 1

P~i.'"t&lebetot'tigtlt 1 henhold: til forunataaebde er trediingønaniet'. .
for, Svendborg amtS'rIH.dskrads. I .:\ t

iHeeeelagergutirl og H~BGelager p~3tegaard, ~en hO/ll 1949.1t 'v

'(Gign. ): c. A. Bli1l:enFinecke. Gudmund ')3ruun. t 1
, t~ognepna(.1" Provst. t .

~ Idet fredrtingsn~vnet for s~endbOrg amt~raa~8kred8 mOdt.~~rog
1 t ~ li I~odkender for,-Astabende fredninaPtilbud, be.t.~e$ det. att~vednin'en

rrt1'v!9re at lyse PUl:.lnll:l.tr.nr. aoi Lf Hesse1l.i.erp.Y og 80gn,&. ,'~;

~edningsnævne" tor Svendborg a~ter&6.dBkred't ~n 5/12 1941..1
, iøV'-'" 1 " I 0l.
;. . \,,~tør<lol1ne: (~ign.): J. H~a8.j. I. ~
~ 'r ; l j .
~1nglY8n1ngepaategn1ngaf 7/1~ ~49. 1 [
I ~ ' , I i
i I / :

re,,~artena rigt!g!lad bekræft •• :fh ,l I
~l U'IW4! l';

f ~
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 SS 20 Dato: 2. juli 2002

Journal nr.: Frs. 23/2002
Deres j.nr.: 8-70-51-8-435-5-2002

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

/Ved skrivelse af 23. maj 2002 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning fra Fyens Stift om til-
ladelse til midlertidig opsætning af en pavillon på ejendommen matr. nr. 21-c Hesselager
by, Hesselager, ved Hesselager kirke.

Pavillonen skal bruges, mens de eksisterende lokaler til møder og konfirmationsforbere-
delse renoveres .

Arealet er omfattet af en Provst Exner fredning med sædvanligt indhold.

Fyns Amt har i fremsendelsesskriveisen oplyst, at man intet har at indvende mod opstilling
af pavillonen, fordi:

• der er tale om en midlertidig opstilling,

• der ikke er mulighed for opstilling på et areal i nærheden af kirken, som ikke er omfat-
tet af fredning, og

• pavillonen opstilles på modsat side af Vandværksvej i forhold til kirken.

Gudme kommune har i skrivelse af 30. maj 2002 udtalt, at man ikke har indvendinger mod
det ansøgte.

Fyns Statsskovdistrikt har i skrivelse af 30. maj 2002 udtalt, at man ikke har bemærknin-
ger til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der på grund af den midlertidi-
ge karakter opstillingen har, ikke ses at stride mod fredningens formål.

Tilladelsen er betinget af, at pavillonen fjernes umiddelbart efter, at de eksisterende lokaler
er renoveret, og at alle indretninger, adgangsveje, fliser, bænke m.v. også fjernes efter
brug .

..
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Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
_ vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskytte~seslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til-NamtRlagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

I



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 SS 20
Dato: 8. marts 2006

Journal nr.: Frs. 60/2005
Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

e Ved brev af 20. september 2005 har Fyens Stift: ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til
etablering af en parkeringsplads ved Hesselager kirke på en del af mat r. nr. l-a Hessel-
ager. Arealet, hvor parkeringspladsen skal etableres, er omfattet af kirkefredningsdekla-
ration af 26. november 1949.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt, der har udtalt, at
de ikke har bemærkninger til det ansøgte, og fra Gudme kommune, der har meddelt. at de
ikke har indvendinger mod det ansøgte, og at kommunen er indstillet på at meddele land-
zonetIlladelse under forudsætning af nævnets til1aåeise.

Fredningsnævnet har endelig indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 22. no-
vember 2005 har udtalt:

Fyns Amt har den 30. september 2005 modtaget Deres anmodning om en udtalelse i forhold til Fyens Stifts
ansøgning om at etablere en parkeringsplads på del af matrikel l.aHesselager By, Hesselager. Dele af ma-
rnklen er omfattet af en Provst Exner frednIng med det ~ædvanlige indhold, jf. frednmgsdeklaration af 26.
november 1949. tinglyst 15. februar 1950.

Idet indsendte projekt fremgår det at der skal etableres parkeringsplads på ca. 840 m2 med ind- og udkørsel
tIlifra Purreskovvej .

Ihenhold til frednmgen må arealerne Ikke" .. bebygges ligesom der heller ikke paa arealerne må anbringes
transformerstationer, telefon- og telegrafmaster o.lign. eiler opsættes skuæ, udsalgssteder. Isboder, vogne til
beboelse eller opbevaring af redskaber el.lign skønhedsforstyrrende genstande."

Fyns Amt tinder efter en besigtigelse af stedet, at etableringen af en P-plads på det pågældende sted kan gø-
res. så det ikke bliver til unødig gene for oplevelsen af kirken og dens omgivelser. Parkeringspladsen skal
hovedsageligt etableres på den lavere liggende del af marken, hvor den landskabeligt vil opleves mindst
markant. For at sløre parkeringspladsen yderligere kan det anbefales at etablere en randbevoksning af buske
og småtræer på den første del af pladsen ud mod Skolevej. Der bør dog ikke etableres beplantning, som ta-
ger udSigten fra kirkegården til græsfoldene syd for parkeringspladsen.

"



Side 2/2

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet kan tiltræde, at den ønskede parkeringsplads kan etableres, således at den
frie udsigt til og fra kirken kan bibeholdes.

Fredningsnævnet meddeler derfor tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at der ikke etab-
leres buske eJler anden bevoksning, som bliver så høj, at det tager udsigten til og fra kirken.

Under disse omstændigheder finder fredningsnævnet ikke, at det ansøgte strider mod fred-
ningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

(t··4,t
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