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Genpar~.
Matr.nro l ~ Ristinge by,
Humble sogn'.

Anmelder t

Frednin~nævnet
for Sv em b6t'g Amtsråds-
kreds , Nyborg

FRED NIHUDilERENSKOt-'lST•

Arealet beskrives såledess Det sydøs~lige hjørne af den del af l g
der ligger nord for vejarealet, der på kortet er betegnet SODII "b" be-
grænset af en linj,e i?ra: et punkt 50 meter fra arealets spdøetlige spids
mod nordvest til et punkt 50 meter nord vest ad vejen.,"b".

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyg/?Fls eller beplantes me d udsig1sødelæggende

beplantning, ligesom Jer heller ikke p~ arealerne må anbring%8 trans-
I

formatorstationer~ telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, uds~lgsstederp isboder, vogne til beboelse eller opbevaring
af redskaber eller lignende skønhedsforatyrrende gemtande~, Der må i

, . ,
det hele ikke foretages ændringer i den nu bes~ående ti~standt der kan
virke Skæmmende eller hindrende' for udsigt~ ~il eller' fra 'kirken.

For fredningen kIæves ingen erstatningo
Jeg er enig i, at ovenstående frefhingstilbud tinglyses på min

ejendom matr.nr ..l ~ af Ristinge by Humble sogn\) dog uden udgift f~r
mig.

Påta1eberettiget er fredningsn131'net for Svem borg amt srådskreds
og menighedsrådet for Risti.nge ..

Ris1i nge, den 24/8 1950",
Chr. Droath.

Stempel- og gebyrfti,
lov nroI4o-1931.

Undertegnede Christen PeiEr Chr:istensen Droath,. Ristinge, erklærer sig
villig til, som ejer af matr.nr. l~ af Risti.nge by~ Humble sogn, at la~e
et areal af dette matr",nro frede, fOl:'at sikre den fri te liggenhed af
Ri stinge kirke.

I

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående :frednings-
tilbud, bestemmes det\) at fredningen vil være at lyse på lIlSi~r'.n:r.'1&
af Ristinge by, Humble sogn.

Det f~edede areal er indtegnet på vedlagte kor~p af hvilket en
genpart bedes henilagt på akten.

Fredningsnævne"t for Svendborg amtsrådskre:ds.den 24/8 195@)..
Keisår-NTiels8D..

~------------------~
bekræftes.

Fred\ lir\\;~'nævnet
lor

Svendbol] J mL.l J:.d~I.\'1edi
1~.. iJOig 1 4 MTS. 1353

f&.-, - jf,~. /~~

Genparterra rigtighed , _I

, '"
I



matr.nro 2 g Ristinge by,
Humble ::;ogn.

Anmelder:
FY'edningsnævnet

for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg.

FR c.uN .lNGSOVilltElJSK0I1ST.

Stempel- og gebyrfri
lov nroI4o-1937.

Underteghede Marti:Q.Peter Nielnen Drost, Ristinge, erklærer sig
villig til, som ojer af matronr. 2 g af Ristinge by,Humble sogn, at
lade et areal af dette matronr4 frede, for at sikre den fri belig-
genhed af Ri stinge kirke.

Arealet beskrives således: en bræmme på 75 m. regnet fra kir-
keGårdsns hegn og grænsen :framatr "nr. l !?.

Fredningen har følg unde omfang:
Arealerne må i~ke bebygges eller beplante~ med udoigtsødelæg-

gende beplantning~ ligesom der heller ikke på arealerne mJ anbringes
transformatorstationer, telefon- Qg telegrafmaster og lignende ell&
opsættes skure, udsalgssteder , isb oder~ vogne til beboelse elI er opbe-
varing af redslaber eller lignende skønhedsfo~styrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretagen ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til el-
ler fra kirken.

F-or fredningen kræves ingen erstatning~
Jeg er enig,i, at ovenstående fredningstilbud ti,nglyses på min

ejendom matr.nro 2 ~ af Ristinge by, Humble sogn, dog uden udgift~
for mig.

Påtaleberettiget er frednin5Sllwvnet for Svendborg amtsrådskreds.
og menighedsr~det for Risting~.

Ristinge, den 24/8 1950.
M.Drost.

Idet fredningsruevnet modtager og godke~der' foranstående fre(~
ningstilbud, bestemmes det, at fred~ingen vil være at lyse på matro
nr. 2 ~ af Ristinge by, Humble sogn.

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

Fredningsnævnet for Svendbprg amtsrådskreds, den 24/8 1950.
Keiser...Niels en.

Genpartens rigtighed bekræftes. Fred!,iI·:,,,.mævnet
lor

Svenclbor'J ; ml~r3,~d1"'leds'tt:_lp,MTS. 1953 ~
~ iH,,-_ .•
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GenAlrt.
Matr.nr ..l ~ Ristinge by,
Humble sogn.,

Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendborg Amtsrådskreds.

Nyborg'.

Kredningsoverenskomst.
Stempe*-og gebyrfri
lov nr.14o-1937 •

. Undertegnede pastor Linneboe,~ble som formand for Bumble menigheds-
råd, der har overtaget Humble sogns kapelfonds beføjelser,vedrørende
matr.nro l ~ erklærer sig villig tilp som ejer af matronr~ l ~ af Rist j

ge by, Humble sogn, at lade et areal af dette matr.nr. 1rede, for at
sikre den fri beliggenhed af Risunge kirke.

Arealet beskrives således: hele matr.nro l ~.
Fredningen har følg! nde omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom~der heller ikke på arealerne må anbringes transfol
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og ~igenende eller opsættes
skure, udsalgsstederp isboder, vogne til beboelse eller opbevaring a1
~edskaber eller lignende slcønhedsforstyrrende gens tande. Der må 1 det
hele ikke foretages ændringer,i den nu bestående tilst~nd: der kan virk
skæmmende eller hindrende for u dsigten til, ell,er fra kirkcm..

I

For fredningen lcræves ingen erstatning.
Rådet~er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på dets

ejendom matr.nro l ~ af Ristinge by, Humble sogn, dog uden udgift for
rådet.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svem borg amtsrådskreds
og provstiudvaIget.

Ris"tinge, den 24/8 19500

S.Linneboe.
Kdet fredningsnævnet modtager og gOdkender, forans~ående frednings_

tilbud, bestemmes det$' at i'redningen vil være at lyse på matr'.nr. l ~
af'Ristinge by,. Hum1:l'lesogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskredsp den 24/B 1950.
Keiser-Nielsen.

Indi'ørt i dagbogen for retskreds nr. 36. Rudkøbing
Købstad og Langelands herreder, den 20. sept.195o.

Tinglyst.
H1iJimbler. Blad 341 a. Akt& skab Fonr.567.

Bonnevia.

Genpart ens rigti ghed b,ekræ:ff'tes..
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REG.NR. \376 .00
FREDNINGSNÆVNET

FOR ,
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 55 20

Dato: 8. oktober 1992
Journal nr.: Frs. 139 /1992

Frank Rasmussen
Klinten 2
Ristinge
5932 Humble

r

Fyns Amt har ved skrivelse af 29. maj 1992 forelagt fredningsnæv-
ti net en sag vedrørende opsætning af skilt og foretagelse af ud-

sigtshæmmend~ beplantning p~ ejendommen matr. nr. 1 u Ristinge by,
Humble.

En del af ejendommen, bl.a. der, hvor skiltet er opsat, er omfat-
tet af provst-Exner fredning.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant
udtalte samstemmende under mødet, at man ikke kan akceptere skil-
tet, men at man ikke havde indvendinger mod beplantningen, men
dog henstillede, at beplantningen ikke bliver højere.

Provstiudvalget anbefalede under mødet, at skiltet fjernes, og at
beplantningen beskæres væsentlig.

Under mødet tilkendegav De, at De var enig i, at skiltet var an-
bragt ulovligt, og De oplyste, at De var indforst~et med at fjerne
nogle af de højeste fyrretræer, s~ledes at udsigten til Ristinge
kirke blev forbedret.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet, at skiltet skal fjernes, jfr. naturfredningslovens § 34 og

'\P\ \/7 -000'\ I QJ~..+ 88·



•

•

den på ejendommen tinglyste fredningskendelse inden 15. oktober
1992.

Fredningsnævnet har ikke i øjeblikket indvendinger mod beplantnin-
gen, men skal dog henstille, at beplantningen ikke bliver højere
og samtidig anbefale, at Deres eget forslag om fjernelse af de hø-
jeste fyrretræer gennemføres.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns amts
landskabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets
afgørelse for Naturklagenævnet om foranstående .

/(l; ~(L 7;U" t
Hans Chr. Poulsen

formand

lif

•
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