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N~n: Herrinee kirke Røg.nr.: 473-05
ILtll.DO

•
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Kommune: Ringe
Ejerlav: Herringe by
Sogn: Herringe

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst datodato

I l.§; 30/10-1950 1/3-1952

•
25E. og
umatr.
areal 9/11-1950

o
!

100
!

1:4000

Bemærkninger

Del af l.§;. I
lSålænge arealerne ad.rnj.n:streres af de

kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger ID.m ••

Hele 25E. og del af umatr. gadeareal.
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~tatsministeriet, København.
REG. NR. /~,?'" "Dj

/10 ~~ O
AnlJelder:Genu ar-t

Hatronro l g Ererringe by
og sogno

Fredningsnævne t

for
Svendb org amtsrådskreds

rfybor go

Fredningsoverenskomst ..
.cStempel- og gebyrfri.,
lov nro 140-1937 •

Undertegnede formand for Herringe sogns menigædsråd, pastor FroBrodereen,
Eerr inge , erklærer, at rådet er villigt til, ~-wfjer a~ matronro l ~ af
Herringe by og sogn, at lade et areal af dette matr.nro frede, for at
sikre den fri beliggenhed af Herringe kirkeo
Arealet æ skrives således: præstegåxdens gå.rds/!.~~dsog ba ve og en del

af landbrugsarealet indtil en afstand af 125 meter fra kirkegårdshegneto
Fr edningen har fø1gende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigt~sødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne m~ anbringes traasfæ7-
matorstationer~ te1efon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, ui salgsst eder, isboder,. V::J gne ti l b eboelse eller opbevaring· af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gemtandeo ner må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående ~lstand~ der h~n virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. Så l~nge
arealerne administreres a.:f' de kirkelige myndi. ghe der, træffer kirkemini-
steriet dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet afgørelse om
x~xa~~laaZX±xgxafxkJgm±RgExxpi ~placering af bygninger på arealerne
og: om 1til.bygningog ombygning der ændr er præstegårdens udseende ..

For frednin§en kræves ingen erstatningo

Rådet erjmigt i, at ovenstående fredningstilbud ti. ng]..yses på dets
fornævnte ejendom, dog uden udgift for rådeto

Påtaleberettiget er fredningsrævnet for Svelalborg- amtsrådskreds.
og pr ovstiudvalgeto

Rerringe prstgo den 30/10 19500
Fr ..Brodersen ..

Fmdo

... 2..
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:tb ranstående frednings=
lyse på matronro la

Idet freCningpnævnet modtager og godkender
tilbQd, bestemmes det, at fredningen vil være at
af Eferringe by og sogn ..

TIet fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpar t le des henlagt på akt en..

Fredning:>nav net for Sverrlborg amt srådskreds, den 30/10 19500
Keiser-Nielsen.

GenDartena ri~tighed bekræftes ..

~-~
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Statsministeriet. REG. NR . ./~.t'~

~ YtO - Si
Matr~ nr~ 25 g Herringe by og sognø

stempel- og gebyrfrivlov nr~ 140 - 1937~

FREDNINGSOVER:C;NSKOHST o....... - ................. __ ... -- ....
e Undertegnede smedemester Kristen Skjold~ Herringev erklærer sig villig)tI, som ejer af matro nro 25 g af Herringe by og sogn? at lade et areal af
dette matro nr~ fredeg for at sikre den fri beliggenhed af Herringe kirke.
e Arealet beskrives således: hele matro nro 25 go

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

plantning ø ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorsta~
tioner9 telefon- og ~elegrafmaster og lignende eller opsættes skure9 udsalgs~
stedar~ isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lig-
nende skønhedsforstyrrende genstandeo Der må i det hele ikke foretages ændrin~
ger i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for
udsigten til eller fra kirken" Nyopførelse af bygninger efter brand eller.lig-
nende kan kun ske efter fredningsnævnets godkendelse af bygningstegningero
Det samme gælder tilbygninger til den nu eksisterende bygning"e For fredningen kræves ingen erstatning"

Jeg er enig ig at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min-fornævnte
ejendom? dog uden udgift for mig"e Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og
menighedsrådet for Herringe" .

Herringe1 den 29/10 19504
Kristen Skjold"

Idet fredningsn@vnet modtager og godkender foranstående fredningstmlbud,
bestemmes det~ at fredningen vil være at lyse på matro nro 25 g af Herringe
by og sogn?

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds,. den 29/10 1950~ .
Keiser-Uielseno-

Tinglyst den 11/11 19500
Genpartens rigtighed bekræftes9'

,
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KI:G. NR. /~// 9/
II, - f. 'ovfGenparto

natronr~
l!lmatrikulere t gadeareal o

AnIne! der:

Fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds. Nyborgo

Stan pel- og ge byr:fri
lov nro 140-1937.

..

Underteghedc sognerådsformand, murermester Johanre s Cl1ro Chris tia r:.s en,
H:erringe, erklærer p at rå det er '\ti. lligt ti. l, 3J m e j er af et umatrikula-
ret gadeareal af Herringe Dy og sogn~ at lade et areal af dette matr~r~o
frede, for at sikre den fri beliggenhed af Herringe kirke o

Ar~alet beskriv es således ~ Gadeareale t syd for kirkegår den begrænset
af matronr~ 3 d~ 25 01 2 ~, 2 b , 13 ~ kirkegården og' matronr 25 go

Frednir. gen har fø 1gerrl e omfang:
Arealerne må ikke beby ge-;es elle r b eplantes ræ d udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der reller ikke på ar2a~rne md anbringes transfor.
matorstationer, telefon- og ±Eg~ telemrafmaster og lignende eller
opsætte s skure t td salg;sstederl' isb oder J vogne til beboel.se eller opbe-
varing af redskaber eller lignende skønhedsforstJerrerrle gere tande, .. Der
må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående t::....~ iam.d~ det
kan virke slmsomendeeller hindrende for ui sigtem til eller fra kirken •

For fredningen kræves ingen ers1a tningo
Rådet er enigt i, at ovanstående fredningstilbud tinglyses ~å dets

fornævrte ejendom, dog uden ud~ift for kommuneno
Påtaleberettiget er fredningsnc.,:vnet for Svendborg amtsrådskreds.

og menighedsrådet f.r Herringeo

Herringe, den 29/10 19500
På Herringe sogneråds vegne

Johs .. Chris -tianseng

Fre,dningsnævnet modt ager og EPdkender fo rs..'1.stående fredninzstilbud.
Det fredede areal er indtebnet på vedlagte kort ..
FredningsIIæl net fæ Sva"Iiborg amtsrådskreds ~ den 9/11 1950..

Keis er-Niels en ..

Genparten-s rigtigh ed be1aæfteso
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej l' .Telefon (09) 211693

Modteget I
Skev- og Neturatyrelsen

REG. NR. I Y/I
,. 9 AUG. 1988 5700 SVENDBORG, den 8/8-88

Journal ntFr S 3 23/88

-

Dags dato har man tilskrevet lehn Petersens Tegnestue, lahnsgade
63,5000, Odense C, således:

"Ved skrivelse af 10. kmaj 1988 har De på vegne menighedsrådet
for Herri~e kirke ansøgt om Fredningsnævnets tilladelse til etablering
af et
graverrum og redskabsrum ved Herringe kirke
vedlagte tegninger.

De har i skrivelsen oplyst, at Fyns Stiftsøvrighed har godkendt

overensstemmelse med

forslaget.
Det ansøgte kræver nævnets tilladelse, idet ejendommene ved

kirken er behæftet med fredningsoverenskomst, der har til formål at
sikre Herringe kirkes fri beliggenhed.

Fredningsnævnet har om sagen brevvekslet med Ringe kommune, der i
skrivelse af 14. juni 1988 har anbefalet det ansøgte .

Endvidere har fredningsnævnet brevvekslet med Fyns Amtskommunes
landskabsafdeling, der i skrivelse af 30.juni 1988 har anbefalet det
ansøgte og videre udtalt:
"landskabsafdelingen har besigtiget området og finder, at bygningerne
ikke vil påvirke udsigten til og fra kirken eller kirkens nærmiljø i
nogen uheldig retning.

Graverrummet opføres i stedet for en eksisterende tilbygning til
c~eD.

~ ~ kapellet, og redskabsrummet opføres uden for kirkegården i den gamle
-t: >- t"l
Cl) - li.en le' præstegardshave."
'c .a~
:~'. Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i
= ~~ henhold til naturfredningslovens § 34 a. Fredningsnævnets afgørelse~ o'".::I! C;w·- er enstemmig.



Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
tt Amtskommune, landskabsafdelingen m.fl., der inden 4 uger kan indbringe

nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år

fra tilladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.1I

Hvilket herved meddeles.

S.Raunholt
fg.formand•
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Skov-og Naturstyrelsen
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