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Kommune: Ejby
Ejerlav: Ørslev by
Sogn: Ørslev

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

I 3.§: 7/1-1953 ... 8/1-1953

7/1-1953

7/1-1953

8/1-1953·

8/1-1953

100,
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Bemærkninger

Del af 3.§:.
Forbehold ang. opførelse af beboelses-
og avlsbygninger i en afstand af 20 ro
fra vestre og søndre kirkegårdsdige.

Del af 3~. Tidl. 3a.

Del af 3f. Tidl. 3a.
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Matr. Nr ~3a Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

Ørslev by og sogn.

F l"edningsovel"ens korns t.

Stempel- og gebyrfrit
loV'nr. 140/1937 .

•e Undert~edegårdejer Knud Kristensen, Ørslev,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 3 a af
Ørslev bYt og sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. fredet for at sikre den fri beliggenhed
af Ørslev kirke.

Arealet beskrives således:

En bræmme langs østre, søndre og vestre kirkegårdsdige af
bredde 50 m •.

Forbehold: Beboelses- og avlsbygninger i en afstand af 20 m.
fra søndre og vestre kirkegårdsdige.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med 'l1dsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer t telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgsstedert isbodert vogne

,_ ti l beboe l se e Iler opbevaring af redskaber eller lignende sken-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu be staende ti l stand t der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning,
Jeg er enig i, at ovenstående f.redningstilbud tinglyses e,

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Ørslev sogn.
Ørslev ,den 4 / 10 19 51.

Knud Kristensen.

Ørslev •
•eIdet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 3a af by

,-
F

og sogn·,der er en landbrugsejendom.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af

hvilket en genpart bede s henlagt på akten ..
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 7/1 1953.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den ~.januar 1953.
Akt. Skab A.nr.200 - Lyst Tingbog 50 -n54 •.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld, ~

m.v.e,e

servitutter o.l.
Erik Hansen.
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V Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 1 r; ". 'I 4... lJ..~. 1..1,';
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