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Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkninger
dato

• a1- og a 20b.20.Q 7/1-1953 8/1-1953 Del af l- og hele
Forbehold ang. opførelse af ensilage-
beholder dog ikke højere end til over-
kanten af vinduerne på udbygningerne.

e 3.§: 3.§:.7/1-1953 8/1-1953 Del af

umatr.
areal 7/1-1953 8/1-1953 Del af umatr. gadeareal.

Anmær kning :
Fredningskort foreligger ikke. Dekla-
rationens tekst giver ikke mulighed
for indtegning af fredningsgrænserne
på matr. nr. 3a.



Matr. Nr.la,xk,20b,2i~
Roerslev by og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

F 1"edni nAsove1"ens komst.

stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

•
Undertegnede gårdejer Christian Andersen, Roerslev,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. la:, 20b af
R o e r s l e v by, Roerslev sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af Roerslev kirke.

Arealet beskrives således:-• Arealet, der begrænses mod syd af kirkegårdsmuren mod nord
, <

•
og vest af den offentlige vej, mod øst af udbygnihgerne, dog således,
at jeg forbeholder mig ret til i det sydøstlige hjørne af dette areal
at opføre en ensilagebeholder, dog ikke højere end til overkanten
af vinduerne på udbygningerne.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

.- til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hed.sforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fr.a kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning,
Jeg er enig i, at ovenståend~ fredningstilbud tinglyses tal

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

kreds og menighedsrådet for Roerslev sogn.
Roerslev , den 6 / 8 1951.

Kristian Andersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender fora,nstaende •
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. l~, 20b

Roerslev
af Roerslev byidet bemærkes, at la,4b,4f og 180 udgør

sogn.,en landerugsejendom-k17I.-
Det fredede areal er 'indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bede s henlagt på akten.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 7/ l 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad m4lfl
den 8. Januar 1953.
Akt: Skab A.nr.252 - Lyst Tingbog Roerslev.
Anmærkning: der behæfter servitutter og pantegæld.

Erik Hansen.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15. O~r.195 ~
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Matr. Nr. NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDSAnmelder:

Roerslev by og sogn.

Fpedn in15sovepens korns t.

stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937 .

Undertegnede gårdejer Viggo Jørgensen, Roerslev,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 3.!! af
R o e r s .1 e v by, R o e r s l e v sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af R o e r s l e v -kirke.

Arealet beskrives således:
Haven øst for kirken, heri indtiefattet vejen og jorden

op til kirkegårdsdiget. Endvidere vejhjørnet syd for kirkegården
.. - ~. .

i vinkelben 20 m mod øst og 30 m mod syd •

Fredniugen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

e til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu be stående t ilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning,
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

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

kreds og menighedsrådet for Roerslev sogn.
Roerslev , den 6 / 8 19 51.

Viggo Jørgensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender fora.nstående •
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 3.!

R o e r s l e v
af R o e r s l e v by •

sogn~ der er landbrugsejendom.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

(

hvilket en genpart bedes henlagt på akten, ad matr.nr. ld Roerslev.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 7 / l 1953.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den 8.januar 1953.
Akt: Skab D.nr.236. - Lyst Tingoog Rmerslev.
Anmærkning: der behæfter servitutter og pantegæld.

Erik Hansen.

m.v. ,
e'•

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds, den 15.0[[.1954

1_ ••
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Umatrikuleret areal.
~~XxN~~ixaXRmKxBiBxX Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

ASSENS AMTSRAADSKREDS

F l"ednin15sovel"enskomst.

I
f Stempel-.og gebyrfri,

lov nr. 140/1937 .

•e Undertegnede Asperup - Roerslev sogneråd,

areal
erklærer sig villig til som ej er af~2(:X~. umatrikuleret / af

R o e r s l e v by, Roerslev sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af R o e r s l e v, kirke.

Arealet beskrives således:
~, Adgangsvejen til kirken indfebattet pladsen"ved og omkringe den ops~tte mindesten.

,e'

,

l
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstanda. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu be stående ti lstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning,
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

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

kreds og menighedsrådet for Roerslev sogn.
Asperup Roerslev

sogneraad
pr. Asperup

Holger Thomsen. Rs. Jørgensen.

, den 10/8 1951.

Christensen. Jacob Olsen

R. Jensen. Hugo Bentholm
Mette Jørgensen. Rr.Møller Hansen-'Mikkel Jensen

Viggo Jørgensen. Johs.Nygaard.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

Roerslev

.~
efredningstilbud, bestemmes det. at fredningen vil være at lyse

på maunuumn.umatrikuleret areal af by
Roerslev sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten. ad matr.nr.l~ Roerslev.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 7 / l 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43,Middelfart købstad
den S.januar 1953.
~kt: Skab M.nr.620. - Lyst Tingbog-Roerslev sogn.

Erik Hansen.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Na turfredningsnævnet for As sens amtsrådskreds , den 1 5. ocr. -:95 ~
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