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Matr. nr. l! og l!!, af

Lindeballe.

§tempel-og gebyrfri i h. t. § 33- \

i l. nr. 140 af 7. maj 1937.
Anmelder:

Fredningsnævnet for Vejle amt .

•Fradningsdeklaration.

Underskrevne Lindeballe sogner~d

• I

indgår .herved på for ?-tbidrage til at værne om Lindeballe
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. la og ld af Lindebal1e 'by og sogn af hartkorn henholds.
vis 1 fdko li alb. og 1 fdk. li aloe
fredes som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: hele arealet •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges OOJDlxJå:lel{:liX1l'baex Der må ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vo~ne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyralP~~~~i~~e.

ner~ forbeholdes ~ dog ret til opførelse7til brug for skole og

til lærerboliger •

:'

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses :påmin ejendom matr. nr.l! og l~ af

'I



_le by og sogn
Lindebalpg de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet

ejendom.
Påtalerettentilkommer fredningsnævnetfor Vejle amt og menighedsrådet

for Lindeballe hver for sig.

Sognerådsformanden bekræfter ved sin underskrift, at alle underskri-
I verne er medlemm.er af sognerådet, og at alle iJilll"lllU~--Ø medlemmer

af 3~gK.rådet har underskrevet.

Lindeballe sogneråd, den 9/11 1953.
Marius Jensen.

fJDd.

Peter Utoft. Hans Mains Andersen. Harald Pedersen.

Søren SønderBQard.

Godkendes i henhold til § 11 i l. nr. 140 af 7. maj 1937.

Fredningsnævnet for Vej~e amt, den 26. febre 1955.
P. n., v.

C. Rudbeck. KMT/ AJ.
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Mat r* nr<i le Lindeballe«

REG. NR.

Anmeldern

Fredningsnævnet for

Vejle ant *

// n
'' u

Fredninff sdeklaratj on»

Underskrevne Iver Rich* Kjeldsen^ Lindeballe, indgår herved på for at

bidrage til at værne om Lindeballe kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte

areal af den mig tilhørende ejendom matr* nr* le af Lindeballe by og sogn

fredes som nedenfor anført«

Arealet beskrives således:

En del af arealet, der ligger indenfor 40 m fra kirkegårdens nuværen-

de dige, syd for kirkegården«*

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges* Der må ikke anbringes transformatorstatio-

ner, telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende

^nhedsforstyrrende genstande*

For fredningen ydes intet vederlag*

Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr* nr* le Linde-

balle by og sogn og de matr» nre^, i forbindelse med hvilke den er noteret

som samlet ejendom**

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet

for Lindeballe hver for sig*

Lindeballe, d* 12* okt* 1953*

Richard Kjeldsen*

KMT/,-



REG. NR. •**?* * ,v
Matr. nr. 3a Lindeballe« Afskrift» /

Anmeld er g

Fredningsnævnet for

Vejle amt*

F-redningsdeklarationii

Underskrevne Peder Bjergegaard af Lindeballe indgår herved på for at

bidrage til at værne om Lindeballe kirkes frie beliggenhed, at nedennævn-

te areal af den mig tilhørende ejendom matr» nr* 3a Lindeballe*fredes som

nedenfor anført*

Arealet beskrives såledesi

Det areal, der ligger indenfor en afstand af 40 m fra kirkegårdens

nuværende dige*

bredningen har følgende omfang:

Areralerne må ikke bebygges eller beplant es » Der må ikke anbringes

transformatorstationer, telegraf master, skure, udsalgsboder, vogne til

beboelse eller lignende skønhedsförstyrrende genstande*

For fredningen ydes intet vederlag».

Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr* nr* 3a Linde*

balle by og sogn og de matr* nre«*, i forbindelse med hvilke den er noteret

som samlet ejendom*

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrå-

det for Lindeballe hver for sig*

Lindeballe p den 12* oktober 1953*

Peder Bjergegaard*



RtvK MK. ****/' ~ w r Ax^icy^i;i;^ j /j

' % ~ ' , - 21atr. ar» 16a Lindeballe. ^ ~>

Anmeld ert

for

Sofie Sahjøtit, Mnaeballit, indgår herred på før
at bidrag til at lænte m Mndeballø kirkes frie beliggenhed, at nødøn-
nevnte araal af åen nig tilhørende ajtnaø» matr* nr» 16a Linaeballø by øg
søgn af hartkorn l økp« l fok* OJ alb* fjredea «aårøifør anført«

Arealet beskrives således:

Ben âel af arealet, å ar liggør indenf or 40 m fim kirkegård «is nuvca«
rende dige mod nord og v eat«

Kredniagen har følgende omfangs
Arøalame aå ikke bebyggw« 3)er må i3dce anbringes tranafør^tørstatio*

akuref udaalgaR>øder9 TOgna til baboélaa eller lignende
genataada«

fredningen ydes inrfcet vederlag«

Banne fradniagadéklaratiøn •& lyaaa på Min ejendom i^tr» nr* 16a Linde«.
by og søgn øg dø niatr. nre«f i forbindelse med hvilke den er noteret

som samlet e j end ara«

Påtaleret-ten tilkoiaæør fredningsnævnet før Vejle amt øg menighedsrå-

det fer Ifindeballe fairer før alg«

Idndaba2JLaf å m 12 . økt* 1953*
Søfie Sohjøtha»

.;
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Dispensationer i perioden: 23-03-1994 - 29-08-2006



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT

_ REnEN I HORSENS
.8700 HORSENS

TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

REG.NR
HORSENS, DEN 23.3.94

FA. NR. 4 / l 9 9 4

Lindeballe Menighedsråd
v/Gretha Jensen,
LindeDalleskovvej 20,
7321 Gadbjerg.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50.
stk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret frednlngsnævnets afgø-
relse og forskellige myndigheder. Klagefr~sten er 4 uge~
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresende~ der. til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 Ar efter, at den er meddelt.

Ang. ansøgning om dispensation fra bestemmelserne i en frivillig
deklaration på matr. nr. 3 a Lindeballe by, Lindeballe.e-
Den 24. januar 1994 har De ansøgt om dispensation således at det
bliver muligt at fjerne en række syge elmetræer på Lindeballe Kir-
kegaard og at plante nye træer uden for kirkegaardsmuren.

Sagen har været forelagt for Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
som i en skrivelse af 25. februar 1994 udtaler:

II

Det fremgår af ansøgningen, at det ikke er muligt at genplante nye
træer inden for kirkegaardsmuren, idet afstanden til murer er så
kort, at træerne skader muren.

Menighedsrådet ønsker derfor i stedet at plante træer uden for
kirkegaardsmuren nord og vest for kirken i en afstand af ca. l,S
m fra muren.

Provstiudvalget og dettes konsulent kan anbefale en plantning som
ansøgt.

Fældning af de syge elmetræer på kirkegaarden forudsætter ikke til-
ladelse fra fredningsnævnet, hvorimod nyplantningen uden for kirke-.
gårdsmuren på matr. nr. 3å kræver tilladelse fra Fredningsnævnet
som påtaleberettiget efter deklarationen, hvorefter der ikke må be-
bygges eller beplantes inden for en afstand af 40 m fra kirkegår-e dens nuværende dige.

AO \'1..\\110'000/
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Amtet skal ikke udtale sig omod det ansøgte, idet dog foreslås
Fredningsnævnet, at det stilles som vilkår, at der skal anvendes
løvfældende træer og gerne af arterne elm, lind eller kastanie
til den nye beplantning.

J. Bruun

Endvidere at træerne skal plantes i en indbyrdes afstand af min.
5 - 10 m, som det også fremgår af medsendte plan over kirkegården
i mål 1:500, således at indsigten til kirken ikke forringes i
væsentlig grad af træerne, men at disse mere fremtræder som en
"ramme" omkring kirken

"

Fredningsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte
på betingelse af, at de i amtets skrivelse foreslåede vilkår over-
holdes.

Til: Vejle Amtskommune, fredningsafdelingen
Danmarks Naturfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen
Give Kommune
Brande Provsti v/provst Carsten Johansen



Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Plangruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax76319641

CVR nr. 21-65-95-09

Rettens m. FVA 35/2006
Deresj.m.8.70.51.8-178

Fredningen omkring Lindeballe Kirke 29. august 2006

Ansøgning om etablering af beplantning ved Lindeballe Kirke

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 7. august
2006, hvori det hedder:

"Etablering af beplantning ved Lindeballe Kirke.

Vejle Amt ønsker at renovere arealer omkring Lindeballe Teglovn bl.a. ved etablering afny
beplantning og udskiftning af eksisterende beplantning. I den forbindelse berøres fredede
arealer ved Lindeballe Kirke.

Det fremgår af Amtets ansøgning, at "Lindeballe Teglovn er en middelalderlig teglovn, der
stammer fra opførelsen af Lindeballe Kirke omkring 1200. Teglovnen er fredet som fortids-
minde. Sammenhængen mellem kirke og teglovn er derfor en væsentlig del af den samlede
kulturhistorie på stedet. Arealerne omlaing teglovnen kendetegnes for øjeblikket ved uens-
artede og i et enkelt tilfælde endog afuhensigtmæssige beplantninger. Derfor har Vejle Amt
som tilsynsmyndighed i forhold til de fredede fortidsminder ønske om, at der sker en reno-
vering af arealerne omkring teglovnen.

Vedlagt skitse til renoveringsprojekt, der dels fjerner en uhensigtsmæssig beplantning og
dels etablerer en ny let og alleagtig beplantning med lindetræer i området ved kirke og teg-
lovn. Tilsammen har det til formål at få skabt en helhed l området med større visuel sam-
menhæng mellem kirke og tegl ovn - særligt gennem forbedrede indsigtsmuligheder fra nord
fra den offentlIge vej, Bredsten Landevej".

Mere konkret går projektet ud på at udskifte eksisterende avnbøghegn med lindetræer af
samme sort, planteafstand og opstanming tilsvarende den plantning, som menighedsrådet
for ca. lO år sIden har plantet langs det vestlige kirkegårdsdige samt omkring det nordvestli-
ge hjørne.

Sanune beplantnmg ønskes etableret langs markvejen syd for teglovnen samt start af selje-
rønalle vest for. Lodsejeren på den sydlige sIde af markvejen ønsker endvIdere at gøre lm-
debeplantnmgen tIl en egentlig alle ved at plante en tilsvarende række lIndetræer på den
sydlIge sIde af markvej en.

Da der ikke ses at være givet dispensation til den eksIsterende plantning af ltndetræer langs
det vestlige kirkegårdsdige søges denne beplantnmg samtIdIg lovltggjort.

Arealerne omknng Lmdeballe Kirke er omfattet af en Exnerfredmng. Det fremgår af fred-
nmgsdeklaratlOner fra 12. oktober 1953, at en 40 meter bIæmme fra kIrkegårdens nuværen-

.. A,
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Side 2/2
de dige mod nord og vest er omfattet af fredningen og at fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må Ikke anbringes transformatorstationer,
telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande" .

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet for Lindeballe
hver for sig. Kopi af deklarationeme vedlægges.

Det er Amtets vurdenng, at der kan gives dispensation til den ansøgte beplantrung, der ikke
vurderes at ville stride afgørende imod fredningsdeklaratlOnemes formål om at bidrage til
og værne om Lindeballe kirkes frie beliggenhed. Der vII stadig være indblIk til og fra kirken
og kvaliteten af det samlede område og samspillet mellem kirke og fortidsminde vil forøges.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

• Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Kopi af denne skrivelse er sendt til formand for LindebaUe Menighedsråd,
Hans Staunkær, Stavnkærvej 1, 7323 Gadbjerg, til Give Kommune, Rådhus-
bakken 9, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI
formanden Kjeld Andersen, Anemonevej 5, 8766 Nørre-Snede, til Dan-
marks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til
Friluftsrådet vI amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Frede-
ricia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV, og til Skov- og
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø. Modtaget i

Skov- Og 1\'ntlll"fltyrelsen

Med venlig hilsen 3 1 AUG. 2~CG

A ~-
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nævnsformand
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• D lokalplanområde

~:::~Naturområde, særligt værdifuldt

Naturområde

Ny natur

Økologiske torbindelseslinjer

Naturområde. småbioloper

~ Naturtypertvandhul

Skovbyggelinje

Skov Ikke mulig

D Skovr~råde

R.1s10t0mråder,--,
Vandtnd'vlndlngsopland1__ .-

Dnkkevandslnteresser

~ Detailhandelsområdel\okaJcenlerfunktion

""":" ':i Byzoner

D Byudvikling 1---1 Byudvikling med særlige bebngelser...".
~ •• o" Byplanvedlægler

Sommerhusområde

o Beskyttelseshnje omk""9
pord1asllortidstTW'lde

L..andsbyalgrænsning

D Kil1leomgivelse og kir1(ehoidebyggelinje

- Radiol<æde

Jordvold/stendige

Fredning

D VærorhJdl Landslc.ab

Cl Kultunniljø

Kystnæme<isatgrænsnng

Planlagl ferie- mtldscenter

D Lavbunclsareal __ Potentielle ....ådområder

D """"'la
&2:8 Industnområde m.S.b - - - 500 m planIæg1ingsa!staod

Errrvervsareaier med jelTll:lanespor
___ Planlagt \lej

.-:. Forurenede grunoe

Særlig dnkkevandslnteresser

• VandværllskilOeplads.......
: •••• .: Strandbeskyttelsesl!nte• • _ .. - - Rel<realJV Sti
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