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N~n: Gerskov kirke

•

I

Kommune: otterup
Ejerlav: Ger skov by
Sogn: Skeby

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato

Reg.nr.: 471-09a
20Q 2.00

Tinglyst dato

100
!

1:4000

Bemærkninger

I 10/12-1953 11/12-1953
(Del af 13a og hele 13Q. Tidl. 13~.

Forbehold ang. lav beplantning, der ik-
ke hindrer udsynet til kirken, og om
enhver art beplantning på arealet vest
for kirkegården nord for en linie i
forlængelse af kirkegårdens sydgrænse.

18a 10/12-1953 11/12-1953 Del af l~.
Forbehold ang. lav beplantning, f.eks.
lavstammede frugttræer, der ikke hin-
drer udsynet til kirken .
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MatrQ nr"

Naturfredningsnævnet
for

Odense lill1tsraadakreds

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s o r
------_._------_.,_. -_.~--_.._-"'._._--

Som lcd i fredningsmJ~dighedernGs bestrubolser for at sikre
kirkos omgivelser mod bebyggelse ae andre

udsigtshindrende foranstal tninger ClI' un<i,)rteg.t'lodo gårde3er

~art1ft Jobann •• ~ull•• ae~.køYt
indgået på uden vedGrlae~ at pålCJGt)G

GeJ:ekoy 'bf, ~k.b1 .op
lf,in r- jendom, matr" nI'..l' ..

skyldsat fo~ hartkorn
fdk"l 3/4 alb ..$ føl~Emdo bestemmelser ~

På den p~ 1;'edhæt'tlwe r1d8 :Y!ed%'0d farve viete del af mat:!_. nr.
1; A

• må der ikke bygges eller plantes:>, mi'Um:,tidigt 81J.er 8tC(lGovaren·~
de, suledes ......4- .. .,....l_~ r1"l..f- ....."'" 4-":: 1

<-Lu U.U.,7.).l-5 U vJ..L V.I-.l. Ej heller

må der foretages ombygnine;~ onbringos transf0rmatr~,:,-,'stD:cion(3r~

telefon- og telegrafmas GGr Ofj JigllC'1<1.0; deT' uå (:;j heller opsættes

skure, uflsalgsstcder ~ isboder, vogne ti l bo1)()olf.toellor 0pboya-

ring af l'edsko.borolIer lignendo flkønhcdsf01'styrrondo gonstandcd>
JeK to)."beh.older 111,$ dog ret t11 l~;tV beplat~tn1t:lfJ, del.- ikke

hin\lrer ud8~:n(rt til kirkuA. :l?L~ det arNll, der 11~g.r v.at for kirke.
gåfiSB~ Wfu#~l~1ft.iM.\~_~ !sØr}Jt!~\~c't'\få ~td·j}~~cdJHUkoYei~grean•• l,r-
Den originale kort1:a:!..Lc opbevuros i til'l:~1-j":ming2'1};:tG'Ylfor

18 ~ Gerskov by,ukeby sogn
Ov()IillC:-::)''lmte bes tO;IDlJols'.:r bu:. ude::'l udgift fa.:: lJlit::; ti.nglyson

;J)bebol<ter ~eg mig ret til beplantningat enhver art •

..."
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på nævnte ejendom med p[>~)_18ret foX' no.turfrt~(1ningsEævn()t for

Odenso amtsrådskreds og for EJ:mighe1sråd8t for okeb, fJGln

M~tro nr~ l' A udgør et
I-IU:a1tilc, h~1.~und.Drue ( ~ord1:'ontebrua)

~æx~~
~~æ~X.

110'

•
Tlng11et 4•• 11..deceaber 195' 1 Eogenftt købato.d 1l.'9'. med anHt'ue'
.tl<jendo1l11f1.a er b.'uftet ~.d jOX'c\c$i1te:i lS •.oQO 7..t'., .. '99 kr. +

2"-188 k.' .. til &ta:t&1t41eh'jtn",

Med hensyn til sorvituter og byrdor hcnvisss til ojendo~~cns
blad i tingbogenu

, den

Overensstemmende med dGt pa mødet den
vedtagne modtager og goilltendernQturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på matr~ nrQ

Naturfred...'1ing::.mr:.:vn,:/cfor Odense amtsrådskreds s
den

._------_. ",.
Oent>artens Ri~tlgbed bekræff" .

• Ol., l' .'. .'. ..~t , .t ~/~ ._- :.... ('" \,,, ('
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~8 a Gerskov by, bkeby sogn

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s o r

Som lod i froCLYlingsmyndighederncs bestrcbelser for at sikre

Gerskov kirkes omgivelsor mod bebyggelse og andre

u?sigtshind.ren~8 foranstnl tninger er l..li'ld'.3rtegnødegårdej er
Vagn Lbjer, Gerskov,
indgået på uden vedGrlo.g at pål[2gr:;e ifLll r: jendom, matr~ nr.. 18 a

Ge:cskov by, ~keby sogn s~rldsat for hartkonl

2 tdr ~ O l alb o, følgende bestemmelser ~skp .. O fdk ..

f~cden pa vedh~ftede rids IDed r0d farve viste del af oatr. nr.
H3 a

må der iklw bygges olIer plant()s~ midlertid.igt ellor stedsovaren-

de, suledes at· udsigten t1.l og fra kirkQn hind.reDe Ij~~jheller

må der f()retages om1)y'gnhJ.gsanbringes tr,lnsfoJ:....mat,·.;'.,sto:tioner~

telefon··· og 'telec;rafmaster og JiSXlClId<;;der fJå ej" heller opsættes

skurG~ udso.lgsst',;dc:r, isbodoI', v'og;T1.o til bcl.O('J.fJO E:-ller opbeva-.

ring af redskaber 'eller lig'Ywndo skønlwd.3for8tyrr~~·nde gc:nstanJe ...
< Jeg forbeholder mi~ dog.ret til lav beplantning, f.eks. med
lavstammede fru6ttræer, der ikke hindrer den frie udsigt til
kir~ee~· froded.e olf'lr8-c."Lo fim}f':;::; indt';;jl.lct pil ITCdJ:l::)ftr.::do ko:rtc

L,----, ----------
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på nævnte ej endom mod ?!~.~l~e;;:,etifoX' r..2.turfJ::"9dningsJ::~æimetfor

Odense amtsrådskreds og for ~..::',cnie;hG(":sI',<~.dot fOJ~ 3keby

','-
-' 't T,

sogn

Matr~ nr~18 § Gerskov by ,
matrg nrQ 16 b o.::; 21 bibet. sarnt mB,tr. ur. 20 af denet::x.1mJ~"

inddæn,mede strand eT landbrug.
Mod hensyn til sorvitl.l."Ger og byrd(l:':' hC~lvises til ojendOIlL11.OnA

bInd i tingbogeno

Ge:.'okov , den 4.december 1953. •
Ovorensotcmmendo med det på mød<)t den 21.september 1953

vedtagne modtager og goillcender naturfredningsnmvnct for Odense

amtsrådskI~ds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
\

som byrde på ~k~KX~:;;c ovennævn-ce ls.ndbrugsej endom

Natur:frodninf:';.'::mr::r:l11,:'·::;for Odense amtsrådskreds, e,
den 10.december 1953.

Ringb::org.

Lyst den ll. december 1953 i Do~ense købstad m.v. med anmærkning~

J:!; j end olillil en er behæftet med 1.317 kr. til statskassen for grundforbed-

ringslån 31.000 kr. til Landkreditkassen 8.000 kr. til 0stifterDes

Land-Hy:pote~forening 06 6.000 kr. + 5.000 in'. private mic\ler.
t,•

Oenparlens Rl~Ig-bed bekræ"_;-
, l I I ~ .....

Hl
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Afgørelser - Reg. nr.: 02092.00

Dispensationer i perioden: 20-12-2002 - 23-01-2004
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520 Dato: 20. december 2002

Journal nr.: Frs. 50/2002

Landinspektørerne
Hvenegaard & Meklenborg A/S
Jernbanegade 32
5450 Otterup

"

Ved skrivelse af 10. oktober 2002 fra De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til areal-
• overførsel fra landbrugsejendommen matr. nr. 18-a Gerskov by, Skeby, til Gerskov kirke

(matr. nr. 41 Gerskov by, Skeby), alt i overensstemmelse med vedlagt kort og skematisk
redegørelse.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 23. oktober
2002 har udtalt:

"
at vi herfra ingen indvendinger har imod at nævnet godkender den ansøgte are-
aloverførsel. Arealet skal bl.a. bruges til udvidelse af den eksisterende graver-
bygning. Da denne udvidelse forudsætter dispensation fra den tinglyste Provst
Exner fredning, skal Fredningsnævnet godkende arealoverførslen jf udstyk-
ningskontrollen (udstykningslovens § 20). Tilbygningen opføres på den side af
det eksisterende hus, som vender væk fra kirken. Vi skønner derfor, at tilbyg-
ningen ikke vil få nogen væsentlig betydning for udsigten til og fra kirken. Til-
bygningen og udvidelsen af kirkegården skal selvfølgelig senere behandles af
fredningsnævnet.

Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Otterup kommune, der i skrivelse
af 29. oktober 2002 har udtalt, at kommunen ingen bemærkninger har til den påtænkte are-
aloverførsel.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet skal herved meddele, at fredningsnævnet ikke har bemærkninger til den
ansøgte arealoverførsel. Tilbygning og udvidelse af kirkegården skal på sædvanlig vis efter
ansøgning behandles af fredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

,;,0" },I':, i2Jl!1--0CO\
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Side 2/2

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

-"



.., FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 23. januar 2004
Journal nr.: Frs. 41/2003

Deres j.nr.: 8-70-51-8-471-11-2003
Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

"

Ved brev af 27. oktober 2003 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning om tilhideise til opfø-
relse af en tilbygning til graverhuset ved Gerskov kirke.

Området er omfattet af en Provst Exner-fredning med sædvanligt indhold.

Fredningsnævnet har i brev af 20. december 2002 godkendt en arealoverførsel til brug for
den nu ansøgte udvidelse af huset.

Fyns Amt har i fremsendelsesbrevet udtalt; at udvidelsen sker på den side af huset, som
vender væk fra kirken, og tilbygningen er tilpasset det eksisterende byggeri, hvorfor amtet
ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Otterup kommune og Fyns Statsskovdistrikt har ikke indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-
ningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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