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N~n: Vindinge kirke

•
I

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Nyb:Jrg
Vindinge by
VindiYlge

Reg.nr.: 449-04'2 S- \ .00

I
I Dekl./Kendelse , Tinglyst dato

dato

100
I

1 :4000

5,0

Bemærkninger

IlE:og
26f 7/11-1949

~ og
2~ 7/11-1949

27~ 7/11-1949

umatr.
are~l 7/11-1949

51 20/11-1949

14/2-1950

14/2-1950

14/2-1950

14/2-:-1950

Del af la og hele 26f.
Så1ænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministerlet afgØrelse om nyplacering
a~ bygninger ~.ill ••

Del af 2b og 2~ •.Tidl. la og 51.
b. b b bHele 27-. Tldl. 26-, 27- og 2~.

Del af umatr. gadeareal.

Hele 51.
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:PREDNING30V.ErU:NaK01H3T •

.
Un~.rt.gnede j,lLi8tor Otto Pet(~rn('n, V1.llllin(l'o, I,O:l'l f()t"l::lnnd for

•• nlghderalld.t tor V1ndinge, "rkl",rar, I...t !1len1~ho1lJrAtHlot 111'villig'
t.il, ~_ eJftl"af' matr.nr. l ~ og 26 !. uf Vlnl1il1ee b,y, Vlnd1n~e aogn
at. lade n.denn!JtTnte arel.'41 e-;.t' o...el1n'~vnte ll'If.ltr.nr. frede, 1 henhold til
.wn1ghedårnadeto vedtaGeln~ af 12/8 lJ41.

Arlnlet be~kr1vp.e ~11&ledt9:
'.!'"et.e;a~"':·d."n/!l 111i'YliIOl; t.ralirdI,1.jllhde O!· c!'tH,lot 13,;-d for i~r~·~te-

g~;'rd.flhAtTon I!lact toften, h.runtltr bol:l:)JIHiscn oG engune.

11'ndn1ngen har l"illgendl! omflirlg,;
Are&lerne 111\(.:.ikke beb,yggt:8 t:ll~r bei'lRllt08 ?e·] uddgtl!ltldul.g-

gende be.,l&liinlng. I!'li dlEtrtl.1!gt Elll!::l' vcnivt$re-ndc, 11 gEWOf;> :i/itT htJller
ikk.e p.... arou.lernit alCl.U unbl.'lngu8 tranefo).'I'lst('l"lJta..t1oner, tel~ron-
og tllll •• r.tEll~Btør o .118n.. eller OPlUt, ttlll' ekuTC', uduulguetedcr, 18-
b04er, Yogne til beboalee eller opbevaring bf rehka...ber el. 11t.n.
akr:mhodet'oI"Gtyrrendo gttl1l~'t:..nde.

S4tj,1 ..IC!nt~e pr'I'H~t\1C!f!lbtHJt) tB jord tilligf,en:.!c ailoini r~tr6t"t1l!l ,.,f 1.

kirkeli}e lIIyndlghtt·,ieT, tril:t':'or klrln.'L'in!otfH'let, dOt, tlfter 1n1hl:J.n'e"
lllrlcl-.:;r1t\&trIt :Credn1u,;en'ÆlYr'lit, ulgørc,lfJt3 o:» uYlllao.air.,t; af by~n1n •• r
,a&. pr ... tlt&I'.6Tdojorlicm. ::;.,"ll)1nge prr..1ste8robed.ets ht;vE$ 0t!; gllbrdBl)lad.
or; den ~el at pr"tl'ttejså~rde:no UI'6Hl, der ligger 1. uI1l1ddelbar tllkny"-
1l1n~ t11 og n.rbGd uf prl.flt'lteg&tlt'dlllue h:U,ninger, ad.-:tnlL'ltrere", H.f de
kirkelig_ m)'nd1gl1e;1eT, tr<:")ffttT lcirkenln11:,t9r1et bofgp.I'Elll:le om nyl.>l ....

oering af bygnimser, ombygninger og tllbygni.neer PI"Eto,·.,mJWmte areal.

Pol' t1"edn1n"en krJ>,lvtlil ingen oA'" t6 tni. ng.

M..1«hl~.raAd.t er 1ndfor.~~het ma1, at OT~net6~end. tr.4a1n•••
":t11>u4 "'1nC1)'s •• pak "JendoJdllen IJH:itr.nl". l .! og 26 ! af Vindinge bf
og eogn, dog uden udgift for ~enigh.deraedet.

P"'t.aleb.re~t1e.t 1 henhold til torallutanel1de er t'redn1.n&fJMlwet
tOT Sy.at_org amtøruad"kredø.

Vindinge prwetecaard. den 26/10 1949.
(sign.): o. p.ael"sen.

------
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, «edken'.r foranBtaaende fredn1ngetilbud, bestemmes det, at frednin-
gen Tii Tære at lys~ paa matr.nr. l ~, 26 !af Vindinge by og sogn,
af hartkorn: ialt: l tdr. o akp. 2 fdk. 1'/2 alb •• Det fredide areal
ses inl'egnet pas Tedlagtø k~rt, af hvilket en genpart bedes hen-
lagt p.a akten.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsraadekreds,
den 7/11 1949.

(sign.): J. HV8SB.

~1ngly"1ngBpaategn1ng af 14/2 1950.
"

Genpartene rigttghed bekræftes:

//h,

,
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,
>
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lREDNINGSOVER1tIi8KOMST.

Stempel:t'r1.

r~dert~ede eogneraad for Vindinge kommune erklær~r eig villigt
t11. Ha eJeT at matr.nr. 26 R" 27 R, og 28 !a af Vindinge by og sogn,
e.. ' et uma'?1kuleret areal syd ~or kirkegaarden, at lad~ nedennævnte
a... ål af ove1lW9vnte .atr.nr. frede.

A:realet beFlkr1vea s[1I.-1euos: Pladsen torl:l1 kirkeguarden Hed mod
leu!eTeJon .ed illindestcl'len.,sBmt vej8l'J O}l frI':., lfmdevr:je!J tB ?ræste-
'M'I'den og cadearealet nord for landevej en u::ellem denne og ki rkega<"trden.

" :Predniagen har telgende omfang:
Areblerne mas ikke bebyeg6e eller bcpl~nt0,- midlertidigt eller

.... d.1'are nde , ligesom der hellor' ikke })&uar€:31erne maC"anbl'ingeu trans:fop-

.a\oretht10 ••r, telofon- og tel~erafmaeter o. lign. eller op~ætt~e skure

....algeated~, 1sbodel', vogne til bebot:lse eller 01)bevc1ring et redska-
b'.r eller lip. akenhedsfol'st;,rrande genstande.

:ror :rr..an1ngenk1'8ilver komllJUoen1rJ.gen erstatning.
Kommun.ner 1ndforstaaet med. at ovenetuuønde !rednll~ot11bud ting-

lY8•• pas dene ejendom matr.nr. 26 ~ 27 ~ og 2S B af Vindinge by og
••gn. dog uden uugitt for kommunen.

:Paataleberett1get i henhold til foranatauende e.r frctJningBl1l!vnet
f.~Svendbars a.teraadekrede.

l1nd1nge eogner~)d, den 2R/lo 1949.
pr. Ludrup

(aign. ) M. Hl.meen

• Idet ~ednlng8nævnet for Svendborg amtoraadekrede modtager og god-
ken ler tor"'~aaend. t?edn1nget1lbud, beeternroeedet, 8$ frodningen vil ~
.-re at lya8 paa matr.nr. 26 ~, 27 ~ og 28 ~ af Vindinge b~ og sogn, af 'i
hartkorn: tdT'. elcp. l tdk. 0114 alb •• samt det umatrikulerede
.~.al eyd ~ k1rkeBa~rden. Det :fredede areal Hes indtegnet p.a vedla«t. l
k~, at hvilken en genpart bed •• nenlagt paa akten. ~
IPoln1ng ......t tor ~.ndb.rg amt.r••d.kr.d., den 7/11 1949. j

(a1gn.): J. H...esø.
; I,

~
!1BClYBn1n&ePaatel!1ng .t 14/2 1950•.'

//h;
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17.4....... 4. La.'.ro .. II. O. o. Holet. Hololt.DMa. lfyborl. .r1rl.-

1ft .:1.. "ffI11. til, a•• e3e1'af •• ~r.nl'. 'l af Vinc11ne_ b, Ol ,0P. at
l.e. area1ilt\ thd••

I)

e
ti

.fr.tI.... har t.l,ea4e 0.'e.D8:
Al'''~ .... ikk. b.b7&1" eller b.plan'ee •• 4 ~4.11' •• 4.1.I&.na.

,.,lu-.tJIII. 11..... 4ft' heller ikke pu aNal.' lIa& anbrtq.. tran.ter-"''I'*t''~t teletea- o. ,.lecntwa.'.r o.lip.. .11.1' op.. t'e. enn
1I4ea1 labo".1', "toene '11 bebo.l ••• 1101'opl»evar1DCat re4.ltu.r
ol. liga. ._.he4'lor.VI"I"114. aeut.ande.

hr ttwbiae- k1W\'er 3.& 1nCn entatnlns.
l •• ip."ra4.Il', a' oyenau.aen". t1'.c1Jltnc.Ulb~ll Ufta17ee. paa 1I1Dhl."" .~"'o.tdOI11401I4&'t. tor al ••
7........ 'l"•• U•• , 1 huhold tl'1 fOI"aD."'.nd. .r fre4n1nc'DIIYD.'

m 8Y.~I'C .. tnaature'a.

" a.lok.nhaYJl. 'OD 18/11'1949.
(.lgD.': N. Bolelt

. '\

•
I ..... 'ffttm......... , 101"IT.1I001' ... terud.krell. 1I04Upl' Ol .. 0:"

... f.~l. tI'.b1nc.Ulb1l4. _•• t_ •• a.t. at t'r.dJUq.'Il v11 ftft

/--." ... l1'.' pM ""1'.ar. 51 at 'l.Unge bI og BOP, at hartkol'D:1"2 &11» ..
Det ,..••4. al'.al ••• lnd'.cne' paa ..,ed1aat. kor'. af hYllke' eR

enJaJ't •••• b&1 .. ' paa akten.
,..tId ....... t tor S..,.n4borl .. ta1'aa4eltr.ll.,

4. a!U 1949.
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Vindinge Menighedsråd

Afgørelse af 11. oktober 2020

Dispensation til at tilplante græsområde v/Vindinge Kirke

Nyborg kommune har ved mail af 24. marts 2020 fremsendt en ansøgning fra Vindinge Menighedsråd 
v/Rådgivningsfirmaet PERNO om dispensation til at beplante en del af ejendommen matr. 1a Vindinge By, 
Vindinge med adressen Bøjdenvej 116B, 5800 Nyborg.

Sagsfremstilling

Af ansøgningen fra Vindinge Menighedsråd ligeledes dateret den 24. marts 2020, som er vedhæftet mailen 
fra Nyborg Kommune sammen med en planteplan, fremgår, at der på ejendommen ønskes beplantet et 
areal på ca. 2.000 m2.

Den omtrentlige placering af det ansøgte er vist med en rød prik.

Menighedsrådet har om formålet med beplantningen oplyst følgende:
 ” at formålet med beplantningen er, at det ubenyttede græsareal nord for kirkegården beplantes 

med en kombination af træer og buske, der skal virke som en spredningskorridor for såvel "den lille 
som den store natur". Det vil sige, at beplantningen skal bidrage til en forbedring af mikroklimaet 
og områdets biodiversitet, samt være et rekreativt område til glæde for den lokale befolkning i 
Vindinge området. Se vedhæftet projektbeskrivelse!

 at der henvises til den medsendte beplantningsplan inklusiv plantevalg, der viser en etageret 
beplantning. En 2 rækket skovbrynsplantning, hvor 1. række vil få en højde på ca. 1-2 m., hvor 2. 

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-7-2020
Dato: 11. oktober 2020



række vil få en højde på ca. 2-10 m. Kerneplantningen består af en mellemetage på ca. 3-10 m., og 
en overetage på 15-35 m.

 
Bemærkning: De angivne højder er taget fra Hede Danmarks plantekatalog, og er et udtryk for en max. 
højde under optimale vækstvilkår. Det er min vurdering, at en beplantning på et lille areal som ansøgt, ikke 
når op over max. 20 m.”

Beplantningens placering i forhold til kirken er vist på dette oversigtsfoto:

Der er desuden oplyst følgende om beplantningen:
”…
Det berørte areal udgør ca. 2.000 m2, og der er brug for ca. 800 planter.
Der foreslås beplantning af eg, lind, elm, lærk, taks, fuglekirsebær og div. buske.
Der vælges mange forskellige arter, hvorved beplantningen på sigt bliver mindre sårbar over for sygdomme 
og skadedyr. 

På tilplantningsforslaget er det beplantede areal vist med grønt. Det beplantede areal vil blive omkranset af 
en ca. 2,5 m bred trampesti, som støder op til eksist. hegn.

Skovrejsningsarealet grænser mod nord op til landbrugsjord, mod øst og syd op til boliger samt mod vest 
op til den øvrige del af kirkens præstemark.

Kirkens materialegård er pt. delvist afgrænset af en nord/sydgående takshæk. Den resterende afgrænsning 
mod skovrejsningsområdet tænkes anlagt med en forlængelse af et eksisterende lavt dige, der er beplantet 
med syrener.
…”



Fredningen

Området ligger inden for fredningen af Vindinge Kirkes omgivelser, der blev fredet ved 
fredningsoverenskomst af 26. oktober 1949 godkendt af fredningsnævnet den 7. november 1949. Der er 
tale om en sædvanlig Exner-fredning med følgende indhold af betydning for sagen:

”…
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, midlertidigt eller 
vedvarende, ligesom der heller ikke paa arealerne maa anbringes transformatorstationer, telefon- eller 
telegrafmaster o.lign., eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af 
redskabet el. lign. Skønhedsforstyrrende genstande
…”.

Høring
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 11. maj 2020 udtalt, at det ansøgte ikke vil berøre noget Natura 2000 
område.

Nyborg Kommune har udtalt følgende om projektets påvirkning af dyre- og planteliv:
”Vurdering
Det ansøgte område ligger udenfor beskyttede naturområder, er mindre end 0,5 ha og anses derfor ikke 
som skovrejsning.
…
Beplantningen vil bidrage positivt til CO2- retention, biodiversitet, grundvandssikring og vil med rette pleje 
kunne udvikle sig til yngle- og rasteområder for bilag IV-arter som fx flagermus. Samtidigt planlægges det, 
at tilplante området med hjemmehørende arter, hvorfor Nyborg Kommune anser tilplantningen som 
positiv.”

Fyns Stift har i mail af 12. maj 2020 udtalt, at stiftet ikke har bemærkninger til ansøgningen.

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig.

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Under hensyn til placeringen af den ønskede beplantning finder et enigt fredningsnævn, at den ansøgte 
beplantning ikke vil medføre en sådan hindring af udsigten fra og indsigten til kirken, at det er i strid med 
fredningens formål. Et enigt fredningsnævn meddeler derfor dispensation i overensstemmelse med det 
ansøgte.

Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. 

Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand
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