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År 1958, den 14. maj, afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1256/57 vedrørende fredning af et areal af Gislev
kirkegård.

Den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 15. februar
1957 afsagte kendelse er sålydende:

"Et areal af Gislev kirkegård beliggende ved kirkens nord-
østre hjørne, således som arealet findes indtegnet på det kendel-
sen vedhæftede deklarationsrids, vil være at frede. Det Skal for-
blive henliggende,således som det nu ligeer. I det fredede ind-
går stendiget langs den nordlige og østlige kant af arealet, en
ask i det nordvestliee hjørne, de to store kastanietræer i
den nordlige del, medens det mindre kastanietræ, der er afmærket
imellem disse 2, kan fældes ved llienighedsrådets foranstaltning,
en grav bevokset med to takstræer ved arealets vestgrænse og
en umiddelbart syd for denne beliggende mindre grav, en stor
grav i arealets østside samt en ved siden af denne beliggende
mindre grav, et stort gravsted i don sydlige side indeholdende
ialt 8 grave, 2 hængeaske, der står pu selve dette gravsted
og l hængeask lige bag dette og et gravsted med 4 takstræer i
den sydøstlige del af arealet. 1ndelig fredes en stor poppel
ved stendiget i arealets østside, medens et mindre elmetræ ved
siden af denne kan fældes ved menighedsrådets foranstaltning.

De fredede træor må ikke fældes, tophugges eller rodhugges
eller større grene kappes på dem, ligesom der i det hele ikke
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m~ ske rorandringer i det fredede uden fredningsnævnets samtykke.

Fredningen tinglyses ved fredningsnævnets foranstaltning.
Påtaleberettit?;eter fredningsnævnet for SvendtJorg amtsrådskreds."

Kendelsen er af kirkeministeriet indanket for overfrednings-
nævnet , som den l. juli 1957 har- besigtiget det p8gældende areal
og forhandlet med repræsentanter for fredningsnævnet og menig-
hedsrådet. Man har senere brevvekslet om sagen med kirkeministe-
riet, som under 15. januar 1958, næst at anføre, at kirkeministe-
riet som øverste administrative instans i sager vedrørende folke-
kirkens kirkegårde har den øverste tilsynsmyndighed i alle herhen-
hørende spørgsm41, har udtalt følgende:

"For så vidt angår spørgsmålet om bevarelse af gamle ston-
diger som omhandlet i nærværende sag skal man særlig henlede
opmærksomheden p4 bestemmelsen i § 17 i lovbekendtgørelse nr.
455 af 23. september 1347 om vedligeholdelse af kirker og kirke-
gårde og kgl. anordning om kirkegårde af 20. april 1953 § 2,
stk. l, hvorefter eksisterende stengærder og mure omkring kirke-
gårde ikke må nedbrydes, flyttes eller erstattes af andet mate-
riale uden ministeriets samtykke. Ejheller må dele af nævnte hegn
uden sådant samtykke indgå i nybygninger uden for kirkegården.
Afdækninger af munketegl eller vingetegl skal vedligeholdes med
samme materialer. Såfremt et ældre stendige omsættes, m4 det ske
i nøje overensstemmelse med det gamle diges karakter.

Med hensyn til træer på kirkegården henvises til nævnte lovs
§ 21 og anorduingens § 2, stk. 4, og § 7, stk. l, hvorhos der
med hensyn til bevarelse af de på gravsteder stående træer hen-
vises til bestemmelserne i anordningens § 7, stk. 4.

For s4 vidt angår opretholdelsen af præstegrave henvises til
lovens § 24, stk. 4~

Endvidere henledes opmærksomheden på, at provsten hvert tredie
år deltager i synet over kirkeg3rden, jfr. lovens § 32, ved
hvilket syn det blandt andet skal påses, at givne bestemmelser
overholdes. De af provstiudvalget efter afholdt synsforretning
trufne afgørelser kan indankes for ministeriet, hvis afgørelse
er endelig, jfr. lovens § 36.

Sluttelig finder ministeriet anledning til påny at bemærke,
at man må finde det meget uheldigt og formentlig stridende mod
lovgivningens forudsætninger, om naturfredningsbestemmelser skulle
sætte ind på et omr8de, der som her er undergivet offentlig admi-
nistration efter udtrykkelig i den kirkelige lovgivning fastsatte
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bestemmelser og retningslinier.

Det tilføjes, at der i de af nærværende ministerium god-
kend te fredningsdeklarationer vedrørende de kirkerne og præ:::;te-
g8rdene uden for kirkeg8rdene tilhørende jorder efter ministe-
riets praksis optages et udtrykkeligt forbehold om, at frednin-
gen bortfalder i det omfang, det fredede areal senere ITJB tte
blive inddraget under kirkeg~rden."

Da de PB det her oIthandlede areal værende træer, grave
og stendige findes tilstrækkeligt beskyttede ved de de kirke-
lige myndigheder tillagte beføjelser, finder overfredningsnævnet
ikke tilstrækkelig anledning til at iværksætte fredning i hen-
hold til naturfredningsloven, og fredningsnævnets kendelse vil
derfor være at ophæve.

T h i b e s t e m ID e s :
Den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den

15. februar 1957 afsagte kendelse vedrørende fredning af et
areal af Gislev kirkegBrd ophæves.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

:z~t~~/7~
FCJGrage

overfredningsnævnets sekretær
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