
01365.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01365.00

Fredningen vedrører: Fuglsbølle Kirke

• Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 18-09-1950, 27-10-1951,
23-08-1950

Kendelser

Deklarationer
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I: Fuglsbølle kirke Reg.nr.: 1+'1 )-v .....

•
Kommune: Rudkøbing
Ejerlav: Fuglsbølle by
Sogn: Fuglsbølle

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst datodato

I 12; 23/8-1950 3/3-1952

1.5: 18/9-1950 20/9-1950

e 6 23/8-1950 3/3-1952

umatr.
areal 27/10-1951

100
I

1:4000

Bemærkninger

Del af la.

Del af 1c•

Del af 6.

Del af umatr. gade- og kirkegårdsareal.



t-reCning i Fyns amt.

Lokalitet: Poppel træ på Fuglsbølle kirkegård

e Kommune: Rudkøbing
Sogn Fuglsbølle Reg. nr.: 475-01-01

!. -

-..

1: 25.000

Ejer Offentlig

• Areal

Fredet Overenskomst 23/8-1958

•
Formål Bevaring af poppeltræ.

Indhold Fredning af et poppeltræ på Fuglsbølle kirkegård. Træet må
herefter ingensinde fældes, ligesom der ikke i dets nærhed
må foretages gravning eller andre foranstaltninger, der kan
skade træet eller føre~til dets tilintetgørelse.
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•

vI" Statsministeriet, Københwn.

I
REG. ~~R.

Genmr'i.
Matr.nrp l ~ Fuglsbølle by og sogn. Anmelder:

Fredningsnævnet fer
Svendborg amtsrådskreds

Nyborgø

FREDNINGSOVERENSKOMST

20 sept.195o.
Stan pel ... og gebyr:fr:1
lov nr. 140 -19370

Tl1Indertegner'esOgplerådsformand ~or Longelse ~bø,lle sOØP,:gårdejer
Rasmus Hansen erklærer, at sognerådet er villigt til, som ejer-af matr.
nr, l .! af Fu~bø~l:e by og sogn, at lade et areal af dette natr.nr.frede,
:for at sikre den fri ha liggenhed af ..hg1.abøl.Le kirkeo

Arealet beskriv es således: hele matr.nr. l ~.
Fredningen har følgendå omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantea æd udsigt~ødelæggend.

beplantning, ligesom der h eller ikke på arealerne Diå anbring es, transfor-
matorstationer~ telefon- eg telegrafmaster og lignende eller opsæt~e8 sku-
re, udsalgssteder, isboder, 'V) gne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstandeo Der må 1 det. hele
ikke foretages ændringer i den nu beståeni e ti. !stand, de:f kan virke skæm-
mende eller hindrende far udsigten til eller fra kirken.

Ebr fredningen kræves irg en erstatning.
Rådet er enigt; i, at ovenstående fredningstilb.u~;tinglYSeS på dets ejen-

åom matr.nr. 1 ~ af Fulgsbølle' by og sogn, dog uden udgift for,kommuneno
Påtaleberettiget er fradningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og

Fuglsbølle menighedrådo

Longelse-Fuglsbølle sogneråd d. 7/9 1950
RsoHansen.

. .
met fredningsnævn et modtag er og; godkender f arailståem e fre'dning&-

tilbud, bestemmes det~ at fredningen vil være at lY3e på matr.hr.l l .!.
af FUglsbølle by og sOgDo

Fredningsnævnet for Sveni borg amtsrldskredB~deDi. 18/9 19510.
Keiser-NielseDo

Indført i dagbogen far retskreds nr. 36, Rudkøbing
Købstad og L~lands herreder,den 2oosepto195~.

Tinglys"t.
F1æg;I.sbolleblad Akt: skab ]lonr.' 1720

Rudkøbing kjøbstad
og; LanieJ.a. nds herr eders ret. 'l

læonnevie.

----- _ ... _- --- ...... -
Genpartens rigtighed bekræftos •
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•

-T Statsministeriet, København Ko

Genpart.

I
REGn ~'R.';'3~(j~ ~ '7-i

' flO -:.,;")
Anmelder t

Fredningsnævnet for Svendborg amts-
rådskreds, Nyborg.

FREEHingsoverenskomst.

Stempel- og gebyr~i
],ovnr 0140-1937.

Undertegnede s ogner ådsfcrmand for IJongelse Fuglsbølle sogneråd gård-
ejer RaGllus Hansen erklærer at sognerådet er villigt til, som ejer,af et u-
matrikuleret areal, på jnckllætxkGi kortet benævnt "b" a:f Fuglsbølla by, og
s'ogn, at lade et areal af dette mat ·c.nro frede, for at sikre den fri belig-
genhed af FugJsbølle kirke.

Arealer le skræves således: parkeringsplal'?aerivest for kirk 00 der
1

på matrikelskortet er 1etegnet med bo~stavet b•
Fredningen mr :tØ 19ende omfang:
AreaJerne må ikke bebygges eller beplantes IDe? udsigtsødelæggende

beplantn~ng, ligesom der heller ikke på arealerne må anbrihges ~raasforma-,
torstationera telefon- og telegrafmster og lignende eller opsæt~es skure,
udsalgsAteder, isb9der, voGne til beboelse eller opbevaring af redskaber el-
ler lignende skønhedsforstyrrende genstandeo Der må i det hele ikke foretage~
ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke~ skæmmende ~ller hin-
drende for udcigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning ..
cJrådet er enigt i, at ovenstående fredninØ3ti1~uo'ti.nglyses på dets

fornævnte ejendomp dog uden udgift for kommunen.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og.

'.gJ;abøllemenighedsråd.
Fuglsbølle, den
Longc1se-Fuglsbøl1e

Sognerådo

19.
do 7/9 19500

Rso Hanseno,

Fredningsnæwnet modtager og godkender foranstående
FredninesH:IT:æt for Svendborg, amtsrådskreds, .'den

l •

Keiser-Niielseno

ir ednin'gstilbud.
27/10 1951.

- .... ~ - ....
Genpartens rigtighed bekræft eso



FREDNINGSNÆVNET>



e • • •

II
ri
~

J' I
f

~

~~,~
~ ~

\ ~
\ (

----

) '').

, ..1e..~ _ I f liI'I· . S!i II! I

• c' 'lf Ir: i.~It.· It lt i,·i'f il i·1t iI,;,.!'i
'-"".1 ~l.t=lt :'t:~t.! ~r.!. ;
r. ss ~ittl i~ I t81~lr ~I' !

I·~l'I rf~l~ I:lr !~~tt ItI! )~f ~, l! ft • i~"~1 ... , a'J ' , ~. =t , ~ ;! I tl·- ~ .~. -(...'S_I ti

IØ~ !. J eJi!Eil:fii ~:.J~~l: ~
I ti>I ..I !a f lO r 'J r I~Iti .. , i ti

I'~:.-I", iit f it· i!'I. ii!!1ft !ltI t·,· ""-';I.ali' !l. " II ..i.....1. ~~. rJI·~ltt~i"I~J·llf !~. :1~. f .!, s··,"t '1'-; ral,e,.
$I! 15) J f' ~J•. i ,,; Gi i.-- -.,~. -- ri ?ro ~: ( ..I'".t t a. 1. I: :ft.

., ,

oL 'J t. " It f't· J( II'; I V~..J.- , ~ w· - t t., lt ., ,~: I #ill'k
l' J" f , ..

/l- -f-." J t: _.. C ,~
i.. ,-..- ~..

"" ,..., ., \~
fol' L
• !
__ I

.. ,L
.. I,

I

I ~c -
ål ..

I•

f l·i I
t I

::>
IS
C
(1)

::s
::r
\l)
<:::s.

:'O
rn~_.
~.-

.:10

~

"'\ -~

.>-...,.

~
J

Co,~



-(Statsminister iet, København.

Matr.nro l ,!! Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendborg amtsraadskreds.

Nyborg.

JUglsbølle by og sogn.

FHEDNINGSOVERENSKOMSTo

Stempelfri og gebyrfr~
lov 140-1937

Undertegnede proprietær Knud Kromphardt, "Skovsbo" erklærer sig vilIii
til, rom ejer af matr.nr ..l,!! af Fuglsbølle by, Fugåbølle sogn, at la·
de et areal af dette matronr. frede, for at sikre den fri belig~n-
hed af Fugilbølle kirke.

ti· " .'~r':.'1 " • Arealet beskrives saaledes:
Det op til kirkegårdsdiget stødende areal af matr.nr. l ~ der mod

vest afgrænses af sognevejen til Lim else mod nord "af skellet til,
l ~, 50, S,!!, 3 ~ og derefter en linie i 20o,m's afstand fra kirke-
gårdsdiget indtil ~gnevejen til LindeIse påny nås.

Fredningen har :fø 1gende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes ned udsigtsødelægge~e

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans!!:
l .

formatorstationer, telefon- og telegrafmaste~ og lignende eller op-
sættes skure, udsalgssteder, isboder, wgne til beboels~ eller op.

l

bevaring af redskaber eller lignendeskønhedsforstyrrenda genstande.
For fredningen kræves ingen erstatning.~
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tingtyses på min

ejendom matr.nr ..l ~ af Fuglsbølle by, FUglsbølle sogn,~dog uden ud~
gift for mig. '

iPåtaleb erettiget er frednin[jsnUNn et for Sveniborg amt srådskreds
og Fuglsbølle menighedsrådo

"Skovsbo", den 23/8 1950 ..
KoKromphardto, I

,,
"Idet fredning:mævnet modtager og godkerider foranst~enda fred-

, .
ningstilbud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.nr
l ~ af Fuglsbølleby og sogru.

Det fredede ~eal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpar't bedes henlflgt på akten. ,_

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds,den 23/8 1950.
Keiser-N1ielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes.

J. Rv ...
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REG. NR.

I ,
Fv.n ol" •

I
I I

umatrikuleret areal
af Fuglsbølle by ~g
sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg
FREDNINGSOVERENSKOt!ST.

I

Mellem undertegnede menighedsråd for Fuglsbølle sogn og fred-
ningsnævnet for Svendborg Amtsrådskreds indgås der herved overens-
komst om fredning af det på Fuglsbølle kirkegård stående poppeltræ
(kaldet havstoltz). Træet vokser i kirkegårdens sydlige hegn, syd-
vest for kirken og er tilstrækkelig kendetegnet ved stor højde og
stammens tykkelse.

Træet må herefter ingensinde fældes, ligesom der ikke i dets
nærhed må foretages gravninger ellur andre foranstaltninger, der
kan skade træet eller føre til dats tilintetgørels8. Træets grene
må ikke uden fredningsnævnets samtykke afhugge s udover bvad der
følger af almindelig forstmæssig vedligeholdolse.

Menighedsrådet er enigt i at nærværende overenskomst tingly-
ses på kirkens ejendom, der er umatrikuleret.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsråds-
kreds.

LongGlse, den 23. august 1950
p.m.v.

Knud Mertil
fm.

Gel1partcns rif:5ti0h~u. bekr-~iteG,
.l!:reill~i!l8S1lJ:;vn3 t iar SveLl,LboI':.s,.."Ilt .J:!..',' uSla'8lL,
~yborGI QeD 26. maJ l~~j.

~~jYt'~ /~.r
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