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Navn: Tranekær kirke

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

..
Reg.nr.: 487-05

\3 E? l ,00

Tranekær
Tranekær by
Tranekær

Dekl./Kendelse
dato Tinglyst dato

o
!

100
!

1:4000

5,0

Bemærkninger

24/4-1953

2ab og
~ 25/4-1953

2ah,2f
og 2~ 25/4-1953

5.§; og
52 25/4-1953

25/4-1953

25/4-1953

29/4-1953

29/4-1953

29/4-1953

29/4-1953

29/4-1953

29/4-1953

Del af ~, 2aæ og 2aø. Tidl. ~.
Forbehold ang. opf. af ny præstegård.

For de efterfølgende matr. nre. gælder:
Forbehold ang. genopførelse af bygninger,
dog i 3a~ne hØjde og ikke nærmere kirke-
gårdsdiget.

Del af 2ab og ~.

Del af 5.§; og 5°.
Del af 5~. Tidl. 2af, 2al og 5~.
Del af 5l!!. Tidl. 20.1, ~ og 5Q•



•
I

;' Genpart • REG. ~~R.
I

, I
2 • !ran.kIIr
b7 og sogn•

•

S"eIl,P81.. OBgeb,rtri,.
,loy 111". 14.... 19'7.:

.B$DNINGSOYEREiSKOMS! •... - ..... - ..... -- .. - .......
UIldeneSJ,lede tormand tor 'r.,Ulk ... en1øhe4srA4. • ... ,~" dr.

• øo-I~.v
'theol. B. KwJ.eh1la4a8D, .rkll11''' ~nll1S6'tl1, ••• ,jer ~ .ave Dr.

2 • og et umavikulent a%'8al at franear b,. oa .soP, at lde et areal
~ dette _tr. :nr. trede, tor at sikre den fri beliuenhecl a:t tra-
Jleker kirka.

Arealet .. skrives alledea. en bnømm.pi 2••• t.r la. .e4 .. t ..
veja. at _"r. :nr. 2 a aaJI" pafter:1ng.pladseJI •• t tor kirk ..... 4.t
tidligere matr. nr. 2 Z og 2 .le

lr.dningen har t.lgende omfang.
Ar.alerne al ikke bebygges eller _eplant.. ..d u4sist ••4el.... n-

d. beplan"n1n., l1g880. der heller ikke på arealerne al .. ~.
trustonaatoratllloner, talete- og t.legra~ll.r OIJ 11lBed •• ller
op•• tte. skur" adealas8teder, :lsboder, vo,.e ... l blboelae eller 0»-
bevaring af redskaber eller l181lende ak"nh.4atora"yrrende ,e ..a"8I1de.

Der ml :1det hele ikke tor'''aaes aclr:1aaer i 'a 1111 bntt.nd.
tl1atand, der kan virke stammende eller hin4r«D4e tor u4a1l\".

Der tageø torbeholcl oa, at opførela. at .. D,J PJ'M" ...... kaa ak.
waD8et 4e torana"l8nde bestemmelser.

ror hedni .... n .1l:1'li••• 1JIc- er.ta~ing.
RAde" er eD1frt 1, a" ov_ståend. trednlnp111bll4 UIl&17a.a pi

4e~8 foru.vnte _38ndoa, dOBud.. udgift tor 1'14."_
Pltalebe ... tt1pt er tl"edD1agsWlVnet tor Syendbor. øtal'lllaJrrecb

oIJ proya"1udvalBet.
tranebr, du 25/8 1950.

B. Mmlc)a Ma488Jh

14." fredniDplUlYDet mocltaaer 0i ,oclk.lld.el"t'oraae"Iea'. tn4-
al ... t11bud, '.etem. d.t, at :trednin,. vil .... at 11'•• ,__ tr.U',. 2 a at frUl'" b7 og aO&l'.

».t :fredede areal .1' 1nd"8pet pi Yedl .. ". kort, aS hYm." ••
... ,part bede. henlagt på ak1iell. ~

l:redn1ngSDlrVD.et for Svelldberg amtsrådured,. .den _I, ~950. ~. '
huer-Nielsen. . ~·H~& MTS ,,~a;

" ...... - I

.1I
I

I

I
• j

I
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Genpart.
Matr. nr. 2ab, 2al, 2ag, 2ah, 2af

21, 2t, 5a, 5m, 5n, 5Q
Tranekær by og sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet

for
~::lvendborgamtsradskreds

Nyborg
:F'REDNnmSOVl;nBNSVCh~3T•

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Underteenede lenshreve K. B. Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær, erklærer
sig villig til, som ejer af mdtr. nr. 2ab, 2al, 2ag, 2ah, 2af, 2i, 2f,
5a, 5m" 5n, 5Q af Tranekær by oe sogn, at lade et areal af dette matr.
nr. frede, for at sikre, den fri beliggenhed af Tranekær kirke.

Arealet beskrives sål~des: en br~mme af 100 m bredde af samtlige
matrikulsmunre regnet fra kirkegårdsdieet.

Fredningen har f~gunde omfang:
Areal~rne må ikke bebygges ullvr beplunt~s mud udsigtsødelæggende

buplantninR, ligesom d~r h811er ikke på ar.ulern& m~ anbringes tran!for-
matorstationer, t8l~fon- og t~legrlfmaot8r og ljgnende eller opsættes
skure I uds:J.lgssteder, isboder l vocne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende ~kønhedsforstyrrendE:: genstande.
Der må 1 det heh ikke foretages ændrin{~er i den nu bestående tilstand, i
der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kir-
ken.

Det forbeholdes at eksisterende bygningen i tilfælde af brand eller
lignende må genopføres i SCimUH, højde og ikke tæt tl:revl:d kirkegårdsdig.,;t.

For fredningen kr:æves inc;en t:rst-itnine.
Jeg er tnig i, at ovenstaundv frednin~stilbud tinglyses på min ej-

ondom dl: fornævnte matl'. nr. Tro.nekær by og sop,n, dog udC'n udgift for
mig.

PatalubertJttigl't cl" trl dlliYl€',;Gnwvywtfor Sv,mdborg amtsrådskredlil
og mtnighodsr!~idGt.

Tranekær, den 12/1 1951.
Mllefoldt Laurvig

Idet fredning:::mævnet mod tager oe ,';odk<.mdorfori;l.nståendefrednings-
tilbud bl;stemmes det, at fredningun vil væru at lyse på de fornævnte
matrikulsnumru af Tranekær by og sogn.

Det frudude areal er indt0gnet på vedlagte kort, af hvilkut en gen-
part bedes hvnl--igtpå akten.

li'rodningsnævnt.t for SyundbortS arnttJrEidnkreds,den 12/1 1951.

Keis ....r-NiGlsen

Genpartens rigtighed bukræft~s.
Fredningsnævn •.t for Svendborg »~sri.ld~}f'l:dl:3I

Nyborg~ den 19. marts 1953. ~ •.#~
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REG.~'R. /,U/ !1:' I 'I
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Ma tr. nr..· 2 .! Tranekær by puK og sogn ..

S~empel- og gebyrfri~
lov nr. 140-1937 fo'

F R E D n i n g s o v e r e n s k o m s t •

Undertegnede formand for Tranekær Menighedsråd" sognepræst. ~r. theol.
~ ..Munch Madsen erklærer rådet villig til, som ejer af matr. nr. 2 .! Trane-
kær' by og sognp at lade at areal af dette matr. nr ..frede.~ for at sikre den
fri beliggenhed af Tranekær-kirke.

Arealet be skrives således. den del af matr. nr. 2 ,!, -der ligger vest
for vejen og syd for kirken~

Fredningen har følgenPe omfang.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning" lig esom der heller ikke på arealerne må an bringes transfor-
matorstationerp telefon- og telegrafmaster og lignende eller. opsættes skure~
udsalgssteder~ isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande~ Der må i det hele ikke fore~
tages ændringer i den nu bestående tilstand,p der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Det forbeholdes, at eksisterende bygninger i-tilfælde af brand eller
lignende må genopføres i samme højde og ikke ~ tættere ved kirkegårdsM
diget .. ...

Salænge arealerne administreres af de kirkelige myndigheder, træffer
kirkeministeriet.p dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet, afgø""
relse om nyplacering af bygninger og om til- og ombygninger.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Rådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på dets

ejendom matr ..nr. 2 .! af Tranekær by og sogn, dog uden udgift for rådet.,
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og

proystiudvalget.
Tranekær" den 24/1 1951.

E., Munoh Madsen.
Idet fredningsnævnet modtager .og godkender foranstående fredningstilbue

bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr •.nr.' 2 .! af Tranekær
by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 19/3 1951.
Keiser-Nielsen •

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet

~·/~velldbo . l~;l I d '.'eda rP- '
, ~. 1 liM1S. 18bJ ,fJu1(/ I
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egenseve; 15 - Telefon (09)211693

l~r·REG.NR. /3$1

<Pu~ 5700 SVENDBORG, den 3/11 1986

Journal or.: F r s. 2 7 6/ l9 86

teknIk & miljø,
Til fredningsregisteret
til orientering

/~.,ll. r~
I skrIvelse af 2. oktober 1986 (j.nr. 9-06-203J-86) har amts-

kommunen rejst spørgsmAlet om 2 gamle kastanIetræer, der stAr ved
RudkøbIngvejen l Tranekær over for Tranekær kIrke vII kunne fældes.
Det er oplyst, at træerne er doende, og at dp.t m~ bcfrygtes, at de
i stormvejr kan vælte over mod den nærllgqendp b~haves legeplads,
e~ l hvert fald, at udgAede grene kan blæse ned tIl fare for bør-
nene.

Man har d.d. tilskrevet Fyns amtskommune,
Ørbækvej 100, )220 Odense SO, således:

PA ejendommen er der lyst fredninqsdeklaration, hvori det blandt
andet hedder, at arealerne ikke mA "bebygges ejler beplantes med
udsigtsødelæggende beplantnIng .•.....•.......••.•......•......•.
eller i det hele foretages ændringer i den bestAende tilstand, der
kan virke skæmmende eller hIndrende for udsIgten tIl eller fra kirken."

Det er oplyst, at amtsvej væsenet er villIg til at plante nye
træer til erstatning for de fældede, Ide~ man om valget af sorter vII
konsultere en sagkyndig.

Et medlem af fredningsnævnet har besigtiget forholdene pA stedet.
Foranlediget heraf skal man udtale, at en fældnIng af de nævnte

2 træer ikke kan tænkes at komme l strid med kirkeudsigtsfrednings-
deklarationen, og at nævnet derfor intet har at erindre imod, at
fældning sker, idet man dog skal henstille, at der sker genplantning
med egnede træer som tilbudt af amtsvejvæsenet.

Nævnet har underrettet Tranekær kommune, menIqhedsrådet, børne-
haven m.fl. om foranstående, ligesom amtsvejvæsenet er særskilt un-
derrett.et.

~~
~ Paulsen

formand
Modtaget I fredningsstyrelsen

L 4 NOV. 1986

Fredningsstyrelsen
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