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Fredningen vedrører: Falsled Kirke
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Reg.nr.: 431-07 a
l~2..\·OO

N~n: Falsled kirke

Kommune: Få borg
Ejerlav: Falsled by og Østerby by
Sogn: Svanninge

100
!

1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse
I Tinglyst dato Bemærkningerdato

I4ai 2/11-1950 28/1-1953 Del af 4ai .Fals1ed by.

4am 2/11-1950 28/1-1953 Hele l/am. l,ai FalsledTidl. by.

e umatr.
areal 2(11-1950 30/4-1953 Del af umatr. kirkegårdsareal Falsled

by.

11~ og c m 2~ Østerby by.29m 2/11-1950 30(4-1953 Del af 11- og 2~. Ti dl.
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Genlurt.
Matr.nro 29 h Millinge
0sterby by, Svannin~esogn.

Anmelder:
Fr edni Dt;cnwvnet

for
SvenllJore amtsrådskr eds

Nyborg.

S·~empel- Ot; gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

'I,

UndertOtSnede ::;ou.ssjer H. 11h. Hant;on, Stensgaard e.cklærer sig villig,
til som ejer uf matr.nr. :..:9 E. af j!il]int~e ~cterby by, Svunninge :::ogn,
at lade et areal af dette matr.nr. i'J.'ode, for at sikre den fri belig-
genhed af Falsled kirke.

lU'eul e t 1:>3 ::>kl'ive's således: en bmmme på 40 læ t i;:r af 2,9 Q
regnet fra 1cirl(egårdshegnet.

Fl'ednlllgen ml' l'ølgonde omfang:
Areal erne md i1<o1.:eb dlygges dIer beplantes roe d udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller i1clce pci arealerne må onbringes
trnm:forma torstationer' , telo1'on- og t el egrafmaster og lignende eller
opsættes skur e, udsalgssteder , isb oder, \O gne ti l bebo el se e~l er op-
bevaring af reds1mbel' eller lignende .skønhedsforstyrrende genstande.
Der mu i det helG ikke foretages aJlldrj.neer i den nu bestående tilstand,
der kan \li. I'ke l"kL;.:mmendedIer bindrende far ID sigten til eller fra
kirken.

Det forbeholdes, at de!' p§. area.let f'remdeles må være skov o

For frednin[;en krl.Cves in;:;en er~;ta tning.
Jeg er eni[:; i , at oveuståenJe :fredn.l.pgstilbud tinglyses på min

fornwvnte 8jendom, dog uden udGift for mib'o
Påtalebelll ttiget 01' fr ednin:..,snovnet for Svend.borg umtsråds-

kr eds og meni~h~dsr ådet :for SvanninGe o

Fulsled, den 2/11 1950.
H:Th. Hansc:m.

Idet frednin~nlwvnet modtager og godkender :foranst§.ende fred-
ningstilbud, bestemmes de\;, at fredningen vil være at lyse pil ~tr.nr.
29 Q af Millinge.Østerby by , SvanniuGe :..:ogn,

Det fredede areal er indteGnet P~\ vedlagte kort, af hvilket
en genpart bedes hmla[;t pu akten.

Frednint;Sl1Ullnet for Svend~orc; amk,rådskreds,den 2/11 195(!1.
Kei ser-Ni ellll en.

Genpart ens ri gti3hed b eJeræ:ftes. Fre" " -o tu , ,.!",lioc:Vne
lor

Svendbo! ,j , I1ll~la,.dckreds

hi~"'J ') 7 APR 1953
~.j~
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Genpart.
Matr.nro 4 ai Falsled by,
Svanninge sogn.

Anmelder:
Fredningsmvnet

for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg..

FrednJ ngsoveren.skomst.
Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140-1937.

Undertegnede ingeniør St. Fen~er-:PeiDl' sen, Falsled erklærer sig vil-
lig til at som ejer af matr.nr. 4 ai af Falsled by Mg Svanninge sogn,
at lade et areal af dette matr ..nro frede, for at sikre den æri be-
liggenhed af Falsled kirke ..

Arealet beskrives således: en bræmmepå 40 meter af 4 ~ regnet
~~a kirkegårdens hegn.

Fredningen har :tø 1gende omfang;
Arealerne må ild:e bebygees eller beplantes med udsigtsø,delæggen<1e

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
It

format ors tat ion er , tel efon- og telegrafmaster og lignende eller op-
sættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbe-
varing af redskaber eller r'ignende ak ønhedsf'or sLyrrende gms tande .. Der
må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand,
der kan virke skæmmendeeller li ndrende for udsigten til eller fra
kirken.

For frednine;en k:na;ves in..,!en erstatning ..
Jeg er enig i, at ovenstående fredning; tilbud tinglJS es på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift :far mig.. )e
"-.// PåtalebeJEJ ttiget er fredningsnwvnet for Sveni borg amtsrådslreds

og menigæ dsr~Ldet for Svannine;e ..
Falsled, den 2/11 1950.

S.Fenger-Petersen.
Idet :frednin8"snuNnet rnodLager og godke:m.er foranstående. fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredninGen 'li l være at lyse på matr.
nr. 4 ai af Falsled by, Svanninge sogn ..

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpart bedes henlagt på akten. Bræmmener ei'ter overenskomst lSndret
til 25 meter ..

Fredningsn~vnet for Svendborg amtsrådskreds, den 2/11 1950.
Keiser-NiieJs en.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredr.int:lsnævnet

Ic.
Svendbo':J mLrJi..d~kreds

J'tylJOli 2 7 APR 1953

~J~
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Genpart. Anmelder:

for'
Svendbore amt srådskreds

Nyborg.

FRclDIDHvSCVEREIJSK01,JSTo

Sie rnpel- og gebyrfri
lov nr. 140-1937.

Undertegnede formand for Svanninge c-; ogns menighedsrdd , føm telærer
Rasmussen, Svannin{se, erklwrer, at r,"det er villigt til, som ejer af
et umatrikuleret areaJ af ]'nlsled by, Svanninge sogn, at Jade et areal
af d~tte maLr.nr. frede, for at sikre den fri beljggonhed af Falsled
kirke.

Arealet beskrives s81eoes: parlwringupladsen ved landevejen
sydvest i'or kirI. en.

Fredningen har' følgende omff'ng:
Arealerne m~ti~ 1;e beby,_;ges eller beplantes med udsigtsødelæggende~

beplantning, ligesom der l1eller ikke p:', arenlelme må anbringes trans-
formatorutatlon er, tel efon- og tele~~ra:fmaster og lignende eller opsættes
skure, udsnJgssteder,isliloder, vogne tjl bebo.:::lse eller olJbevaring af red-
skaber eJler li gnende SkønehadsfDDstyrrende g ens tande. Der mD. ,i det hele
ikke i'oretnges ændringer i den nu beDt,O'ende tils tand, der kan virke
skærnmendee]l er hj,ndrende f'or udsigten til eller fra kirken.

For fredningen lcr::DvesinGen erstatning.
Rådet er enigt i, at ovenstå.ende fredningstilbud ti nglyses på del,s

fornævnte ejendom, dog uden ud{:;ift for Ilddeto

Påtaleberettiget er frednin:~un,.vnet for Svenl borg amtsrådskreds
og mEN provstiudvalget.

Svanninge, den 2/11 1950.
P.mhr. v".

Johs, RaSIJ1U3sen, fmd.
Idet frelln; Dp;SnL.)Vnet modtagur o,q; godkend er foranstående frednings-:

tilbud, bestemmes det, at fredningen vi l være at lys e på matr .nr.
af by sogn.

Det fr edede arOtl.l Gr llldt egne l; o!'" vorll 'l:~-lej kor t, 8.f ilf i~,1:;l .11

~onpart beclcu lJe!11rHrt; tJiL it1cLun,
]j'rednillt;1Il,,;vnet for Svonl borb anttsrudskreds, den

Koiser-Nielcen.

------.,..--
GenjJartens rig-Ligh; d bekræftes. Fred"il1!· ..r~ævnet

lo,
SvendbLJ

Illi : _ .d',kreds

1.~""IJ 2 APR 1953~..I.M-
'.HVi!1J1J
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Terræn af FaZsZed By
ogStensgaard Hovedgaard m.m.,
Svanninge Sogn, SaZZinge Herred,
Svendborg Amt.
/Jet med Skravering fremhævede Areal af Matr.Nr. 4 qz
Ealsled By og Matr.Nr 199 Stensgaard lioverigaard mm.
fredes for at silcre den fri .Beliggenhed af Falsled Klrke .
.Der henvises iiivrigt tzl selve Fredningsdokumentern.e.

Udfærdiget Aar /953 paa ~ruru1lag af Matrikulskortet..
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La.fldinspektor.

••
JvJaaZjorhold 1:4000.
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