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Navn: Korup kirke

I

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Odense
Korup
Trøstrup-Korup

Dekl./Kendelse
dato

20~

Tinglyst dato I

Reg.nr.: 461-18
lLt74.00

o
!

100
!

1 :4000

Bemærkninger

41

umatr.
areal

8/2-1951

12/3-1951

12/3-1951

12/3-1951

12/3-1951

9/2-1951

13/3-1951

13/3-1951

13/3-1951

13/3-1951

Del af 29. Tidl. ~.
Forbehold ang. beplantning og ang. o~-
førelse af brændeskur på indtil 20 m.

For de efterfØlgende matr. nre. gælder
følgende bestemmelse:
Så1ænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyp1acering
af bygninger m.m •.

Del af 1.§:.
dHele c::-.

Del af 41. Tidl. la.

Del af umatr. gade- og kirkegårdsareal.
Tidl. II og 2.9..
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H,. nr. 2 II '''orup
by De; S agn •
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l .Dl.'~~ft'.~ t~.dhtqUft~~D4iaå........,._t".~_)••~ tor

~i 81~r.ror~p .~oek1rr •• o.ølY.l~.J'.od b.~«,.l •• Ol andre u4~

b',øt.htndr.nf. tO.Qn8taltn1Dg~.•• QDd.r~.c.Ded. ontefwu '.~~ft
~rthea Luad, ~orup. !ndga.t pA uaen •• do~l •• at pAle«l' a!a ejond
=~tr. ar. t b forup bI og '01&. ek,1'aat to. h•• tko.a' ol .lb, tol,

Der ~A pl o3.ndo ... n,tkke opf.~ee .... a i•.,,..i•• 8ad ••,
, I

Bliv.rønd. bobCHtlii•• b••.• ~....tQ •.it!t~ldel' j•• '.wl',-'jI"·'tSl 'at optøro
, ~ '1,', "'::I~t. '\'II;~"'W'''.M~~

et b~.Dd~el.ru~ på lndt1l 20 .J. Ej hflle, Q' d••• ob.1n, •• t~.n~.
.~toret$tloD.r. t*l.fon- og tcle~raf.ae~o~ elle. lisaend., OK d~~
a6 belle. Skk, o~e.tt.e .kure, uO.ll,.,t".r. l.b'd •• , .0'.8 til \,
boo18. ell." optJOVU'lD' .t J',debbo•• Uer 11,..on'•• 1c•• 4.tOl'flot).

I

retal. 8t.O't.~d.. tilfltl'. __4., aUYII1'end. b. etull. to.,. 'f'.4 IldeYl

~e e11tl' pa 8ad .... _Ade, d dot Icua «ono»t.1"o •• tto. "e,..iDB.r o, b.

li8,tAb.depla., eoe forud er god.IDdt .t t•••Dtbl........ Ja
ret ,1' Ial flade. SndtelDe' " •• d~,.d •• ~t.

(.
De•• ;,iiS.l' tortblu opbevare. t U.,l;rlnSI!I •• kt.a t••...tre IU't

1 • J(cth~ bI 08 .otll.

t•• )'••• 'aCta .e'.tnliIÆ fol' ft.eiiIJittea.

'JonafJlll.Jlde tI'04f11.,.b•• te.el ••• kali Uft(I'l"" Q"'. ue1Mttt

tor ~ ••• d pAtalel'et to... tu»frednlnlo~.t to. O..... ..,..40e'
0l to. .0ntlhedo.A.e' tor lo.up eOIl.

a.4 benelD t11 to~ud ttngly"t. kre41ttDrenlDtellld ••• ~.ttut.

Ol IUld1"G blrcJø bltn...heo til ej(ll')d0!Dilløne blaa 1 t!l1ftlHUr.'h
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Karup, d en 31/1 51.

" ,( Muren Lund.
'I f' t· -l~ d '~ • 'l n •. '.\ o

Idet naturfredninp'nævnet for Odense .....m~slr'å:doskfledsl 1

ovcl'ensstemme1:::B med vedt ....gelse pti møde den 8'december 19491

modtager og ~odkender for .....nstclen6B fredninEsbestcmmelser, bedes
de lyst som byrde p~ matr. nr. 2 b Karup by og sogn, skyldsat

f Oh hartkorn o 3/4 alb.

Naturfredningenævnet for Odense u.mtf1radskreds,

Odense, den 8'februar 1951 •
h1ngberg. '.

.,
'f Tinglyet.1 Od.enB~.herredo·den 9'februar 1951. ,4'1 ... l

I ~ " , ",'

Afskri f t ens

.Naturlredningsnæ;rPet
~ , (or '
OliQQSeAmlsraadskreds. ,

rigtighed beln'reftes;,

- - ...- ,
den; '17 JÅN.t952 <II,' .,oi o
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Frednl~3Bbe8tommelee.
Unde~t.gn.d' Xo~up me4ighe~8rA4 bestemmer herYe4 ua41~ to~b.bold at

kirkeministeriets godkendelse. at nedlnnMYBte arlaler at mat~. nr. l a
Jr01'UPb1 OB sogn øamt bele mah·. nr. 2 eJ øamlDe8t.~ø at bantom 2 alb ••

skal tredee.
I

Arealet omfatter præ$teg~~dena have og gArdeplado syd og veet tor
kirken SSr.lt præategAraajordell og pl:ll'kerlr.agepla4øen nord tOlt kirken og

'nævnte matr. nr. 2 es.

,I

De fredede arealer ,~ 1ndtegnede pA vedbEftedl kort. Den originale
kOl'tkalke opbevares 1 ,lnglyan1nso&kten tor IDatr. nr. 1 a ITorup by og
BOgn.

Ar(l!:ilerneml ikke bebyggee lUer bepl'··nteø midlertU1gt eller v.h'a-

rende, a11edes at uda1iten til og fra kirken h1ndl"~' 111.,om 4.1'belle:
ikke m~ toretages ombygning, anbringes tran8formator6tat1o~el'. teleton-
og telegrafmaeter og 11gnende, OerJllJ' ål beller opsattee elNre, udøalg8'

sieder. isboder, vogne til beboelae eller opb.va~1ng af ~.døkBber eller
11gnonde Bk0nhedefor8t~rende gen&tande.

811ænge det til præsteembedet ~rende ~~t.'jørdtilliBgende 8d~in1-..
etreree at de kirkelige myndigheder. tr.fter'kirkemlnløteriet - dog

.tter Indhentet erklæring tra fredningsnævnet - eom bidtil ats.relee

om aJJ~ nyplaoer1n, at bygnl~l8r på pre8tel~rdejor4en.

Endvidere ~mfter kirkeministeriet som hidtil al"1'o180 om nJP18oer1~
at bygningel', ombyeninger og til b~P.;rI1ngerp'-tden til pr.øt •• ~beaet bø-

~,
rende bove med g~rdsplade samt 4en del af preeteglrdene areal, der 11g-
gel' t umiddelbar tilknytning til Og nmrhe4 at præstegårdena bygninger,
.ålænge dlsse arealer administreres at de kirkelige ~Dd1gh.4er.

For fredningen udrede. ingen ..,etetn1ng.

llen1gheåørAdet, er 1ndf'orstAet med. at OVIDl1lWnt. tredDinpbeetellllllele,

'lDglyeee pI. ejen40.en med l"ta181'ot tor IUltUZ'f1oe4hillSBDIrYDett.
Odenøe Bmterååekredo, Ol byte et areal eælgee, tillige tor Korup meniS-
hedøråd.

Xorur'. den '0/1 19'1. Wilhelm Relel
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Ovcren88temmende med vedtagelee på møde den S'dtoember 1949 modtager
OS sodkender Daturtredn1Dssnævnet tor Odenee amterl4ekrta. toranst~end'
trednlngø~estemmeløer. der bedt. l~.t tom b,rdl på matr. nr. l a Korup
b7 os sogn, ,kyldsat tor hartkorn 2 tdr ••• kp, 2 tdk. 21· ~~b.OS på
matr. nr. 2 d ibd. økJ1deat tor hartkorn 2 &lb,

laturfrean1ngønævnet tor Odenee amterAdekrt4s. 4en 12'marts 1951.
R1ngborg.
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Afskd.ttenø r1f,tighdd bekrllftee.
Natnrfredningsnævnet den 17 JAN.1952 t.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01474.00

Dispensationer i perioden: 09-03-1984 - 19-09-1985



FREDNINGSNÆVNET
FORr. FYNS AMTS NORDLIGE

I ~ FREDNINGSKREDS
MIDDELFART

TINGHUSET, ALGADE 6
TELEFON 410057

REG. NR.
"00 M;dddfu'.den 9.marts8
Journal nr. 149/1984 I'rB tt

Vedrørende ansøgning om tilladelse til udstykning af ejendommen matr. nr. l a
Karup by, Trøstrup-Korup.

Ved skrivelse af 21. oktober 1983 har De på vegne Korup Menighedsråd
ansøgt nævnet om tilladelse til udstykning af et 5906 m2 stort areal af den
godt 13 ha store ejendom matr. nr. nr. l a Korup by, Trøstrup-Korup, med
henblik på udvidelse af kirkegården ved Korup kirke.

Ejendommen, der tilhører Korup Præsteembede, er ved deklaration af
12. marts 1951 pålagt bestemmelser om fredning af Korup Kirkes omgivelser.

Nævnet har i sagens anledning afholdt besigtigelses- og forhandlingsmøde,
hvor en udarbejdet situationsplan ( beplantningsplan) blandt andet blev
drøftet. Om det herunder passerede henvises til vedlagte udskrift af nævnets
forhandlingsprotokol.

Således foranlediget godkender nævnet herved den ansøgte udstykning og
kirkegårdsudvidelsesplan.

Nævnets afgørelse kan på~lages af de i naturfredningslovens § 34 stk.2
jfr. § 13 stk. l nævnte personer og myndigheder, jfr. herom naturfredningslovens
§ 58 stk. 3-7. Der henvises herom i det hele og om udnyttelse af en tilladelse
inden ankefristens udløb til vedlagte genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse
af dags dato med uddrag af naturfredningslovens §§ 13,34 og 58.

H.P.Pedersen

Landinspektør P.Rasmussen
Hunderupvej 71
5230 Odense M.
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forhandlin9sprotokollen for Fyns amts nordliae
fredninaskreds

, l
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Ar 1984 den 30. januar kl. 9.00 afholdt fredningsnævnet besigtigelsesmøde
i Karup.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer H.P.Pedersen og det amtskommunale
medlem, landpostbud Jørgen Jensen. Det kommunale medle~, studerende Erik
Jakobsen,havde meldt forfald. Som sekretær for nævnet medvirkede dommerfuld-
mægtig Claus Bruun.

Der foretages:
Frs.j.nr. 149/1983:

..~
Der fremlaqdes:

l. Ansøgning af 21. oktober
2. Skematisk rede9ørelse.
3. Landinspektørerklæring.
4. M81eblad.
5. Fotokopi af fredningsregistret vedrørende Karup Kirke.
6. Zonelovsansøgning af 17. august 1983 med underbilag.
7. Beskrivelse af landskabsfarhold m.v. ( Odense Magistrat 2. afdelings Landsby.

kirkeregistrering vedrørende Karup Kirke).
A. Situatiansplan.
9. Indkaldelse til hesigtigelse.

Vedrørende ansøgning om til-
ladelse til udstykning af
ejendommen matr. nr. l a
Karup by, Trøstrup-Korup,
med henblik på udvidelse af
kirkegården ved Karup Kirke •

e
e

1983 fra landinspektør P. Rasmussen.
l

i
\ I

I
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Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, var mødt ved forstkandidat P.
Damgård.

Odense Kommune var mødt ved Helga Hartung, Dorte Andersen og Ulf løbner
Olesen.

På vegne Korup Menighedsråd mødte kirkeværge Bent Vedel Jensen, landskabs-
arkitekt Torben Michelsen og landinspektør P. Rasmussen.

Endelig var graver ved Korup Kirke, Viggo Madsen, mødt.
Danmarks Naturfredningsforeninq var ikke repræsenteret.
Formanden indledte mødet.
landskabsarkitekt Michelsen redegjorde for ansøgningen under henvisning

til det fremlagte materiale. Hele arealet, søm ønskes udlagt til udvidelse af
Korup kirkegård, ejes af Korup Præsteembede og er omfattet af kirkefredningen.
Det'er tanken at friholde arealet nord for kirken for beplantning og alene
plante træer langs den øst-vest gående gyde. Dette "egetræsskovbryn" agtes
plantet omkring l. maj 1985.

Kirkeværge Vedel Jensen tilføjede, at det ansøgte er godkendt af de
kirkelige myndigheder.

Ulf løbner Olesen bemærkede, at Odense kommune har godkendt planen.
Forstkandidat Damgård fandt, at projektet ikke var ganske overensstemmende

med det anførte i Odense kommunes landsbykirkeregistrering fra 1980. Beplant-
ningen vil i mange årtier næppe tilføre kirken og dens omgivelser noget værdi-
fuldt nyt, men vil senere give kirken en god indplacerin9'i lahdskabet~På denne
baggrund kan fredningsafdelingen ikke have helt så store betænkeligheder ved
det ansøgte, som det er kommet til udtryk i udtalelsen af 6. december 1983

bilag l).
Efter en intern drøftelse blandt de tilstedeværende nævnsmedlemmer tilkende-

gav formanden" at nævnet foreløbig var positivt indstillet overfor det ansøgte.
Sagen skal forelægges det tredje nævnsmedlem og nævnets afgørelse vil herefter
blive truffet snarest muligt.

Mødet hævet.

H.P.Pedersen
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•
Ved skrivelse af 2. juli 1985 har De for Karup sogns Menigheds-

råd søgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr. l a Karup by,
Karup delvis indenfor det kirkeomgivelsesfredede areal at opføre et
menighedshus i overensstemmelse med nogle sagen vedlagte tegninger
og en situationsplan.

Fyns Amtskommune, fredningsafdelIngen, hvem sagen har været
forelagt, har ved sagens tIlbagesendelse udtalt:

" Tilbaqe~,endes med bilag Fredningsnævnet for Fyns amts
nordlIge fredningskreds med bemærknIng, at det ansøgte
menIghecishlJs delvIS er belIqgende Inden for kIrkeomgIvel-
sesfredningen omkring Korup kirke. Fredningsgrænsen er
herfra skitsemæssigt indtegnet på den l sagen indeholdte
situationsplan i 1:200, dateret den 3. juni 1985.
Fredningsdeklarationen indeholder det sædvanlige forbud
mod bebyggelse m.v., dog med den undtagelse, at sålænge
de til præsteembembedet hørende Jordtilliggende administr
res af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet
dog efter intet erklæring fra fredningsnævnet - afgørelse
om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden.
FredningsafdelIngen har Ikke foretaget besigtigelse i
sagen, men vurderer ud fra tegningsmaterIale, at den nye
bygning vil komme til at vIrke rimelig l kirkens nærmiljø
idet det dog formentlIg må foretrækkes, at bygnIngens
ydervægge vandskures fremfor berappes som angIvet i
tegningsmaterialet.
Vurderet ud fra fredningsafdelingens arkivmateriale vil
den pågældende bygning næppe begrænse udsigten til og fra
kirken.
Fredningsafdelingen skal foreslå, at der indkaldes til
besigtigelsesmøde på stedet før endelig afgørelse træffes
Det bemærkes, at amtskommunens behandlIng efter by- og
landzoneloven afventer fredningsnævnets afgørelse. "

•
•
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Til fredningsregisteret
til orientering/~_cf"{""'"

Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse. Om det
herunder passerede henvIses til vedlagte udskrift af nævnets
forhandlingsprotokol.

Således foranlediget meddeler nævnet herved tilladelse til
opførelse af det ansøgte menighedshus i overensstemmelse med det
forelagte projekt med den ændring i dette, at den på situationsplaner
viste nyplantning af træer langs med Korupvej på nordsiden af dennp
udgår.

Nævnets afgørelse kan af de l natufredningslovens § 34 stk.2,
Jfr. § 13 stk. l nævnte personer og myndigheder m.v. indbrInges for

Over fredningsnævnet . Herom, og om udnyttelse af en tilladelse lnCCf)

ankefristens udløb, henvises til vedlagt e genpart af nævnets frem-
sendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af Naturfrednlngslovpns
§ )8, § 34 og § 13.

H.P.Pedersen

Arkltektfirmaet Hans Jørgen Jensen A/S
Vandværks vej 28
5000 Odense C .
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forhandlingsprotokollen for Fyns ~mts nordlige
frpdningskreds

-0-0-0-0-

Ar 198~ den 19. septpmoPf kj. 1,),1',
ved formanden H.P.Pedersen. MJC1dplf;:lft 1'1

bpsJqtJgplspsmøop ved Karup KJr~-p,

Der foretoges:

(holdt frednIngsnævnet
'orqpn Jpnsen, Kf'rtprTtl'lcip

rrs.J.nr. 110/198~: A.n,oonlnq om t Illacielsf' t)1
;:i t o p r n r p r t "'1f' n l g h p d s h u" \' P d

Kort/r> KIrkp.

•
Dpr frpmlaqc1es:

l. a n s ø g n ln g a f 2. J U11 198~) f r a a r k J t l' k I l ) l fl, ri f' t H a n s J ø r g e n J e o s p n
A/S, Oc1en!';p,

2. sltuationsplan 1:200

J. planfacadesnIt 1:100

4. kOPI af fredningsbestemmelse
S. mødeIndkaldelse.

Formanden beMærkede, at det lokale mpd]em af frednIngsnævnet
lærer Bukh Hansen havde melrlt forfald.

•
r o f r y n s A m t s k o m m u n e. f f P d n l n g s Cl f r;f ~ l ,<, c- n v Fl r m ø d t s k o v fo g e d

Olesen.
Danmarks Naturfrednlnqsforenlng Vof lvke repræsenteret.
For ArkItektfirmaet Hans Jørgen Jprlserl A/S mødte arkitekt

Bent Westergaard og sammen med ham land~lk3hsarkitekt Arne lindholm
og landskabsarkitekt HenrIk Sørensen.

For Odense Kommune var mødt byplanleder, arkitekt Jørgen Bo og
arkitekt Helga Hartung.

For Menighedsrådet var mødt næstfor,nanden Viggo Bach og bygge-

udvalgsformand Jørgen NIelsen.
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Arkitekt Weatergaard forelagde aagen med henvi,ning til det
fremlagte tegningsmateriale.

landakabaarkitekterne og menighedarAdeta medlemmer supplerede
med deres bemærkninger.

Odense Kommune og fredningsafdelingens repræsentanter fremsatte
deres synspunkter.

Efter forhandling kunne samtlige de mødte gå ind for det fore-
liggende projekt med den ændring, f.s.v. angår beplantningen, at
den på situationsplanen 1:200 ( bilag 2) viste nyplantning af træer
langs nordsiden af Korupvej udgår efter fredningsafdelingens for-
slag, hvilket indebærer, at der ikke nyplantes træer langs vejen.

Nævnsformanden tIlkendegav efter en kort drøftelse med
nævnsmedlem Jørgen Jensen, at fredningsnævnet i hvert fald for
øjeblikket kunne g8 Ind for projektet, som det nu var forelagt, og
at nævnets dlspensRt 10n formentlig kunne forventes meddelt.

Udsat.
Mødet hævet.

H.P.Pedersen
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1.4000

Dekl./Kendelse Idato T mgly st (jato

:: c' r d e ef te rfø lgende ro'ltr. r r (: . C 2 d e r
f0Jrende bestemmelse:
S-::'længearealerne 3dml!listrEres '-ifde
r".lr~;r;Lgemyndigrwder, trd..:':(~r kirke-
.1!ln ~ s t e r i(Ot ~f gørc'l :-c (J rn n:,';. ~ ;1 C p r i !j f.
af bygninger m.m ..

Bemærkninger

Del af 29. Tidl. ~.
Forbehold ang. bepl antning elg ang. o~-
:ørelse af brændeskur på indtil 20 m.

• I

1 '.' 12/3-1951 13/3-1951 Del a
L- af 1-.

,,0 12/3-1951 13/3-l951 d
c.- Hele ~.

, ~1 12/3-1951 13/3-1951 Del af 4l. Tidl. la.

e Jma tr.
'l1'(Oal12/3-1951 13/3-1951 Del af umatr. gade- og kirkegårdsareal.

Tidl. ~ og 2.9..
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