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.kalitet: Pladsen ved Lundeborg kirke og en række træer på skrænten mod kysten.
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Offentlig

ca 0,8 ha

FN dec. 1954

Bevaring af træer og sikring af kirkeomgivelser.

8 bøgetræer og 1 tvedelt egetræ på skrænten mod kysten ud for den
åbne plads ved Lundeborg kirke, samt det foran træerne anbragte
stenglacis, fredes. Træerne må ikke tophugges, beskæres m.v.,
ligesom der ikke må foretages andre foranstaltninger, der kan ud-
sætte træerne for beskadigelse eller undergang. Arealet må ikke
bebygges eller beplantes m.v. Forbud mod opstilling af redskab-
skure og lign. skØnheds~orstyrende genstande.
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Bemærkninger

Del af 18!!.
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~. l Fredet i henhold til særskilt kendelse, jfr. reg. nr. 08-05-01
~ J i REGISTRERING AF FREDEDE AREALER I FYNS AMT 1978.
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Statsministeriet, Københav n.

REG. NR. ,49/
Afskrift.. »-574.
21 sep.1951 1707.
Matr.nr. 18 n af Oure by og sogn. Anmelder:

F:cedninc;::mlJvnetfur

.j:,.l)-.Jl·· ,'; ;".

l ,-,,; , • 11: (J·-l ~j7 .

erkltciu::'.".L .', \ '\ \ '/. l, .: 'III 02 Cl .. ' . '. lQ n

af Oure by 03 8ogn, a~ lade
et areal af dette matr.nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af Lundeborg kirke.

Arealet b eskrives s!ledes:
Hele Matr.nr. 18 li

"

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller bei:llantesmed udsigtsødelæggeilLde

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og teleg;r-afmasterog lignende eller opsættes

.skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. ~Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan be-
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kraves ingen erstatning.

Jeg er enig i, ot ovenstående fredningstilbud tinglyses på min
fornævnte ejendom dog uden udgift for mig.

,
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og proystiudvalget for Gudme provsti.
Lundeborg, den 4/12 1950.

P~.V.

Gunnar Hansen
~md. for Lundeborg menighedsråd.
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Idet fedningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på ~tronro 18 ~
s:f Dure by, og sogIll.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 4/9 1951.
Keiser-Nielsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 33

Sunds-Gudme herreder, den 21 sep. 1951.
Lyst ti,ngbog: Bind Dure blad 69.

Harries

Afskriftens rigtighed bekræfteso
Fredningsnævnet for SveCldborg D,mtsrådskl'eds,NyborG' den 19. oktolJor 1951

p. J1. v.
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REG. NR. /b9/
Genpart.
Matr. nr.: en del af matr. nr. 18 ~

af Oure by og sogn.
Anmelder:

Frednin~snTvnet for Svendborg amte-
rårlskreds.

Nyborg.

K E U D E L S E

i

Frs. 56/1947 og ?1/l954

af

Pladeen ved Lundeborg kirke og E'nrække træer pf.\skrænten mod kysten •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'O ••••••

Efter begæring af Turistforenin~en for Lundeborr, og omegn og meni~-
hedsrådet for Lundebor~ rejstes i 1948 spør~sm~let om fredning af en ræk-
ke på 8 bøgetræer op,l egetræ, alle store, smukke træer, der st~r på den
lave skrænt ud mod kysten oe danner en meget sr.J.ukafr,rænsninr,8.f kirke-
pladsen om Lundeborg kirke. Den ~bne plads om kirken, der afgrænses af
skov til alle sider ind mod land udgør en dRl af matr. nr. 18 ~ af Oure
by og sogn, der tilhører staIphuset " Broholm ", deJ' på det nævnte tids-
punkt var under administration, og da betingelsen for at fredningen af
træerne skulle have et fornuftigt forIJlålvar, at der samtidig blev lavet
en kystsikring af skrænten ud mo1 bæltet, idet denne under vinterstorme
undergravedes af havet, SB. træerne stod i fare for at styrte i havet, før-
tes en række forhandlinger først med administrator og senere, efter at
stamhusbesidder J. Sehested atter selv }lavde overtaget godeets bestyrel-
se, med denne om, hvorledes en sB..dankyntsik.ring kunne tænkes tilveje-
bragt, idet han var interesseret i fredning af træerne.

I skrivelse af 18. april 1950 anbefalede Danmarks Naturfredningsfore-
ning indtræn~ende, at fredningen søgtes p.ennemført, derunder at den rå-
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Der afholdte;) I:e:::,eftel de l 4·, 'l,::ceOlbex :'31)0 oe; lo. oktober 1951 møder

med de intere"'sell-'dd. i lov Ukct. sidsT':: cill-I.ge deltog amtsvejinspektøren

for Svondl:iorg amL. de~: ,nc~"_:;t;l, at e~ b t enljlc: 8.1. C l oa, 2 ::HJte::.'s h0 ;jdt:' i en
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længde af oa, 70 r.,et 0'-' fo:: ,eJ ele r';I:Y21te ~l'æec.' ville Vfr~:re en solid og varig
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hans forL.l.L1.dl j ngur IDe(l :i!'_;_J.1.ans:l1J:nnt'.:'t·J.e"t or. fJ3.fl.S fortlOld end.nu il{1cc var

tilenGtO -oragt. snIDt h. de.r var fo:i'1'2ancil-1 nger IDa rl LfLndbl'uesminist erie t om

evenGucl a11.VendeJ.I,c-; [~L nl.~)(lol D Ju~L:t. L(JJyplac'89 iJ\l<:e for tiden kunne tage

endelig still':'LL~ til SfWl',3f31nålc-l om l'rel1rrLLgel'ne; og at han9 selvom han

holde BJ.c; r- ftlH li ,t P,"1Gq,,~. dc-o a,~, Kl"iBVe 8Tfr~atninc: af tra'crnos værdi,

~agen udsat LCEl '1'31 ,f Iln 1'01"::::'1, c~ Jer"ns fo.!"J:andliIlgor med ffilnis tGrierne

lyst,[lt han muLl:; "l'tec tUl'11fL1C!} LW-;erY18 .ned mi:ns't.:;riuJ'Y_c ville k:mne på-

Oure r-:on;ncr~r1, der r:,'~~~åV[ll" 1.11..(c:n:?3eret i hys I;sikringon, da den over
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(le fald01'j11 V::i _. b L L"'C 8t~f.l'k"u 1-1r1S!:"\. :J~"IQl for vi nd or- v04r :lom ot!,s~, "01'

truflO~_ r,;1 "lavetL Dener,,: Ylp.(lb.:"yr':'nFlg. D:'SR~ forhandlinr,:eT førte til, ::l.l,

der i 1)54 ved sOGner~dotG o~ æpnlGnedsr~dets foranstaltninR i nkrænt~n

, foran trl',erne 0Dfllrtoc en fJI:cngJaclsl c8r rr~, ~-"'1.fieJ for en f,od o~ ~'ol'svar-
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lig kystsikring. Endvidere blev der den 14. maj 1954 oprettet en forpagt-
ningskontrakt mellem Lundeborg menighedsråd og Broholm gods, hvorved un-
der forudsætning af effektiv ky~tsikring den ubevoksede del af matr. nr,
18 1af Oure by og sogn beliggende overfor Lundeborg kirke, hortforpag-
tedes til menighedsrådet for 25 år fra l. maj 19~4 at regne. Forpagteren
må kun anvende pladsen som afgiftsfri parkeringsplads, medens alle ind-
tægter, hvad enten de måtte komme ved ecproprintion eller omstyrtet træ-
masse er forpagteren uvedkommende. Ved udløbet af fornagtningsperioden
har forpagteren, Lundeborg menighedsr~d, fortrinsret ved eventuel genfor-
pagtning. Forpagtningsafgiften er 100 kr. årlig, men i en efterskrift på
kontrakten forpligter Broholm gods sig til som støtte til den af menig-
hedsrådet foretagne kystsikring at yde et årligt tilskud på 100 kr. i
forpagtningstiden.

Med offentlig indkaldelse og særskilt indkaldelse af de interesserede,
der tidligere har været indkaldt under sagen, afholdtes derefter et nyt

fredningsmøde den 9. december 1954, i hvilket Lundeborg menighedsråd og
Oure sogneråd fastholdt ønsket om fredning af såvel træer som plads. Der-
imod erklærede ejerens repræsentant, at godset efter den oprettede for-
pagtningskontrakt ikke fandt yderligere fredning nødvendig og derfor mod-
satte sig denne, og hvis sådan fredning desuagtet foretages, påstOd han
sta~husbesidder Sehested tillagt en erstatning herfor, idet han anslog
træværdien i de fredede træer til ca. 2. 000 kr.

Da nævnet finder, at den omtalte trærække er af så stor skønhedsværdi
og danner en meget smuk afslutning ud mod kvsten af den åbne p]ads om
kirken, vil de 8 bøgetræer og det tvedelte ep'etræ, der står på skrænten
ud mod kysten foran Lundeborg kirke,være at frede, således at de ikke må
tophugges, beskæres, rodhugges eller undergraves, ligesom der ikke må fo-
retages andre foranstal tninger om dem, der kan udsætte dem for undergang
eller beskadigelse. Ligeledes må det foran dem nnbragte stenglacis ikke
beskadiges eller nedtages, men nødvendig vedligeholdelse af dette vil væ-
re at udføre og bekoste af anlæggerne, Oure ~ogneråd og Lundeborg menig-
hedsråd.

Under hensyn til at ejerne af træerne ved forpagtningskontrakten har
forbeholdt sig træværdien af træerne og formentlig ved kontrakten har
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haft til hensigt at fraskrive sig retten til at realisere denne værdi i
forpagtningstiden, samt til stamhusbesidder Sehesteds tidligere indstil-
ling til fredningssagen findes der ikke at være tilstrækkelig grund til
at tillægge ham nogen erstatning for fredningen. Ej heller skønnes der,
under hensyn til den betydning kystsikringen har for hele pladsen og
specielt for den offentlige vej henover denne, tilstrækkelig grund til
at tillægge sognerådet eller menighedsrådet erstatning for den dem på-
lagte vedligeholdelsespligt med hensyn til stenglaciset.

Endvidere finder nævnet, at det for at sikre Lundeborg kirkes frie be-
liggenhed samt af hensyn til kirke freden vil være nødvendigt at frede
den åbne plads om Lundeborg kirke, såvel syd som øst for kirken, såle-
des at pladsen ikke må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der ikke på pladsen må anbringes transformatorsta-
tioner, telefon- og telegrafmaster og lignende, og ikke må opsættes sku-

f

~
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re, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele
ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. Pladsen

i
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må ikke benyttes til offentlig lejrplads.-
Heller ikke for så vidt ang~r denne fredning, findes der under hensyn

til den 25årige forpagtningskontrakt med menighedsrådet tilstrækkeligt
grundlag for at yde ejerne nogen erstatning for fredningen.

T H I E R A G T E S :
, '
Io~• En række træer, bestående af 8 bøgetræer or, i tvedelt egetræ, på

skrænten mod kysten ud for den åbne plads ved Lundeborg kirke på matr.
nr. 18 ~ af Oure by og sogn, samt det foran træerne anbragte stenglaeis
fredes som ovenfor anført.

Vedligeholdelsen af stenglaciset pålægges Oure sogneråd og Lundeborg
menighedsråd.

Den åbne plads syd og øst for Lundeborg kirke på matr. nr. 18 Q af Ou-
re by og sogn fredes som ovenfor anført.

Der ydes ingen erstatning for fredningerne.
Påtaleberettiget med hensyn til fredningerne er Fredningsnævnet for
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Svendbor~ Amtsrådskreds.
Der vedhæftes kendelsen et landinspektørrids over den åbne plads ved

Lundeborg kirke, som fredningen angår, og kendelsen tinglysee ved nævnets
foranstaltning på matr. nr. 18 Q af Oure by og sogn.

Keiser - Nielsen. K. G. Larsen • E. Thomsen.
.................... ....... . ...... ....
Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Svendborg Amtsrå dskreds, den 29. december 1954.
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Akt: Skab nr.
(udf )'ldfJS af dommt'1 kontoret)

REG. NR. Æ9/

Terræn afOure By,
Oure Sogn, Gudme Herred,
Svendborg Amt.
Det med SkT'aveT'ing fremhævede AT'eal af Matr:Nr. 18d

fT'eCles for at sikre den (rl' Beliggerzhed af LundeboT'g
Kirke.

Udfærdiget i.!JeF. j95f paa t;rundlag af Ha.irzkellrortet

Maalforkold 1:4000.
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FREDNINGSNÆVNET
- '0& _ Modtlget Ifreinlngsstyrelsen-

FYNS AMTS SYDLlGI PJ.IDNINGSK&IDS
Ilpunej n .TeWoa (09) Jt16" 2 7 r1AJ 1986

Man har d.d. tilSJ4;evet Lundeborg' menigh'edsrAd v/ Gert Hansen,
Løvvænget 4, Lundebor~, 5874 Hessel~ger, således:

Ved skrivelse af 8. oktober 1985 har De anmodet om frednings-
nævnets tilladelse til at foretage fældning af 2 træer samt tilladelse
til at afsave tørre grene i de øvrige træer, der alle er placeret
langs kysten ud for parkeringspladsen overfor lundeborg kirke.

Træerne er fredet i henhold til fredningsnævnets kendelse,
tinglyst den 31. december 1954 og det fremgår af kendelsen blandt
andet, at de 8 bøgetræer og det tvedelte egetræ, der står på skræn-
ten ud mod kysten foran Lundeborg kirke, ikke må tophugges, beskæres,
rodhugges eller undergraves. Fredningsnævnet har afholdt møde og be-
sigtigelse i sagen.

I en erklæring indhentet hos skovrider Ole Fog af Lundeborg
menighedsråd hedder det blandt andet: "De fredede træer består af 5 gl.
bege og en gl. eg, der alle vokser på skrænten ned mod stranden.

Træerne er efter Gert Hansens meddelelse fredet, men frednings-
kendelsens indhold og bestemmelser er ikke oplyst.

Undertegnedes opgave er at beskrive træernes sundhedstilstand
og at give forslag til "behandling".

Træernes nummerering starter i syd og slutter i nord.
Træ nr. l og træ nr. J.: To døende bøgetræer med mange udgåede

og tørre grene i såvel toppen af træerne som ned af stammen. Desuden
mange rådne tude fra tidligere afsavede grene. De tørre grene kan falde
ned og være til risiko for personer, der færdes i området, eller de kan
beskadige parkerede biler. Træerne vil antagelig dø helt i løbet af et
kortere årmål. Den enkleste behandling vil være at fælde de to træer.
En anden mulighed er at afsave de tørre grene og fortsætte dermed lø-
bende efterhånden som nye grene udgår.

De øvrige træer er livskraftige og sunde, og de vil antagelig
kunne leve endnu i mange år.

Der forekommer enkelte tørre grene i disse træer, og det vil
være tilrådeligt at afs8ve disse."
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Efter det foreliggende ses det ansøgte ikke at stride mod fred-
ningens formål, hvorfor fredningsnævnet i medfør af naturfredningslo- _
vens § 34 meddeler tilladelse til, st der foretages fjernelse af bøge-
træerne l og 3 regnet fra syd, og endvidere at der foretages beskæring
af de øvrige træer i det omfang grenene her er døde.

Tilladelsen er, som også fores16et af ansøgeren, betinget af,
at der foretages beplantning med erstatningsbøge og -egetræer langs
kysten. Fredningsnævnet fastsætter herved den nærmere beplantnings-
plan således, at der foretages beplantning med 2/3 almindelige bøge-
træer (1/2 80-100 cm (omplantet» og 1/3 egetræer (1/2 80-100 cm (om-
plantet». Bøge- og egetræerne placeres jævnt og tæt langs kysten og
det forudsættes, at beplantningen følges og udtyndes og plejes, så
der med årene fremkommer høje, stammede træer til afløsning af de be-
stående bøge- og egetræer.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
amtskommunes fredningsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe
nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 5.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

formand
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REG. ~v:l' ~/.6 O O
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej 15 - Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG, den 20/10 1987
Journal nr.: Frs. 85/1987

Man har d.d. tilskrevet landinspektør Axel Andersen, Kullinggade 29,
5700 Svendborg, således:

I et hertil indsendt andragende vedlagt kortbilag har De ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse til skelforandring mellem matr. nre. 18-d og 18-n
Dure by, Dure. Det er oplyst, at der ved skel forandringen overføres ca. 90 m2

fra matr. nr. 18-d til matr. nr. 18-n umiddelbart vest for et kapel i forbin-
delse med opførelse af nyt graverkontor ved Lundeborg kirke.-Kystbyggelinien 100 m fra Store Bælt går midt gennem arealet, der
søges overført, ligesom arealet er beliggende på fredskovspligtigt areal.

Efter naturfredningsl~s § 46, jfr. den på ejendommen tinglyste de-
klaration samt naturfredningslovens § 47 er fredningsnævnets tilladelse nødven-
dig til projektets gennemførelse.

Nævnet har om sagen brevvekslet med Fyns amtskommunes landskabsafde-
ling, der i skrivelse af 21. april 1987 har udtalt: liDet ansøgte areal ligger
landværts strandbeskyttelseslinien, som forløber i østskellet af kystvejen, men
i censurzonen. Området er/bliver endvidere omfattet af skovbyggelinie.

Den ansøgte skel forandring kræver således ikke tilladelse fra nævnet.
Fredningsafdelingen har ingen indvendinger mod at nævnet meddeler til-

ladelse til opførelse af ansøgte graverbygning i henhold til censurbestemmelserne
og skovbyggelinien.

Fredningsafdelingen skal gøre opmærksom på, at opførelse af graverbyg-
ningen kræver tilladelse i henhold til loven om by- og landzoner.1I

Skovejeren har ikke fremsat indvendinger.
Herefter meddeler nævnet den ansøgte tilladelse.
Opmærksomheden henledes på, at projektets gennemførelse eventuelt tillige

kræver tilladelse fra andre myndigheder særlig skovtilsynet og bygningsmyndighederne.
Nævnet har underrettet Gudme kommune, Fyns amtskommunes landskabsafdeling

m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet
om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4 uger,
naturfredningslovens § 58 stk. 5.

~
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Ved skrivelse af 18. oktober 1998 har De på vegne Lundeborg menighedsråd ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til udbedring af det fredede stenglacis ved Lundeborg kir-
ke.

Stenglaciset er fredet ved kendelse af 31. december 1954 med det formål at sikre de træ-
er, der er langs kysten.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 9. december
1998 bl.a. har udtalt:

Stenglaciset ønskes udbedret, og samtidig ønsker man at sikre, at der ikke i
fremtiden sker en bortskylning af underlaget.

Projektet indeholder:

1) En forlængelse af det eksistrende stenglacis mod nord på ca. 10m for
at få en bedre afslutning af kystsikringen.

2) Støbning af et betonfundament i hele glacisets længde.

3) Anbringelse af en ny række sten i hele glacisets længde.

Det fremgår ikke af ansøgningen, om Kystinspektoratet har udtalt sig om
opbygningen af stenglaciset og om forholde til kystloven. Kystinspektoratet
har i brev af 14. september 1998 udtalt sig om et andet projekt på samme
sted, kopi af brevet vedlægges.

Det er amtets vurdering, at projektet er så omfattende, at det forudsætter en
tilladelse fra fredningsnævnet.

Fyns Amt har ingen indvendinger mod projektet, såfremt

• opbygningen af glaciset ekan godkendes af Kystinspektoratet,

• betonfundamentet ikke bliver synligt,



• forlængelsen af kystsikringen udføres på samme måde som det eksiste-
rende stenglascis, og

• den nye række sten i hele glacisets længde anbringes på en sådan må-
de, at glaciset fremstår ensartet.

II

Kystinspektoratet har i skrivelse af 25. februar 1999 bl.a. udtalt:

II

Da der er tale om vedligeholdelse af et lovligt etableret anlæg fra -50'erne,
er Kystinspektoratets tilladelse ifølge Kystbeskyttelsesloven af 1988 ikke
fornøden.

Henset til, at den foreslåede stabilisering ikke på synlig måde ændrede det
eksisterende glacis, skønnede vi under det nævnte møde, at en forelæggelse
for Fredningsnævnet ikke var fornøden.

• Vi har taget det til efterretning, at Fyns Amt har foretaget en anden vurde-
ring.

II

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til udbedring af kystbeskyttelsen som ansøgt.
Det ansøgte ses ikke at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

S Raunholt ~
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Ved brev af 9. december 2002 har Fyens Stift på vegne Lundeborg menighedsråd ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til at fælde det sidste, døende bøgetræ ud af 8 fredede bøge-
træer ved parkeringspladsen ved Lundeborg kirke og nyplante med et passende antal ege-
træer til erstatning for de udgåede i overensstemmelse med et forslag fra kirkegårdskonsu-
lent Erik Heeser Nielsen af 31. oktober 2002, hvilket forslag var vedlagt ansøgningen.

'lll.
, '111'\'.."1'/

Ejendommen er omfattet at fredningskendelse af 29. december 1954. Af kendelsen frem-
går, at pladsen foran kirken er omfattet af fredningen, og tilstanden inden for det fredede
område må ikke ændres, herunder beplantes med udsigtsødelæggende beplantning.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet blev det oplyst, at Fyens Stift, Fyns Amt, menighedsrådet og Danmarks Na-
turfredningsforening alle indstillede til fredningsnævnet at meddele dispensation til det an-
søgte, således at der foretages ændring inden for det fredede område i overensstemmelse
med kirkegårdskonsulent Heeser Nielsens forslag af 31. oktober 2002.

Fredningsnævnet skal udtale:

Indledningsvis bemærkes, at fredningsnævnet tidligere telefonisk har meddelt tilladelse til,
at det bøgetræ, der udgjorde en sikkerhedsrisiko , måtte fældes.

Fredningsnævnet meddeler i øvrigt tilladelse til, at der foretages ændringer af det fredede
areal, således at der foretages nyplantning og de ændringer, der i det hele er beskrevet i
kirkegårdskonsulent Heeser Nielsens forslag af 31. oktober 2002, hvilke ændringer ikke
ses at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af narurbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klagebercttigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.
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