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Matr. Nr. la NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDSAnmelder:

strib Færgegaard,
Strib-Røjleskov sogn.

Fredn inAsoverens komst.,

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

Undertegnede gårdejer Georg Jensen, Stribgården,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. la af
strib ~ærgeg~rd. bY,Strib - Røjleskov sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. fr~de, for at sikre den fri beliggenhed
af S t r i b kirke.

Arealet beskrives således:
Enbræmme syd for kirkegårdsudvidelsen på 40 m.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

~ til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu be stående ti lstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for strib kirke.
S t r i b , den 7/ 8 19 51.

G. Jensen.

på matr. nr. l a af Strib Færgegaard
sogn der i forening med matr.nr.72

t gør et landbrug.
er indtegnet på vedlagte kort, af

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

Strib - Røjleskov
Det fredede areal

by
Røjle ud-

hvilket en genpart bedes henlagt på aktel\.ad matr.nr. la.
Fredningsnævnet for Assens amtsradskreds ,den 7 /1 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den B.januar 1953.
Akt. Skab C.nr.358. - Lyst Tingbog Strib II.
Anm: der behæfter servitutter og pantegæld.

Erik Hansen.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds, den 15.0[('1J54

Lq'id/Mf1~ j :.,.. -'l
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Matr. Nr. l xq Anmelder:
Strib Færgegaard,
Strib Røjleskov sogn.

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

FJ'!!dnin15sovel'enskomst "

Stempel-,og gebyrfri,
loV' nr. 140/1937.

-e Undertegnede S t r i b ID e n i g h e d s r å d ,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. l xq af

Strib Færgegaard
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

by, Strib -Røjleskov sogn, at lade et

af S t r i b kirke.

Arealet beskrives således:

Den del af ejendommen, der ikke er udlagt t~l kirkegård.

Såfremt he~e ejendommen·u~lægges til kirkegård, kan de-

klarationen aflyse~. .

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplant~s med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på a:realerne ma an-

bringes transf~rmatorstationer, telefon- og telegrafmaster og

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

_. til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende

eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses _

på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for S t r i b •
S t r i b ,den 11 / 8 19 51.

Poul T.Teidemann.
JønssonMarie~

Elise Hansen. V.Christensen.

P.Petersen Hansen.
H.Popp Andersen.

Poul Hvidberg-Haneen. R. Ly •...

på matr. nr. l xq af strib Færgegaard
-eIdet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
by

strib Røj1eskov sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten., ad matr.nr.la.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 7 / l 19 53.

Henry Klingenberg.

nr.lxq Strib Færgegaard, Strib-nØ~leskov Sogn.

Det tiltrædes, at nærværende fredningsoverenskomst tinglyses
som servitutstiftende på den Strib' Kirke tilhørende ejendom matr, tte

-Kirkeministeriet, den 24. juni 1953'.
P. M. V. E.B.

r
I

Aug. Roeeen
Fm.

Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad m.v.
den ll.marts 1954.
Akt. Skab D.nr.645 Lyst Tingbog Strib III.
Anm: der påhviler pantegæld og servitutter.

Erik Hansen.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15.0[[.195 ~ e
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Afgørelser - Reg. nr.: 01974.00

Dispensationer i perioden: 30-07 -1991 - 23-08-2004



'fREDNOOSNÆVNET FOR
FYNS AMTS VESTlIGE FREDNn«;SKREDS
Nerregede 1, 5800 Nyborg.
Tlf. (65) 31 00 18.

,J 1\1:\'1. nI\. } I .... . '-' ~

~yborg. d. 30. juli 1991.-Søg nr. F. 40/1991.

Modtaget I
Skov. og Naturstvrefsen

Skov- o~ Naturstyrelsen,
2970 Hørsholm.

- 1 AUG. 1991

•
• Under henvisnin~ til naturfrednin~slovens § 58, stk. l, jfr.

stk. 4, føl~er hermed genpart af nævnets skrivelse af dags dato
til:
Advokaterne i Fredericia~ården,
Danmarks~ade 11,
7000 - Fredericia.

Nævnets af~øre1se kan indbrin~es for Overfredningsnævnet, Slots-
marken 15, ~970 Hørsholm, inden 4 u~er fra modta~elsen af nærvæ-
rende meddelelse.

•••
~

P.lL.v.
'"5

'-,r-;-~~~-Jl,,;;;-e....-,,--_-.::>

E. Dupont Jø n,
fun~. formand.

Miljøminister"t
Skov- og N'::iI.,..liJ~Yi'eben
J.nr. SN \ 'J..1~1"'Doos-
Akt. nr. ~ 9



c • FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS VESTLIGE FREDNINOSKREDS
N~o~,æn 30. juli 1991.r,.

k

Nørregade1,5800 N~o~.
Tlf. 65 31 00 18.

sag nr. F. 40 /19 91.

Advokaterne i Fredericia~ården,
Danmarksl:!:ade11,
7000 - Fredericia.

att. advokat Oh. Lunde~aard.
Vedr. j. nr. O 83.823.

Ved skrivelse af 31.5.1991 har De for Strib Meni~hedsråd ansøgt Frednings-
nævnet om dispensation i henhold til naturfrednin~slovens § 34 til opfø-ti. re1se af en sogne~ård på matr. nr. 1x~ Og 1a1b Strib Færge~ård, Strib-
Røj1eskov, be1i~gende Strib Landevej, Strib, Middelfart, i overensstem-
melse med fremsendte tegnin~er, planer Og beskrivelse.

Fyns Amt, landskabsafdelingen, har i en herfra indhentet erklæring af
27.6.1991 udtalt, at man intet har at indvende mod det ansø~te.

I den anledning meddeles, at Frednin~snævnet, der er bekendt med forhol-
dene på stedet, ikke finder, at væsentlige frednin~smæssige hensyn taler
imod det ansøgte. Fredningsnævnet har herefter vedtaget at meddele dis-
pensation til det ansø~te.

e
e
e

Afgørelsen kan inden 4 u~er efter denne skrivelses modta~e1se
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af de
turfredningslovens § 58 beretti~ede.

indbringes
efter na-

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af kla~efristen. Er kla~en
iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, med mindre den stadfæstes af
Overfrednin~snævnet. En tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

OpmæTksomheden henledes på, at andre myndigheders tilladelse kan VæTe

fornøden.
~~\:X=-~ __

E.~upont~~~~s~~~------~
fung. formand.



.' FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520

REG.HR.

Dato: 23. august 2004
Journal nr.: Frs. 2012004

Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

Ved brev af 26. marts 2004 har Fyens Stift anmodet fredningsnævnet om tilladelse til etable-
ring depotplads og opførelse af et materialehus på et areal sydøst for Strib kirke i overens-
stemmelse med vedlagte tegninger og rids

Det fremgår af sagen, at pladsen indrettes på mat r. nr. l-alb Strib Færgegaard, Strib-Røjle-
skov, tidligere matr. nr. l-a. Matr. nr. l-a er omfattet af en Provst Exner- fredning, hvor are-
alet er beskrevet som en bræmme syd for kirkegårdsudvidelsen på 40 meter.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Middelfart kommune og Fyns Statsskovdi-
strikt, der begge har udtalt, at de ikke har indvendinger mod projektet.

Fyns Amt har i brev af 19. juli 2004 bl.a. udtalt:

"
Da området er delvist afskærmet af eksisterende thujahæk, da pladsen og byg-
ningen indrettes længst muligt væk fra kirken, da pladsen og bygningen er nød-
vendig for driften af kirkegården, og da plads og bygning ikke vil få nogen væ-
sentlig negativ betydning for udsigten til og fra kirken, har vi ingen indvendin-
ger imod, at der meddeles den fornødne dispensation.

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte, idet nævnet i det hele kan til-
træde Fyns Amts indstilling.

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

---------------_.- ---- ---- -- --- --------------------
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, 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.



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Middelfart Kommune 
v/Anne Vibeke Møller 
på vegne af 
Vejlby-Strib-Røjleskov Menighedsråd 
 
 

Afgørelse af 22. juni 2016 
 
Middelfart Kommune har den 16. februar 2016 ansøgt Fredningsnævnet for Fyn om dispensation til 
etablering af en tilbygning på 120 m2 til Strib Sognegård. Sognegården og den ansøgte tilbygning ligger på 
et areal, der er omfattet af kirkefredningen omkring Strib Kirke, der følger af Fredningsoverenskomst af 15. 
december 1954. Tilbygningen til den eksisterende sognegård, som fredningsnævnet i 1991 meddelte 
dispensation til opførelsen, skal opføres i stil med den eksisterende.   
 
Det fremgår af det fremsendte materiale, at bygningen føjer sig til sognegården, bliver på højde med denne 
og opføres, så den visuelt føjer sig til den eksisterende bygning. Tilbygningen vil blive placeret længst væk 
fra kirken.  
 
Sagens behandling 
 
Formålet med fredningen er i lighed med de øvrige kirkefredninger at sikre udsigten til og fra kirken. Det 
fremgår af fredningsbestemmelsen at ”arealerne må ikke bebygges eller beplantes med 
udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes 
transformatorstationer, … eller opsættes skure … 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.”  
 
Sagen har været i høring.  
 
Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV.  
 

 

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172008 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-10-2016 
Dato: 22. juni 2016  



 
 
Middelfart Kommune har anført, at den ansøgte tilbygning ikke vil få nogen nævneværdig indvirkning på 
indblikket til/udsynet fra kirken. ”Vi lægger i den forbindelse vægt på den lavere beliggenhed af 
sognegården, og at tilbygningen tilpasses den eksisterende bygning og kun opføres i en etage. Middelfart 
Kommune har således ingen indvendinger imod, at Fredningsnævnet meddeler dispensation fra fredningen 
til den ansøgte bygning.  
 
Fyens Stift har meddelt, at det tilslutter sig Middelfart Kommunes indstilling og således ikke har 
indvendinger imod, at der gives dispensation. Middelfart Provstiudvalg har ingen indvendinger mod 
dispensation fra fredningsbestemmelsen.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.  
 
Sagens afgørelse  
 
Et enigt fredningsnævn finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og nævnet meddeler 
derfor dispensation til opførelse af den ansøgte tilbygning til Strib Sognegård.  
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der er nævnt i lovens § 86. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt.  
 
Klagen skal sendes til Fredningsnævnet, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet som 
beskrevet i lovens § 87, stk. 2.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 
  
Såfremt der indgives en klage, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 

http://www.nmkn.dk/
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