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FREDNINGSNÆVNET>



N~n: Harndrup kirke Reg.nr.: 4-29-06
19~2.~od

....,

Kommune: Ejby
Ejerlav: Harndrup by O sp 100 200 m

! ! !

Sogn: Harndrup 1 :4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

a c 7/1-1953 8/1-1953 Del af li! og 1-S..Tidl. la.• l-og 1-
8i! 7/1-1953 8/1-1953 Del af 8a. Tidl. 119.
4-6i! og

Hele 4-6.§: 4-6-S.. 7h,e 4-6-S. 7/1-1953 8/1-1953 og del af Tidl. 4-6i!
og 119.

5o§:,50g
Hele 5oi!, 50& og 5011.og 50b: 7/1-1953 8/1-1953

53-S.og
Del af 53.s.og 58Q.5W 7/1-1953 8/1-1953

94-, 95 8/1-1953 Hele 94-,og 96 7/1-1953 95 og 96.

Anmærkning:
Fredningskort foreligger ikke. Dekla-
rationens tekst giver kun mulighed for
skitsemæssig indtegning af frednings-grænserne .
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Matr. Nr. la NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDSAnmelder:

Harndrup by og sogn.

F T'ednin15soverens komst.

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

Undertegnede Fjelsted - Harndrup sogneråd,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. la af
Harndrup by, Harndrup sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af Harndrup kirke.

Arealet beskrives således:

Ejendon~en er noteret som tilhørende skolen •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne ma 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 bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende fOT 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 Harndrup sogn.
Fje1stedo- Harndrup

Sogneraad
pr. Harndrup

, den 13 / 11 1951.

c. B u s s e •

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstaende
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse •
på matr. nr. la af Harndrup by •

,
I

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

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

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad m.~
den 8 januar 1953.
Akt. Skab F.nr.476 - Lyst Tingbog Harndrup I. •
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med servitutter o.~'

Erik Hansen
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Na turfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 1 5.0[C.195 ~
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Matr. Nr. 7 h m.fl. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS• Harndrup by og sogn.

" Fl'edninl5sovel'enskomst.

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

• Undertegnede frugtavler Albert Jeppesen, Harndrup,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 7h,46a,119 af

I"
Harndrup by,

\
Harndrup sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af Harndrup kirke.

Arealet beskrives således:

Haven langs vejen vest for kirken.

I'
I •

Fredni~gen 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 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 ej endom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Harndrup sogn.
Harndrup , den 12' 10 19 51.r

f,
l,

Albert Jeppe sen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
påmatr. nr. 7 h, 46a, 119 af Harndrup by

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

hvilket en genpart bedes henlagt på aktent ad matr.nr.la.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 7 11 19 53 ..

Henry Klingenberg.

•
I
I

I
I
(

•

Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad m~\
den b.januar 1953.
Akt. Skab F.nr.478 - Lyst Tingbog Harndrup l.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld,

servitutter o.l.
Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Na turfredningsnævnet for Assems amtsrådskreds , den 1 5. OEr.195 4

••



Matr. Nr. 50 a Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS• Harndrup by og sogn.

F 1'~dn ingsC?v~1'ens komst.

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

Undertegnede fhv.landpostbud N.P.Nielsen, Harndrup,

erklærer sig vi llig ti l som ej er af matr. nr. 50 a af
by, Harndrup sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af Harndrup kirke.

,,

Arealet beskrives således:
Haven langs vejen vest for kirken.

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

ti til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

t
ændringe;r af den nu be stående ti lstand, d,erkan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



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

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

•
kreds og menighedsrådet for Harndrup sogn.

Harndrup ,den 12 / 10 19 51.
N.P.Nielsen.

påmatr. nr. 50 a af Harndrup by •
t
't

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

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

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

i
f,
f

I
f

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
m.v. den S.januar 1953.
Akt. Skab C.nr.509 - Lyst Tingbog Harndrup II.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld, tir

servitutter o.l.
Erik Hansen.

Afskriftehs rigtighed bekræftes.
1 r:; n1[ 101:;4Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den ...u... J..;

I
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Matr. Nr. 50g, 50 h NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDSAnmelder:

Harndrup by og sogn.

F red ninAsoverens komst.

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

tJndertegnede fhv.landpostbud Axel Peter Nielsen, Harndrup,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 50g , 50h af
by, Harndrup sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af Harndrup kirke.

Arealet beskrives således:
Haven langs vejen vest for kirken •.

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

4t til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretageG
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 ej endom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Harndrup sogn.
Harndrup, den 12 / 10 19 51.

Aksel Peter Nielsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående ~\
fredning~tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

af Harndrup by
og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af
hvilket en genpart bedes henlagt på akten., ad matr.nr.la.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds • den 7 /1 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad m.ttl
den S.januar 1953.
Akt. Skab L.nr.395 - Lyst Tingbog Harndrup II.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld,

servitutter o.l.
Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Na turfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 1 5.o[C.1~5 4



Matr. Nr. 53 .2. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

Harndrup by og sogn.

FT'edni n15soveT'ens komst.

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

Undertegnede arbejdsmand Helmuth-Svendsen, Harndrup,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 53 .2. af

Ha.;rndrup,
areal af dette matr.

by,
\

Harndrup sogn, at lade et

af Harndrup

nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
kirke.

Arealet beskrives således:
Lille forhave syd for kirken •

•
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 ug
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

e 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 fOT udsigten til eller fra kirken ...



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

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

kreds og menighedsrådet for Harndrup sogn.
Harndrup, den 13 I 10 1951.

Helmuth Svendsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående 4It
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

, '

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den S.januar 1953.
Akt. Skab M.nr.5 - Lyst Tingbog Harndrup I.

Anmærkning; Ejendommen er forud behæftet med pantegæld,
servitutter o.l.

på matr. nr. 53.2. af Harndrup by
og 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 I l 1953.

l
I,
f

I
r,

Erik Hansen.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15. OlC.19~ ~
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Matr. Nr. 58 b NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDSAnmelder:

Harndrup by og sogn.

F7'ednin;gsoverenskomst.

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

Undertegnede frøken Ingefred Bækkelund, Harndrup,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 58 b af

Harndrup by, Harndrup sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

af Harndrup kirke.

Arealet beskrives således:
Et gammelt hus syd for kirken.

FredniDge~ 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 ug
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 ti

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

kreds og menighedsrådet for Harndrup sogn.
Harndrup ,den 13 I 10 1951.

Ingefred Bækkelund.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den 8.januar 1953 •.
Akt. Skab C.nr.248 - Lyst Tingbog Harndrup II.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. 'nr. 58 b af Harndrup by

og 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 11 19 53.

Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld,
servitutter o.l.

Erik Hansen.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Na turfredningsnævnet for Assens arntsrådskre ds, den 15.0[[ i9~ 4
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Matr. Nr. 94,95 Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

Harndrup by og sogn.

F 1"ednin15soverens komst.

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

Undertegnede fru Dagmar Kristensen, "Vestfyns HumlemagasinlI,

Harndrup,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 94, 95 af

, Harn,dru,p by, Harndrup sogn, at lade et

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

af Harndrup . kirke.

Arealet beskrives således:

Havelod øst for kirken, grænse~de umiddelb~rt til Harndrup

kirkegå.rd•

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 ug

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 l stand, der kan virke skæmmenrle

eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



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

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

kreds og menighedsrådet for Harndrup sogn.
Harndrup , den 13/ 10 1.9 51.

Dagmar Kristensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender fora.nstående _

t fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 94, 95 af Harndrup by

og sogn.
Det fredede areal er indtegnet pa vedlagte kort, af

hvilket en genpart bede s henlagt på akten., ad ma tr.nr. la •
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds • den 7 I l 19 53.

Henry Klingenberg.

I
t..
r
~I

I

Indført i dagbogen for retskreas nr.43 Middelfart købstad m~!
den S.januar 1953.
Akt. Skab I.nr.362. - Lyst Tingbog Harndrup~ "II.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med servitutter o.~tt

Erik Hansen.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15. O~C.195 4



Matr. Nr. 96 Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDS

Harndrup by og sogn.

erklærer sig villig ti l som ej er af matr. nr. 96 af

I:1"ednin15soverens komst.

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

Undertegnede arbejdsmand Karl Sørensen, Harndrup,

Harndrup by,
\

Harndrup sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede " for at sikre den fri beliggenhed

af Harndrup kirke.

Arealet beskrives således:

Haven og et gammelt hus ved kirkens hovedindgang.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med lldsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne ma an-

bringes transformatorstati?ner, telefon- og telegrafmaster ug

lignende eller opsættes skure, lldsalgssteder, isboder, vogne

tt 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.

I
L
t
[

Jeg er enig i, at ovenståendt? fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Harndrup sogn.

Harndrup ,den 13/ 12 19 51.

Karl Sørensen.

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

på matr. nr. 96 af Harndrup by

og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten, ad matr.nr. 1~.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ) den 7 / l 19 53.

Henry Klingenberg.

Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad

den e.januar 1953.

Akt Skab I.nr.239. - Lyst Tingbog Harndrup II.

Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld,

servitutter o.l.

Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskre ds, den 15.0[[,1954

.... ,
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: 28. juni 1999
Journal nr.: Frs. 26/99

Ejby kommune
Teknisk Afdeling
Anlægsvej 4
5592 Ejby

REu.NR. \1~~.OO,

Ved skrivelse af 26. april 1999, modtaget i fredningsnævnet den 2. maj 1999, har kom-
munen på vegne Harndrup menighedsråd ansøgt om tilladelse til en bygningsrenovering
af beboelsesbygningen ved Harndrup kirke, beliggende Kildevej 14, Harndrup, på matr.

'.. nr. 96 Harndrup by, Harndrup.

Boligen ønskes indrettet til menighedshus, og der skal ske renovering af bygningen, så-
ledes at bygningens udseende bibeholdes, bl.a. bibeholdes bindingsværk og stråtag. Pro-

jektet er nærmere beskrevet i vedlagte tegninger.

Ejendommen er omfattet af en provst Exner-fredning.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 2. juni 1999
har udtalt, at amtet ingen indvendinger har mod det foreliggende projekt.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål.

l'
• 1' • Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50 .

Nævnets afgørelse kan i medfør af narurbeskyttelseslovens § 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 klagebereuigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder. såfremt den ikk~ yttet indell~r efter. den er meddelt.

S Raunholt r
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