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Matr.nr. Dekl./Kendeisedato Tinglystdato Bemærkninger

20/4-1953 17/12-1953

16/2-1953 16/2-1953

aDel af ~ .
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m .•

lDel af 2=-.
Forbehold ang. anlæggelse af frugtplan-
tage med lavstammede frugttræer.

•
For de efterfØlgende matr. nre. gælder:
Forbehold ang. genopførelse af bygnin-
ger på samme sted og i samme hØjde.

~ 16/1-1953 7/2-1953 Hele ~.
~ 16/1-1953 7/2-1953 Hele ~.
'l!- 16/1-1953 7/2-1953 Hele 'l!-.

- ~ 16/1-1953 7/2-1953 Hele ~.
ii 16/1-1953 7/2-1953 Hele ii-.
'#- 16/1-1953 7/2-1953 Hele 'ft.



•

•

•

REG. NR. -2.c/~

Matr. Nr. 2a Barløse by og
sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAAOSKREOS

F pedni nAsoverens komst.

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

Undertegnede Barløse meni~hedsråd

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2 a af

Barløse Barløseby, sogn, at lade et

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

af Bal'løse kirke.

Arealet beskrives således:

Dell del ai' matr.llr.2a, del' libger inden l'or en afstand

af 100 li fra kirkegårdsdi~et.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes me'dndsigtsødelæg-

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 tilstand, der kan virke skæmmende

eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

IMIt \ .', ~



• 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-

Burcløoc , den 10/ 7 19~2.
Barløse wenighedsrad.

Alfr. Laursen. Viggo Knudsen.

• Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstaende
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 2 a af Barsløse by

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

hvilket en genpart bedes henlagt på akten.ad LJatr.nr.2t.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds, den 16/ l 1953.

Henry Klingenbe~g.

•
Det tiltrædes, at nærværende fredningsoverenskomst tinglyses

som servitutstif~ende på matr.nr.2a Barløse by og sogn,dog med f01gend~
f'orbebold: "Så længe det pågceldende areal adminictreres af de kirkeJUe,e
myndigheder,træffer kirk8ministeri~t,dog efter indbentet erklæring fra
fredning~nævnet afgørelse om nyplacering af bygninger på pr~steg~rduJ( .e.
06 tillige over selve byggeplanen for dis~e,forsåvidt bygnin~erne skal
benyttes til driften af prwstegårdens jorder,til brug for præsten eller
i det hele skul tjene kirkelige form&l".

Kirkeministeriet, den 20.avrll 1953.
P.M.V. E.B. M.G.Pedersen, Eksps.

Indfø.cti dagbogen for retr::;kredsnr.42,Assens købstads EJ: m.v.d.17/12 1953
Lyst Tine:,bog24 BI. 22. - Akt skab K nr.119.forud
Anman'kning: Bjendommen er/behæftet med servitutter o.l.

Henry Klingenberg.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfreduingsnævnet for Assens Amtsraadskreds, den 15.0EC.1954

k~PiaJ"'i"1•



REG. NR. ~~/,p

Matr. Nr.21 Barløse by og sogn. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

FT'edninAsoveT'ens komst.

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

• Undertegnede Edvard Andersen med tiltrædelse af ejeren
ifølge tingbogen Richardt Barlebo, Etterup,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2 1 af
B a r l.ø s e by, og sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af B a r 1 ø s e kirke.

Arealet beskrives således:

•
Den del af matr,nr.21, der ligger inden for en afstand

af 60 m fra kirkegårdens hegn.
Forbehold: Anlæggelse af frugtplantage med lavstammede

frugttræer.

, l

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med lldsigtsødelæg-
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 skæmmend~
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 Barløse sogn.
Barløse • den 10/ 7 19 52.

Edvard Andersen.
Som ejer ifølge tingbogen.

Etterup, den 14/2 1953.
Richardt Bar1ebo

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 21 af B a r l ø s e by

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

hvi lket en genpart bede s henlagt på akten. ad matr.nr. 2~.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 16/ 2 1953.

Henry Klingenberg.

Indført i dagbogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.
den l6.februar 1953.
Lyst Tingbog 24 b1.66. Akt'skab E.nr.670.

Henry Klin~enberg.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15.0EC.1954

L, ~f1"" I ';·r-~



REG. NR. -td/e /0)
• Matr. Nr. 2,1

Barløse by og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDS

F redn inAsovel'ens komst.

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

Undertegnede husejer Theodor Lorentsen, Barløse,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2 ,1 af

Barløse by, og sogn, at lade et

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

af B a r l ø s e kirke.

Arealet beskrives således:

Hele arealet.

Forbehold: GenopføreIhe uf huset på saIllme sted og i samme

højde.

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 ug

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele iltke 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 amt sråds-

kreds og menighedsrådet for Barløse sogn.
B Do r l ø G e, den 10 / 7 1952.

Theodor Lorensen.

•

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

på matr. nr. 2 t af B a r l ø s e by

og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvi lket en genpart bede s henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 16/ l 19 53.
Henry Klin~Bnberg.

Indført i dagbogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.
den 7.februar 1953.

Lyst.Tingbog 24 k bl. 245. Akt. Skab E.nr.671.
Anmærkning: Ejendommen er 'foJ'udb~hæftet med pant~gæld,

servitutter 0.].

Henry Klin~enb8rg.
Afskriftens ri6tighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15.0EC.1954
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Matr. Nr. 2,ll, 2y,

Barløse by og sogn.
Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

ASSENSAMTSRAADSKREDS

FT'edn in15soveT'ens komst.

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

Undertegnede K a j J ø r g e n s e n ,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2,ll, 2y af

Bar.lø.s~
areal af dette matr.

by, og sogn, at lade et

af B a r 1 ø s e

nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

kirke.

Arealet beskrives således:

Hele ejendommen.
Forbehold: Ved genopførelse bygges huset på sallime sted

og i sallimehøjde.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der f'elfer ikk~ på arealerne må an-
" \, ~...

bringes transformatorsta~:i~Ul,~J;',\ telefQllJt<~g telegrafmaster og
'. I ~- - -. ;? .. :.

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 amtsrads-

kreds og menighedsrådet for Barløse sogn.
Barløse , den 10/ 7

på matr. nr. 2u, 2y af B a r l ø s e by

Kaj Jørgensen.

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

sogn, dercer noteret som lundarbejderbolig.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bede s henlagt på akten') ad matr .nr ..21.
Fredningsnævnet for Assens amtsradskreds , den 16 11

og

19 53.
Henry KlinBenberg.

Indført i dagbogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.
den 7.februar 1953.
Lyst. Tin~bog VII bl. 2u Barløse. Akt.' Skab K.nr.38.
Anmærkning: B jendommen er forud behæftet med pante,sæld,

servitutter o.l.
Henry Kltntenber~.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsncevnet for A80ens Ctmtsrådskr'eds, den 15.0EC.1954
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Matr. Nr. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAAOSKREDS2.:!

Barløse by og sogn.

F redni nAsoveT'ens komst.

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

Undertegnede Helming Petersen, Barløse,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af2 1.

B a r l ø s e by, B a r l ø s e sogn, at lade et

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

af kirke.B a r l ø s e
Arealet beskrives således:

Hele ejendommen.

ForbeHold: Ved ,genopførelse, bygges huset i samme højde

og på saWlTlested.

Frednillgen 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 Ba::cløse sogn.

R R Y' 1 {21 R e ,den 10/ 7 1~ 52.

He!ming Pedersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender fora.nstaende

fredningstilbud. bestemmes det. at fredningen vil være at lyse

på matr. nr. 2v af B a r 1 ø 8 e by

sogn.,der er noteret som 1andarbejderbo1ie.og

Det fredede areal er indtegnet pa vedlagte kort. af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten, ad matr.nr.2,.!.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds • den 16' 1 19 53.

Henry Klingenber~.

Indført i daebogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.

den 7.febru~r 1953.

LysL. Tingbog VII bl. 2v Barløse. Akt. Skab K.nr.39

Anmærkning: Ejendomnren er forud behæftet med pantegæld,

servitutter o.l.

Henry Klingenberg.

Afskriftens rigtighed beLræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsr&dskreds, den 1~OE~1954



REG. NR. ~c/<I'

Ma tr. Nr. 2 .!
Barløse by og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDS

F l'edn in15sovel'enskoms t.

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

Undertegnede Poul Mortensen,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2 x af
by, sogn, at lade etogB a r l .ø s .e

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af B a r l ø s e kirke.

Arealet beskrives således:

Hele ejendommen.
Forbehold: Ved genopføre18e .byge,et:>huset på samme sted og

i samme hojde.

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 bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken .

• ~ i



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 Barløse sogn•
,- Barløse • den 10 / 7

Poul Mortensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 2 x af B a r l ø s e by

og sogn~der er noteret som landarbejderbolig.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten,.ad matr.nJ.'.2,1.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 16 / l 19 53.

Henry KlingRnberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.
den 7.februar 1953.
Lyst. Tingbog VII bl. 2x Barløse.Akt. Skab K.nr.40.
Anmrerkni.ng:E jendornmen er forud behæftet med pantegæld ,

servitutter o.l.
Henry Klingenberg.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens allltsrådskreds,den 15.DEC.1954



REG. NR. -t~/4'

Matr. Nr. 2æ Barløse NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDSAnmelder:

by og sogn.

F1'ednin15soverens komst.
\

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

Undertegnede K j e l d Jørgensen,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 2 !. af
B a r l ø s e by, og sogn, at lade et

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

af B a r l ø s e kirke.

Arealet beskrives således:

Hele ejendommen.

Fo:vbehold: Ved genOI)førelse byc:ees huset på samme sted og

i samme højde.

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 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 fred~ingstilbud tinglyses

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

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Barlø3e sogn.

Ba:i.'løse den 10/ 7 19 52.
Kjeld Jørgensen,

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

på matr. nr., 2 æ af B a r l ø s e by

og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten., ad Illatr.nr.2.!.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 16 / l 1953.

Henry Klin~enberg.

Indført i dagbogen for retBkreds nr.42 Assens købstad m.v.

den 7.februa~ 1953.

Lyst Tingboe VII bl. 2æ Barløse.Akt. Skab K.nr.263.

Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld

og Bel'vitlltter o.l.

Henry Klintenberg.

Afskriften~ rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for M,sens alfltsrådskreds, den 15.0EC.1954
I
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT Dato: '2 l. a p r l l l 998

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 1020· Telefax 6471 55 20 Journal nr.: F r s. 3/98

Assens kommune

Rådhuset RE.b. NR. 20l~.ao·
0stergade 7-9

5610 Assens

• Vedr.: Deres j.nr. 1997-265 .

Ved skrivelse af 6. januar 1998 har Assens kommune på vegne John Clemmensen,

Langstedgyden 9, Barløse, 5610 Assens, ansøgt om tilladelse til, at der på ejendommen

matr. nr. 2-x Barløse by, Barløse, opføres en carport på 14 m2.

Carportens beliggenhed er nærmere vist på en skitsetegning.

Det er oplyst, at carporten sammenbygges med bestående enfamiliehus. Den bliver åben

på de tre sider, og taget beklædes med stålplader.

Da ejendommen er omfattet af en sædvanlig Provst Exner-kirkefredningsdeklaration, er

fredningsnævnets tilladelse nødvendig til det ansøgte.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra menighedsrådet og Fyns Amt. Begge har

udtalt, at man ikke har indvendinger imod det ansøgte, og amtet har oplyst, at man har

foretaget besigtigelse og har konstateret, at bygningen ikke er synlig fra offentlig vej,

idet der ligger t1ere huse mellem kirken og carporten.

Fredningsnævnet skal udtale:

FreJningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet det ansøgte ikke ses at

stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. 1.



-2 -

, Nævnets afgørelse kan imedfør 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 i~;:~nYttet in~den3 år efter, den er meddelt.

( t (N(0/;
S Raunholt



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AlVlT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 6471 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 9. juli 200 l
Journal nr.: Frs. 13/2001

Deres j .nr. 2001-007
Assens Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
0stergade 7-9
5610 Assens

Ved skrivelse af 20. februar 2001 har Assens kommune p,'l' vegne Lasse Larsen ansøgt
om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af en garage på 42,25 m2 på matr. nr. 2-x
Barløse by, Barløse. Garagen opføres med pudsede teglstensmure, og taget beklædes
med sorte B-7 eternitplader . Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdekla-
ration.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under mødet ændrede ejeren ansøg-
ningen, således at bygningen vendes 1800 i forhold til ansøgningen, og endvidere ændres
byggehøjden, så den alene bliver på 3 meter, hvilket vil medføre, at højden på bygnin-
gen bliver V2 meter under eksisterende tilbygning.

Amtet, kommunens og menighedsrådets repræsentanter tilkendegav, at de ikke havde
indvendinger imod, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at bygnin-
gen opføres som nævnt på fredningsmødet, d.v.s. at bygningen vendes 1800 i forhold til
eksisterende ansøgning, og byggehøjden bliver højst 3 meter, dog maksimalt 1/2 meter
under eksisterende tilbygning.

Under disse omstændigheder finder fredningsnævnet ikke, at det ansøgte strider mod
fredningens formål.

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

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 .



-2 -

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

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

/2 . 4./s.~r
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