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Navn: Særslev kirke

•

KommUM: SøndersØ
Ejerlav: Særslev by
Sogn: Sær slev

Dekl./Kendelse
datoMatr. nr.

14(12-1953

Tinglyst dato

Reg.nr.: 483-05
200) 0.00

100
!

1 :4000

Bemærkninger

l.§:

umatr.
areal 3/12-1953
umatr.
areal 23/3-1954-

15/12-1953 Del af la.
Sålænge arealerne administreres af de .
kirkelige myndigheder, træffer kirke- '
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

21/12-1953 Hele lan, lau og 2~.
Forbehold ang. genopførelse af bygnin-
ger på samme sted og ang. beplantning
med buske og lavstammede træer.

5/12-1953 Hele l~ og del af 3~.

5/12-1953 Umatr. gadeareal vest for kirkegården.

25/3-1954 Umatr. gadeareal nord for kirkegården .

..
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Matr. nr. Anmelder:

l ~ 0ærolev by 06 sogn Naturfr "d ,1;_10~I1::'::)V'L9t

Ic r
Odense Arnlsraadskreds

F r e d n l n g s b e s t e m m c l s G

Undertegnede menighedsrc'i.dfor &ærslev sogn
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
kenoelsej at der pål~gges ejendommen matr. nr.l ~ uærslev by ob

sOt;;n sl~ldsat for hartkorn l tdr. l skp.l fdk.
o 3/4 alb.s følgende fredningsbestemmelser:
Pd Jen pu vedhwi~6Je rlcb ued ruJ larve vi~0e del af matr. nr.

l ~

må de~ ikke bygges eller plantes~ midlertidigt eller stedse-
varende~ således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning) anbringes tran3formatorstationer~
telefon- og telegr<.lfmaster og lignAl1de; der. må ej heller opstil-
les skure, udsQlgsstede~1 isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stand.e.

Så l.::mgodet til preJsteembedet hørende nc:::vntejordtillig-·
gende administreres af de kirkeligo myndigheder, træffer kirke-
ministeriet dog - efter indhentet erkl~ring fra fredningsn(~1et -.
som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårds ..
;jorcen. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørel:"e



•

- l

••

om nyplacering af bygningers ombygninger og tilbygninger på den
til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning til og
nærhed af præstegårdens bygningers så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

xElo:t:) had.ad:e'_iDmJl'.åd.ecx&hn.des_:ximrl...1l:EKgned:i:::2g?.ii ~ooc~
v _,D~Ik:xQ;J:lj!gj.m a<w )d~·OJ?,..iY.Iro(UW;);Q~€fV'ai"-ea-';(:k- J.:t'i.n'fr1'V'6ti§l'tit:lg"~-~~ •

X..lI.X.i\.. ...·

x~J!C.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået meds at ovenn~~nte frednings-

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et areal s~lges - .
tillige for menighedsrådet.

xX~J-dx)fu;oenmgomod

etoiliambb~x

Med hensyn til ser'vitut er og byrder henvises til ejendom--
mens blad i tingbogen.

;;luarslev ,den lO.noverr:oer195::5.

.:limon1'.
f.IJ..V •
....imolloen

Overensstemmende med vedtagelse på møde den 11. juli 195) •

~modtager og godkender naturfredn1nBsnævnot for Odense amts- I
rådskreds foranstående fredningsbestemmelsers der bedes lyst som~

Ql.c:. ~byrde pa matr. nr. l Q af oærslcv by til
o::

;,
"

den
Naturfredningsn~~net for Odense amtsrådskreds,

kh
14. december 1953.
Ringberg·42b2 G 1602j. nr.

Det til trosdes, ut nærv1.lJcende frednin,:o'sdeklal-ation
servitutstiitende pa illac~. nr. 1 ~ bærs1ev by oG sogn

h..ir-kelJlinil:Jte:t:'iet, l en L dlOcen,ber 1953
Kirkewinist8riet I.~.V.

E.H.
A.G •.J:edersen

( KSPS •
....ini:.,lJst i .wo~er18e kOu::,tad1.<1. \T. Qen J =.. aecomiJE:.T lL~'5).
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l ~ og 3 ~ ~~yslev by

og sogn m.IIl.
N aturfrr clP..ing.:;næVl1et

for
Odense Amtsraadskreds

F r e d n i 11 g s b.o s:t G m m e l s e r
__ ...... ..• ",~ .-c>_"' ~""''''' •.-.. ...... ,,_ ..

. .

Som lcd i frodningsmyndighcderncs bost1.'8bolser for at sikre

I:>ærslev kirkes omgi7Glsor mod bebyggelse ol'; andre

udsi.gtshindrGl~,de foranstc.l tninger Cl' 1.mderteg;rwdo kOlJ_lUlUnal"bestyrelse

i.'ar .9u;rsl.ev KO.LO.lllUn,e
J.ndgae-c pa uden vederlag at pålægge l!k~rx~~, matr" nI.'.. l b

ob 3 ~ 0ærslev by 06 sogn slG"ldsat for hartkorn ial t

o tdr.. l skp.. 3 fdk" l )/4 ulb" , føll?;<:mclcbestelmnolser ~
SCl.fllt d.en UIlla-crikule ede plads vest ::::01' kirkegt:~rden f012:en\-.e bestelumel-
ser: ~a matr. nr. l ~ og p~ de lodder af matr. nr. 3 ~, der ligger
vest for kirkeg~rden, samt på den nævn~e plads

må der ikke:: "bygges elleJ:' plal1toBt' mjJl.J.ct.'tidigti E:ller stedsevaron-

de, således at udsigten til og fra kiJ:'k(~n hinclrGsc fljj holler

må der foretages ombygninE--j?rmbrinGes tI'an8forltlat\:.;~'f~to.:tioner~

telefon·,- og tolcgrafmas l,or og ].:i_t:nc::-vio.;der må ej heller opsættes

skure, udsalgsstoo.ar, isbodc::r.~ VO(!T-c>' ti:. bot,~)(,J.,c10 olIer opbova....

rJ.'nC!'af l'e Q~",1,.·.,1...- r ellnr 1J' "nr'nr" ".-1·· '" ho,1- f'C) r'-"'-,rr-r"ndc, 0' ",-n .... .l-~ do O.L~t.AlJU .. _ v ..~... tJ- '0 ..l~ ....~ ~~:-) ...;:I..D.t..u..t. ....Ll.:) 1_ .. ..l.VlJtl _._c::: v ue.LJ.QUUU Ce

Det fredede område ftndes inc.l"ti<Jp:;lot på \Tcd~):"'Jf·t;cdc kOl'to

J;atr'. nr. l ~ ;:Jærslev by o~ s06'n
sognerådet

Ov0nnCJvnte b8stoIIIIrJeJ.so::,:, km:. uc.cn 'J,dgift for ~. tinglyseG



på nævnte ejendom med pæ;aleret for naturfre~~ingsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for meni&~edsrådet for bærslev sogn

u:i~xxi:,:~~:r4-i;ø,gxnLeQ.

e iix:i:Æ.mibF1?l. go

Med hensyn til servituter og oyrdor henvises til ejendo~ns
blad i tingbogeno

Særslev , den g.november 1953.

::t.s.v.
R. h .Bas::lUssen

soenerådsformand

Overensstemmende med det på mødet den ll. juli lS 53.

vedtagne modtager og goilltendernuturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på J,ltrdtRx~oc det f'ornævn-te om.r~tde

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskredsf

den 3. december 1953
Jiin b er>.."•~ o

uognerc;tdets foranErc~~encce-beslutnin,::;af Slll lS 53 6oc3.kenc~es ·e
Lerved.

vClei.1Seam-csI'r.:_d,o.en 27. november 195').

P.El.v •
.rIø iI-UP

Oenpartens RI~tlghed bekneffH~
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l cm, l c..U 0.:., 22 b

.1_ .. -.ll~ ......!.J.0.Jvn 3t
L01"

Ode.else limtsraadsk re.:l,~

u~rslov by Os sogn

Fre dningsbe stemmelser
,-----,---_.,""-

Som lcd i frednings~rndighøderne.'3 bestræbe:l;ser for at sikre

uE3rslev kirkos oIT~ivolsor mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranntaltnin~er er undc~te~lGde cel1.tralbestyrer-
in6e fr0ken Ascrid Pedersen, ~ærslev,

indgået på uden v8deI'~_ag at pålægge ![li.n ejer..(lom, matr" nr. l an

l ~ ob 22 R ~&rslev by 6~ og sogn skyldsat for hartkorn ialt

o tdr. l skP. O" fdk .. O'i,..- albø, følgende besterrrmelser~

e
e

!=-:' (e m.avn-i;eparc;,ller
må der ikke bygges eller plant()ss' mj_dJ.crtidigt eller stcdseyaren-

de, således at 1:dsigten ti.l og fra kirken hi.nd.rcs.. Ej heller

må der foretages ombygn:i_ng~anbringes transformo:t.Jc,;:.-sto.tioner~

telefon·- og tolegrafmast8r 'og J.icne"nd:e; d.e:r.m.å (~j heller opsættes

skure, udsalgsstGder~ isboder, vogne ti'l bebo,?J.f3e ellor opbeva-

ring af redskaber eller lignonnu skønhedsforstyrrende genstande.
J er:., f'orbeI101ciE:.rLlio i'et til i til:i:"dl.de af "bI'and at tenopf0j~e

by".':Jnin.::,erne)21. Ci.eres nUVo3c erKe }lacls • ...!JnDvidel'8for iJeJ.1.o1derj eb .:.lig
ret "bil at )la0te bUSKe OG lavstaÆe~e træer.

Dot fredede omr;j,<lefi.ndes indtesilGt på vcdh:).}ft()do kcrt"

e Den originale kortlmlke Opoo"lliJ.ras1 tinr:;l}'"s:.l.:i.ngso.kt(-,:nfor

.lJlo..tr-.nr. l &:.. )23rslev by o.....;sogn

Ovannt;Jvnte bestemmolser keln uden udgift fo~(' mig tinglyses



på nævnte ejendom med på-ljalerotfor naturfredningsnævnet for e
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for ~~rs1ev sogn

Med hensyn til sorvituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogeno

l.J2;)rslev,den lO.november 19:;).
Astrid :"--ec~ersen

Overensstemmende med det på mødet den ll. juli 1953
vedtagne modtager og godkender naturfredningsn8v.net for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på m9t:t~:lLXnr. de ov€nnævnt'e matT. nr.e

e
Naturfredningsnæv.net for Odense amtsrådskreds, 4t

den 18. december 1953.
Ringberg.

:Uyst i Bo~.)ensekøbs-cad m.v. eien 21. december 1953 j'nedanLlærknin6~
~orud hæfter pantegæld.
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Alimelder:

umuLx'1kule.t'et ar'eal 1 Særslev Naturfrednincsnævnet for
by , ~Drslev sogn Odense amtsrådskreds.

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestr&belser for at sikre
Særslev kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende forunstaltninger er undertegnede amtar~d
fer Ojense ~t8rådskrede

indgået på uden vederlag at pålægge ~r~~ii'det
BtB nedennævnte umatr1kulerede areal iil~~x*~ixPJtI}*~in

~XXAXX~xxxx~xxxxx~' følgende besteJmælser:
hord for

.På den græsbevokseda eh.r~llingmellem landeve3en III kirh:egirden
og det norlige k1rkei~rdsd1g.

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-
de, således at udsigten til og fra kirken hindres. ~j heller
må der foretages ombygning j anbringes transforma.torstationerl

telefon- og telegrafmaster og lignende; der ma ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af reds~aber eller lignende s~ønhedsforstyrrende eenstande.

,"

Det fredede område findes indtegnet på veilllæftedekort.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for

matr. nr. l.§;l Særslev by og sogn
amtsrådet

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for ~ tinglyses



'.\

,
på n~~te ejendom med påtaleret for naturfredningsnæv.net for,
Odense amtsrådskreds og for ~~nighed8rådet for ~ærlleT

øugrl
udgør 1 forening medxxxxxxxxxxxx1XXXXX

et landbrug.
XXXXUD

servituter og byrder henvises til ejendommens
matr. nr.xxxxxxxxxmxxx

Med hensyn til
I,

blad i tingbogen. '

FNens ~±e1.~·amtO I ~ ~Gb~larA:Jluruc1"i 'C" "xcr.r dense amt'rådøkrtdCtI• ... ., ....
1:. B 1\' l' en

• +t, I \

,ffK~a
i \
i

1954.

I

t

Overensstemmende med det på mødet den
ll.juli 195'vedtagne modtager og 'godkender naturfredningsn,wnet for Odense

allltsråds~~~16r~sbestemmelserl der bedes lyst
som byrde på matr. nr.

Naturfredni~ ltl>5:4Ddenseamtsråd8kreds~
den Alngberg.

flnglyst 1 Bogenøe kebøtad m.v. den 2~.mart8 1954.

Genpartenø rigt1ghed bekr.fteB.

IATURll'fHJJNIBvSN.iVNET i'ORODENSEAUTShlDSKREDS. den 1'& t.br. 1955.
/._. ....__.__~/ ___... IYI' Ir]".
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., FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

MIDDELFART
TINGHUSET, ALGADE 6

TELEFON 41 0057

5500 Middelfart.denlo..O k t O be r l985

Journal nr. 64/1985

Ved skrivelse af 25.april 1985 har De for Menighedsrådet for
Særslev sogn søgt om tilladelse til at opføre en nybygning til brug
for graveren indenfor det kirkefredede område i henhold til en sagen
vedlagt beskrivelse af nogle sagen vedlagte tegninger.

'4t Sagen har af nævnet været forelagt Fyns Amtskommune, frednings-
afdelingen, der ved sagens tilbagesendeise har udtalt:

" Den ansøgte placering af nybygningen vil ikke få nogen ind-
flydelse på kirken set fra større afstande. Derimod vil
nybygningen efter fredningsafdelingens opfattelse i et vist
omfang få negativ indflydelse på nærmiljøet, idet bygningen
delvis vil hindre den værdifulde udsigt fra kirkegården ned
mod den gamle, stråtækte præstebolig.
Det fremgår af ansøgningen, at Fyns Stiftsøvrighed- og
dermed formentlig menighedsrådet - har godkendt det ansøgte,
Fredningsafdelingen skal foreslå, at fredningsnævnet ind-
kalder til et møde på stedet, inden afgørelse i medfør af
fredningsbestemmelserne træffes, med henblik på at sikre,
at der ikke kan peges på en bedre løsning for byggeriets
gennemførelse.
Det omhandlede område indgår som en del af lokalplan nr. 20
endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 4. maj 1981
( areal i byzone). "

Under nævnets behandling af sagen er projektet efter henstilling
fra nævnet ændret derhen, at nybygningen er flyttet udenfor kirkegårder
og foreligger nu i den endelige udformning til behandling som "revidere
fo rs lag t i l ud fo rm n ing og P lace rin g a f g ra ve rhus ", da te re t 2 7 .se p te'mb e r

e
e
•

1985.
Nævnet har i sagens anledning afholdt besigtigelsesmøder 2 gange.

Om det herunder passerede henvises til vedlagte udskrifter af nævnets
forhandlingsprotokol.

Således foranlediget meddeler nævnet tilladelse til opførelse af
den omhandlede nybygning i overensstemmelse med Deres forslag af 27.
september 1985.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet af de i
naturfredningslovens § 34 stk. 2 nævnte personer, institutioner og
foreninger. Herom og om den manglede mulighed for at udnytte en tilla-



delse eller dispensation før klage fristens udløb henvises til vedlagte
fotokopi af naturfredningslovens § 34, § 13 og § 58.

H.P.Pedersen

Lehn Petersens Tegnestue
Lahnsgade 63
5000 Odense C .

•L



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej31, 5610 Assens

TIL64 71 10 20 - Telefax64 71 5520

Dato: 2O .02 .95 .
Journalnr.:frs.69/94.

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Amtsgården
Ørbæk vej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 21. december 1994 har Fyns Amt fremsendt en an-
søgning fra Menighedsrådet for Særslev kirke om tilladelse til
skovrejsning på ejendommen matr. nr. l-a, Særslev by, Særslev.

En del af ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af
10. november 1953. I henhold til deklarationen må der ikke fore-
tages beplantning, således at udsigten til og fra kirken hindres.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Ansøgeren redegjorde under mødet for ansøgningen og nævnte bl.a.,
.. at menighedsrådet har mulighed for at opnå EU-støtte til en be-

plantning, og da arealet ikke længere var rentabelt til bortfor-
pagtning til landbrugsformål, ønskede man i stedet for at lave et
rekreativt område for byens borgere, hvorved også blev fremhævet,
at det nye skovområde vil blive forbundet til en nærliggende
skov.

Det omhandlede areal andrager ca. 2,75 ha.

Fyns Amt har udtalt sig imod det ansøgte under henvisning til, at
det ansøgte strider mod fredningens formål.



Kommunen og Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft bemærk-
ninger til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele afslag til det ansøgte, idet det ansøgte efter
nævnets opfattelse vil stride mod fredningens formål, idet en
gennemførelse af beplantningen det pågældende sted vil hindre den
fri udsigt til og fra kirken. En beplantning vil bevirke, at ud-
sigten til det åbne land med årene vil være væk.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

( s~&1
næstformand

lit
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