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Navn: Bederslev kirke Reg.nr.: 4-71-01
2..\~2.00

•
•

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

otterup
Bederslev by
Bederslev

Dekl./Kendelse
dato

o
!

100
!

1:4000

Tinglyst dato Bemærkninger

.' 19
a 23/3-1954-

• 21.§: 23/3-1954-

umatr.
areal 23/3-1954-

12/4--1954- Hele 19.§:.
Forbehold ang. genopførelse af bygninger
på samme sted.

12/4--1954- Del af 21.§:.Tidl. l~, 19b, 199 og 21.§:.
Forbehold ang. genopførelse af bygnin-
ger på samme sted, samt opførelse af
nødvendige avlsbygninger.

12/4--1954- Umatr. gadeareal samt branddam.



" Matr" .1'.nmelcler',; I ',: f /
li nr. ) ('

19 §!., 19 b og 19 g Bederslev by REG. NR. 02\42...000

.N aturfredningsnævne t for Odensee og sogn
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 bestræbelser for at sikre

Bederslev kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdejerske fru
Marie Pedersen,Hederslev,
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matre nr~ 19~, 19 Q

og 19 g Bederslev by og sogn skyldsat for hartkorn

ialt l tdr.5 skpD 2 fdk~ 2* alb., følgende bestemmelser:

e
e
e

På det på vedhæftede rids med rød farve viste område,

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og ~ra kirken hindres~ Ej heller.

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstandeQ~eg forbeholder mig dog ret til genopførelse af bygningerne på dere
nuværende plads eller til, hvis bygningerne genopføres andetsteds, at
opføre en villa på det nu bebyggede område.

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort~

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



,
')1

på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Bederslev sogn

Matro nr. 19 ~, 19 :b. og 19 g udgør i forening ~x

et landbrug.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Bederslev , den 30.december 1953.
Iv1ariePetersen

Overensstemmende med det på mødet den 25• j u1i 1953
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

(

amterådskreds foranstående fredningsbeste~nelser, der bedes lyst

som byrde på m~txxxBXX ovennævnte landbrugsejendom

e
e

den 23. mart~l~~%.-_ e'
~inglyst i Bogense købstad m.v. den 12. ~;~i~954 med anmærkning:

Ejendommen er behæftet med 13.500 kr. til 0stifternes Kreditforening.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

Genpartens rigtighed bekræftes.
\

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR ODENSE AMTSRÅDSKREDS, den lo. februar 1955.
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, J lVlat r" nr o~~ }~mel~" ,J IG. R. 02.1~ 2...000Natur re~lngSnævnet for Odense21 a Bederslev b~ og sogn
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 bestræbelser for at sikre

Hederslev kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdejer Hans
Christian Rasmussen, Bederslev,
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr~ nr~ 21 a
Bederslev by og sogn skyldsat for hartkorn

4 tdro 3 skpø 3 fdk~2 3/~lb., følgende bestemmelser:
På den på vedhæftede rids med rød farve viste del af matr. nr. 21 a

må der ikke bygges eller plantes, midlertidi~t eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres~ Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,
,

telefon- og telegrafmaster og lignende~ der må ej hel~e~ opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, v~gne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande"
Jeg forbeholder mig dog ret til genop~ørelse af bygningerne på

deres nuværende plads samt til opførelse af alle bygninger, der er
nødvendige til gårdens drift.Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede korto

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 19 ~ Bederslev by og sogn.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtstådskreds og for menighedsrådet for Bederslev sogn •

Matr. nr. 21 ~ Hederslev by og sogn udgør i forening med

mat~~ nr. 8 d og 19 ~ ibd. et landbrug.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Bederslev, den 30.december 1954. •
Chr. Rasmussen

Overensstemmende med det på mødet den 28. juli 1953

vedtagne modtager og godkender ~aturfredningsnævnet for Odense

amtarådskreds foranstående fredningsbesteEnelser, der bedes lyst

som byrde på m~*rxx~x fornævnte landbrugsejendom.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 23. marts 1954.
Ringberg.

Tinglyst i retskreds nr. 41,Bogense købstad m.v. den 12.april 1954
med anmærkning: Ejendommen er behæftet med 20.000 kr. private midler og
aftægt m.v.

Genpartens rigtighed bekræftes.
NATURFREDNINGSNÆvl~T FOR ODENSE AMTSRADSniliDS, den lb-
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Bederalev sogn Neturfredn1ngsnævnet for Odense
amtsrådskreds.

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

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

.Bederslev kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede bylaug 1 Hederslev
samt medunderskrevne kommunalbestyrelse for Nr. Nær! Bederslev kommune
indgået på uden vederlag at pålægge .iax~t&.i.~xæatxxxRX~

'I

~1xxxxxx~~xxxxxfKXxXxxxxi~x,følgende bestemmelser:
På den umatr1kulerede gadejord sydøst for kirkegården og på det area:

der for tiden indtages af branddammen syd for kirkegården
må der ikke bygges eller plantes, midlert idigt eller stedsevaren,-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning~ anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder~ vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Det fredede område findes indtegnet på v0dhæftede kort~

,tt Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. XK nr. 19 a Hederslev by og sogn

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for~~X~~~x~xes
bylauget eller sognerådet tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Bederslev sogn

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Bederslev den december 1953.

Nr. Nærå-Bederslev
sogneråd

p~~endrup
Jf oh Gbr. Knudsen

P.k.v.

Aksel Jensen
oldermand

Overensstemmende med det på mødet den 25. juli 1953.

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amterådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på m~~K~K ovennævnte arealer.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, .

I

~
~,
"
I

23. marts 1953.
Ringberg.

Tinglyst i Bogense købstad m.v. den 12. april 1954 •

den •
/13J

-----
Genpartena rigtighed bekræftes.
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NATURFREDNINGSNÆVNET b~R OD'NSE AMTSRÅDSKREDS, den [G-februar~~.....-....._-._-_._--------It ~
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