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Afgørelser - Reg. nr.: 02143.00
Fredningen vedrører:
•

Nørre Højrup Kirke

Domme

la ksati o ns kom m iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

•

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

I

e

23-03-1954

FREDNINGSNÆVNET>

Navn:

471-06

Reg.nr.:

Nr. Højrup kirke

2 \4 ~ .06

•

•
Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

otterup
Nr. HØjrup
Nr. HØjrup

Matr. nr.

Dekl./Kendelse
dato

I

2

23/3-1954

e

lla

5p

by

100
!

1 :4000

Tinglyst dato

25/3-1954

Bemærkninger

Del af 2.
Forbehold ang, bibeholdelse
rende beplantning.

af nuvæ-

,

2c§:
og 42

23/3-1954

25/3-1954

Hele 2c§: og del af ll~ og 42.
Forbehold ang. bibeholdelse af nuværende beplantning og ang. opførelse
af toilet- og redskabsbygning til
kirkens brug.

Matro nro

AnmREiNR.

2 Nr. Højrup by og sogn

02 \ ~"!>. oo~

Naturfredningsnævnet
amtsrådskreds.

. ~:)'(/

for Odense

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
~r. højrup

bestræbelser for at sikre

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdejer ]'rederik
Christian Jørgensen, Nr. højrup
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nro
2
Nr. Højrup by og sogn
6

e
e

-

tdr·2

skyldsat for hartkorn

skpo 2 fdk'2 3/4alb., følgende bestemmelser:
På den på vedhæftede rids med rød farve viste del af ejendom-

men
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevarende, således at uds igten til og fra kirken hindres • "Ej heller
må der foretages ombygning, anbringes transforrnatorstationerl
,

"

. .
telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes
skure, udsalgssteder,

isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende

genst 3!l0.e'J

Jeg forbeholder mig ret til at bibeholde den nuværende beplantning.
~~xf~~~~EmriEExfi»~~~xi~~Xj~~j~xi~x~~~~~~W~wxk3xt~

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses

,

på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnot
Odense amtsr~dskreds
sogn
Matr. nr~

og for menighedsrådet

for

•

for

Nr. Højrup

2

et landbrug~
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogene

Nr.Højrup

, den

31.december

Frederik ~

Overensstemmende

1953.

•

Jørgensen

med det på mødet den

18. juli 1953

vedtagne modtager og godkender natutfredningsnævnet
amtsrådskreds

foranstående

som byrde på matr. nr:

fredningsbestemmelser,

»

2 ~r. rløjrup by og

for Odense
der bedes lyst

sogn

e
Naturfredningsnævnet
den

for Odense amtsrådskreds,

e
e

23.marts 1954.
Hingberg.

Tinglyst i Bogense købstad m.v. den 25.marts 1954. med anmærkning:
J..'il
hinder er 21.0'00 kr. til det Ben:~nSke fam1l1~~dense.
og aftægt
m.v.
Genpartens rigtighed bekræftes.
NATURFREDNINGSNÆVNET

FOR ODENSE AMTSRADSKREDS,

.----------~

-----(' __.- ..---- --- --.--.~._--

/

•

den ~·februar

In'

~

//--;-:?
vtrrl u;a/, L---

v

1955.

2./

&.

5

-/

..------

I

rI,

lVlatr.nr.

Kt\L

11 ~, 22 ~ og 42 Nr. Højrup by
og sogn

HR.

I .J ~ ~.
O 2. ,~-; _000
Naturfredningsnævnet for Odense

.8.llme~~:

y

amtsrådskreds.

r

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

Som led i fredningsmyndighedernes
Nr. Højrup

bestræbelser

for at sikre

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede
proprittær Laurits
Christian Rasmussen,Nr. Højrup
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nro
11 !!
22 & og 42 Nr. Højrup by og sogn
ialt

skpc

O fdkoot

skyldsat for hartkorn

alb. I følgende bestemmelser:

På de på vedhæftede rids med rød farve viste dele af ma ejendomQen
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt

eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres.

Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,
,
.
telefon- og telegrafmaster
skure, udsalgssteder,

og lignende; der må ej heller opsættes

isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gGn8t~n~cu
Jeg forbeholder mig ret til at bibehol~e den nuværende beplantn1na
Der forbeholdes ret til opførelse af et nødtørfts-og redskabshus på m nro
42 til kirkens brug.
• •
Det fredede område findes indtegnet p& vedhæftede kort.
Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten

for

matr. nr. 2 ~r. Højrup by-og sogn
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses

på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet

for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for !~r.nøjerup
Matr_ nro 11

§.,

22 a og 42

udgør i forening ~x
et landbrug.,

M~d hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogeno

.l~r.Hø jrup

, den

31.december 1953.

Laurits Rasmussen

Overensstemmende med det på mødet den

18. juli 1953

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser,
som byrde på ~~«~~.

for Odense
der bedes lyst

ovennævnte landbrugsejendom

Naturfredningsnævnet

for Odense amtsrådskreds,

23.marts 1954.
.l.Lingberg.
Tinglyst i Bogense købstad m.v. den 25.marts 1954. med anmærknig : Til
hinder er 2.054 kr. til statskas'"eh for grumorbedringslån,
77.000 kr. ti
Fyens Stifts Kreditforening og 8.000 kr. til Bogense bank ifl. skax~Ks
skadesløsbrev. Matr. nr. ll~, 22 ~ og 42 udgør i foren. med 9 b, 12,
25 ~, 26 b, 27 ~, 16 b en landbrugsejendom.
den

Genpartens rigtighed bekræftes.
NATURFREDNINGSNÆVNET

.FOR ODENSE AMTSRÅDSKREDS,
.-....
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den I~febr. 1955.
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