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m~lir<) nr. f~meld~1r- N '

I\I:\). R. O '2..'\~ b ...øø d
Naturfredningsnævnet for Odense

8111tsårdsltreds
2 ~ Nr. Nærå by og sogn

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

Nr. Nær! kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede bestyreloe tor i/S
Nr. Nær! og Ringe forsamlingshus
indgået på uden vederlag at pålægge ~k~~~, matr~ nrc 2 l

Nr.Nærå by og sogn . skyldsat for hartkorn

o tdr. O skpo O fdk~ li alb., følgende bestemmelser:

i På den på vedhæftede rids med rød farve viste lod af matr. nr.
2 !?

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 og lignende; der må ej heller opsættes

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

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstandeo
Det nuværende oykleskur må dog bibeholdes 1 u'orandret skikkelse

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort~

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 2 ~ Nr. Nærå 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 Nr. Nærå
sogn

~ifxxixt2x2HiR~xix~
eixl~}lijuuuc·

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Nr. Nær! ,den 17-11 1953.
b'or Nr. lqærå-Ringe forsamlingshus

Ernst Hansen
fmd. ,~P. Hansen. Frits Pederson. Svend Aa.Christensen. T. aansen. Walthe~

Jespersen. Jørgens Rasmussen. Andreas Holm.

Overensstemmende med det på mødet den 25. juli 1953
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amterådskreds foranstående fredningsbestewnelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 2 k Nr. Nærå by og sogn

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,·
e
e
eden 13. maj 1954

Ringberg.
~1.ng1yst i Bogense købstad m.v. den 15. maj 1954 med anmærkning:
Bjendommen er behæftet med ialt 27.500 kr. til Landbosparekassen for

~'yn. ---
Gen partens rigtighed bekræftes.

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR ODENSE AMTSRÅDSKREDS , den lb . fe'br'uar 1955.
Vn' IrI.

--
tb) * -- ..



FREDNINGSNÆVNET>

•

•



e
•e

Matr ..nr.

2 ~ ~r. Nærå by og sogn

Ll1melder:
REG. NR. ,,2.. \ '-\ ~ .00 o

Naturfredningsnævnet for 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 bestræbelser for at sikre

Nr. Nærå kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre
.

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede slagter Frits
Pedersen
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nro 2 Q Nr •
.L~æråby og sogn

skyldsat for hartkorn

o tdr. O skp~ 3
l 3/4 alb.

fdk. alb., følgende bestemmelser:
på den påvedhæftede rids med rød farve viste del af matr. nr. 2 Q

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsGvaren-

de, således at udsigten til ~g fra kirken hindreso Ej heller

må der foretages ombygning, .anbringes transformatorstationer,
Itelefon- og telegrnfmaster og lignende, der må ej heller opsættes

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

ring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende gens::.9:rH'l.C lJ

Ovennævnte beste~~elser kan uden ~dgift fo~ mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnGt for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Nr. Nærå sogn ~

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad 1 tingbogen.

Nr. Nærå den 17. november 1953.
Frits Pedersen

Overensstemmende med det på mødet den 25. juli 1953

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrds på metro nr.2 ~ ~r. Nærå ~ ~ ,..~

den 23.marts 1954 •

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

...·ingberg.
~inglyst i Bogense købstad m.v. den 25.marts 1954.

Genpartens rigtighed bekræftes.

l'

den/bt febr.-55.
Øl/rI .

~ATURFREDNINGSNÆVNET FOR ODENS~ AllilTSRiDSKREDS,
./

I



MatrQ nr~ Anmeld~JJ.i
KtG. NR. 02.. l ~ G . 000

Naturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds.

/

3 ~ Nr. Nærå by og sogn

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

Nr. Nærå kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede tømrer Olav Jørgen-
sen
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matrø nro 3 ~ Nr.
l~ærå by og sogn

skyldsat for hartkorn

O tdr"o fdkoli alb., følgende bestemmelser:skpol
p~ den på vedhæftede rids med rød farve viste del af matr. nr. 3 a

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

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

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster og lignende, der må ~j heller opsættes

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

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genst~~~cu
Jeg forbeholder mig dog ret til at udvide det nuværende udhus
ca. 2 meter mod nord.

~x:frJeJd~X1:rax~U'~~~xJf:Ji~JBx:iXlJd:tE:gxlEl:txllixXElillld:tEuxkMxt.

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 2 Q Nr. Nærå by og sogn
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses

,(



t

på nævnte ejendom med påtalerat for naturfre~ningsnævnet for

Odense ~~tsrådskreds og for menighedsrådet for Nr. ~ærå

Med hensyn til serV'itut Gr og byrder henvises til ejenUOmillenS

blad i tingbogeuo

Nr.Nærå , den 25.november 1953.
Olav Jørgensen

Overensstemmende med det på mødet den 25 . l- 1953• JU :1

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 3 a Nr. Nærå by og sogn

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 23.marts 1954.
Ringberg.

~inglyst i Bogense købstad m.v. den 25.marts 1954. med anmærkning:
Til hinder er 5.560 kr. til Landbosparekassen for Fyn og 2.500 kr,

ais Bogense bank.
til

Genpartens rigtighed bekræftes.
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR ODENSE AMTSRÅDSKREDS , den Id· februar
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lVlatr.nr. .~.nme.Lue.LREG.HR. (} 1.. lq ~ .od o
Naturfredn1ngenævnet for Odense
~mterådal,reds•

16 a Nr. Nærå by og sogn

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

Nr. Nærå kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede g&rdejer Arnold
Thomsen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matro nro
16 ~ Nr. Nrerå by og sogn skyldsat for hartkorn

tdr·5 skpQ 2 fdk. li alb., følgende bestemmelser:
På den del af ejendommen, der 11g~er inden for det område,

dor på vedhæftede rids er afgrænset med rød farve,
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsGvaren-

de, således at,uds igten t il og fra kirken hindres • Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationerj

telefon- og telegrafmaster og lignendef der må ej heller opsættes

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

ring af redskaber eller lignende skøn...'1edsfo:cstyrrendegenst,gpr'l.c,}

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 2 .Q. r~r. Nærå by og $gll

Ovennævnte besterrh~elserkan ,uden udgift fo~ mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredllingsnævnet for

'Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Nr. Nær! sogn ,e
Matr. nrØ 16 å

et landbrug"

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogeno

~ den 30.november 1953.
Arnold Thomsen

Overensstemmende med det på mødet den 25. juli 1953
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 16 ~ Nr. Nærå by og sogn

den 23. marta 1954.
R1ngberg.

e
•e

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

Tinglyst 1 retskredsnr. 4l,Bogense købstad m.v. med anmærkning den
25. marta 19541 Til hinder er 24.200 kr. til Fyens Stifts Kred1tforen.

og 14.160 kr. private midler og 15.000kr. til øtatokesseb.

Genpartens rigtighed be~ræftes.
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR ODENSE AMTSRÅDSKREDS,

--.-------------



MatrQ nro Anmelder: REG. NR. 02. \ '-l r;,'. o;,; o
~aturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds.
26 Nr. Nærå by og sogn

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

Som led 1 fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Nr. l~ærå kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende' foranstaltninger er undertegnede kontrolassistent
Jens Otto Pedersen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matrø nrQ 26 Nr.
Nærå by og sogn

skyldsat for hartkorn

O tdrø 3 skp~ 2 fdkr. l alb., følgende bestemmelser:
På den del af ejendommen, der ligger inden for det område, der på

vedhæftede rids er afgræ~et med rød farve,
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.~, .• II". ., ~ ,

telefo"n- og telegrafmaster og lignende; de'!'må,'ej"heller' opsættes

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

ri.ng af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen8~ ~",,'1.C',)

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 2 ~ Nr. Nærå by og sogn

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense a.lltsrådskredsog for menighedsrådet for l~r. Nærå spgn

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendo~nens

blad i tingbogen.

Nr. Nærå ,den 30.november 1953
Jens Otto Pedersen

Overensstemmende med det på mødet den 25. juli 1953

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 26 Nr. Nærå by ogsogn

den 23.marts 1954

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,·

Ringberg.
Tinglyst i Bogense købstad m.v. den 25.marts 1954 med anmærkning:

:tilhinder er 6.375 kr. til Landbosparekassen for :E\ynog 3.600 kr.
privatemidler.

~enpartens rigtighed bekræftes.
NATURFREDNINGSNÆVNiT FOR ODENSE AMTSRADSKREDS, den I~·februar 1955.

/.
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Matr ~ nr.
27 .§:. Nr. Nærå by og sogn

Anmelder: KtU. Nit. 02. \Lo( (Q _00 o
Naturfredningsnævnet for Odense

amtsråds kreds •

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

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Nr. Nærå kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdejer Jørgen
Jefta Elgaard Pedersenindgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nro 27 ~

~r. Nærå by og dogn
skyldsat for hartkorn

o tdra O skpQ 2 fdkQ ot alb., følgende bestemmelser:
På den del af ejendommen, der ligger inden for det område, der

på vedhæftede rids er afgrænset med rød farve,
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 og lignende; der må ej heller opsættes

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

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genst~~Acv
Jeg forbeholder mig dog ret til genopførelse af beboelseshuset på
dets nuværende plads.

~Jf~~~:nxl~]IDC~~X~~~~Drt <

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 2 ~ Nr. Nærå 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 Nr. Nærå sogn

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen ø

liJr.Nærå , den 29.november 1953.

Jørgen Pedersen

Overensstemmende med det på mødet den 25. juli 1953

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 27 a Nr. Nærå by og sogn

den 23.marts 1954.
--ingberg.

e
e
e

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

iinglyst i Bogense købstad m.v. den 25.marts 1954. med anmærkning:
Til hinder er 1.500 kr. til Landbosparekassen for Fyn.

Genpartens rigtighed bekræftes.
AItftTSRJillS KREDS , den [O. f ebruar 1955.

/!l/rI.
,INATURFREDNINGSNÆVNET FOR ODENSE

------.----~------
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Odense, den 21/2 1992
,-- "'
A"'~ I f' Frs. 121-91

vi REG.Nl Q \ L\b .00FY;>;S .\ \ 1iS \;;) ,-:.:) L: L;E
FRED ....;! :-:C'-~E j~ i: f)')

DC:l1.hl~et, .\~:~~~[.ig'!d~:8
5000 Ol!~n~eC. Tli. 66 il 47 12

Ved en skrivelse af 6.november 1991 har De ansøgt om
tilladelse til udstykning af matr. nr. 2m Nr. Nærå by, Nr.
Nærå, således at 26 m2 fraskilles med henblik på etablering af
en brønd med dæksel og et målerskab til en pumpestation.

Nævnets tilladelse er påkrævet, idet arealet, som skal
fraskilles, er omfattet kirkeomgivelsesfredning (Provst Exner
- fredning) i forhold til Nr. Nærå kirke.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 31. januar 1992.

Under besigtigelsen konstateredes, at pumpestationen allerede
er opført.

Repræsentanter for Nr. Nærå menighedsråd meddelte ikke at have
indvendinger imod, at pumpestationen bibeholdes, såfremt den
afskærmes i forhold til kirken og kirkegården ved beplantning.

Repræsentanten for bygherren otterup Kommune meddelte, at
kommunen i samråd med menighedsrådet vil foretage beplantning.

Repræsentanten for Fyns amt, Landskabsafdelingen, meddelte
ikke at have indvendinger imod, at pumpestationen bibeholdes,
eller, at der beplantes, såfremt beplantningen ikke bliver
højere end målerskabet. d.v.s. ca. 1 1/2 meter .

Repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede
sig indstillingen fra Fyns Amt.

Nævnet meddeler herved efter det oplyste og konstaterede i
medfør af naturfredningslovens § 34 stk.1, som
påtaleberettiget i henhold til den tinglyste
fredningsdeklaration, dispensation til det ansøgte på
betingelse af, at bygherren otterup Kommune i samråd med Nr.
Nærå menighedsråd udfører afskærmende beplantning i forhold
til kirken med planter, som ikke væsentligt vokser op over

M SN l2 \ :> /7 - 00 C) S l-t o
)
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målerskabet på ca. 1 1/2 meter.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 13, § 34
og § 58 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for
Overfredningsnævnet. Herom og om udnyttels~ af en tilladelse
inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart af
nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 13, § 34 og § 58.

Chr. Siersted.
formand.
/bp

Landinspektørfirmaet Meklenborg I/S,
v/Henning Andersen, Jernbanegade 32,
5450 otterup .



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: 3O. august 1994
Journal nr.: frs. 33 /19 94

Knud Wistoft Lars~n
Nr. Næråvej 51
5450 Otterup

Ved skrivelse
efterfølgende
træer på matr.

af 31. maj 1994 har De ansøgt
godkendelse af en beplantning
nr. 16-a, Nørre Nærå.

om fredningsnævnets
foretaget med frugt-

Beplantningen ligger umiddelbart nord for Nørre Nærå Kirke og er
foretaget indenfor den på ejendommen tinglyste kirkefredningsde-
klaration, der har til formål at sikre den frie udsigt til og fra
kirken.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Otterup kommune,
der i skrivelse af 16. juni 1994 har udtalt, at ansøgningen ikkett giver anledning til bemærkninger.

Fyns· Amt, Miljø- og Arealafdelingen, har i skrivelse af 9. juni
1994 bl.a. udtalt:

"

Der er om sommeren et begrænset udsyn fra kirken mod
nord og det tilplantede areal, idet der i skellet er et
hegn af høje og tætte elmetræer.
Om vinteren vil det være muligt at se gennem hegnet mod
nord, men da kirken ligger højere end det tilplantede
areal, og frugttræer normalt holdes nede i en begrænset
højde (3-4 m), vil udsynet til og fra kirken ikke æn-



dres markant på grund af tilplantningen.

På denne baggrund har Miljø- og arealafdelingen ingen
indvendinger mod det ansøgte.

n

En repræsentant for Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnet skal udtale:

Idet fredningsnævnet kan tiltræde det af Fyns Amt ovenfor anførte,
meddeles herved efterfølgende godkendelse af den foretagne be-
plantning i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50.

Afgørelsen er enstemmig.

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.

RaunhOl~~
næstformand

lit



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31,5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: 16 . 11 . 94 .

Journal nr.: frs. 45/94.

Otterup Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
5450 Otterup

41 Ved skrivelse af 8. august 1994 vedlagt diverse tegninger har
Otterup kommune ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til udskift-
ning af gadelamperne i Nr. Nærå, herunder de gadelamper, der er
placeret indenfor kirkefredningen ved Nr. Nærå Kirke.

Det fremgår af sagen, at tre af lamperne vil blive placeret inden-
for kirkefredningen - Provst Exner fredningen, der bl.a. fastslår,
at der ikke må anbringes ting, der virker skønhedsforstyrrende for
kirkefredningen.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under sagen foreslog Menighedsrådet, at der i stedet for de af
kommunen foreslåede lamper anbringes fire lamper - parklamper
indenfor det fredede område.

Kommunens repræsentanter tilkendegav, at løsningen med parklamper
vil blive for dyr.

Fredningsnævnet forsøgte at mægle forlig mellem parterne, og par-
terne ville arbejde videre med en løsning gående ud på, at der i
stedet for fire anbringes tre lamper indenfor det fredede område,
heraf to parklamper og en lampe af den type, som kommunen har fo-
reslået.



Fyns Amts repræsentant, Provstiudvalgets repræsentant og
hedsrådets repræsentanter udtalte alle, at det ville være
sætte de lamper op, som kommunen har foreslået, indenfor
fredningen, idet de vil virke skønhedsforstyrrende.

Menig-
synd at

kirke-

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at meddele
afslag på de ansøgte lamper, idet disse efter fredningsnævnets op-
fattelse vil virke skønhedsforstyrrende på udsigten til og fra
kirken.

41\ Fredningsnævnet kan samtidig meddele, at man kan godkende, at man
i stedet anvender de af Menighedsrådet foreslåede parklamper og
meddeler herved samtidig tilladelse til, at man i stedet opsætter
parklamperne indenfor det fredede omr~de. ~ r

Tilladelsen hertil er ligeledes enstemmig og meddeles ligeledes i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 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 skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

lit
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