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Bemærkninger

Del af l.§..
Sålænge arealerne administreres af del
kirkelige myndigheder, træffer kirke- .
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
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lVla1ir.nr. lUlllle J.. u e.l' •

l !. Norup by og sogn Naturfredningsnævnet for
r,

Odens e amterådskreda.
4tJ REG. HR. 02.. \ (2_ ooCJ

lyst 7/7 1<1S-Lt

F r e d n l n g s b e s t e ID ID e l 8 e

•e Undertegnede menighedsråd for Ncrup
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
kendelse) at der pål~gges ejendommen matr. nr. l ~ Norup by og

sogn skyldsat for hartkorn O tdr. 7 skp., fak.
l alb.; følgende fredningsbestemmelser:

På den lod af matr. nr. 1 ~, hvorpå præstegården ligger,

må de~ ikke bygges eller plantess midlertidigt eller stedse-
varendes således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må de::::foretages ombygning s anbringes transformatorstationer 5

telefon- og tolegrafmaster og lignende s der må ej heller opstil-
les skure s udsalgssteders isboder; vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedslorstyrrende gen-
stande.

så li:~1ge det til prCJsteembedet hørende ll,;,;V11tejordtillig-
gende adminlstreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet dog - efter indhentet erkl~ring fra fredningsncGvnet -
som hidtil afgør'else om nyplacering af bygninger på præstegårds-·
jorcen. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse



• ~Den
""U"l
0'1 nr.
....1

r

om nyplacering af bY~lingers ombygninger og t11bygn1nger pa aen
til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del af
præstegårdens areal s der ligger i umiddelbar tillcnytning til og
n~hed af præstegårdens bygninger; så længe disse arealer admi~~)
nistreres af de kirkelige myndigheder.

Det fredede område findes indtegnet p~ v~ill18ftedekort.
originale kortkalke opbevares i tinglysnin(;sa.ktenfor matr.

l ~Norup by og sogn
~' For fredningen ynes ingen erstatning.
oB Menighedsrådet er indforstået nEd; at ovenno..,"Vntefredning"

_:. ~ bestemm~lser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturt:red-

" '{ "-.)ningsnævnet for Od.ense amtsrådskreds og - hvis et d.ceal s21ges •

g ~ tillige for menighedsrådet. tit
(l,) ~ ~ro

2 G 160240 o den 6" juli 1954·Ringberg.
Det t11træd~8f at nærTsrende fredn1ngadeklaration ting11ses BOS

v1tutstift!::t1de på ru.tr. nr. l a, Noru'P by og l!lIcgn.
Kirk•• inleteI'iet, den ~e. juni 1954.

P.M.V·:tt;.B.
å • G.. t>edIftree.A

Med hensyn til servituter og byrder h~nvises til ejendom-
mens blad i tingbogen.

Borup , den IS.januar 1954.
ll.m.v.

Søren ~ Nleleenformd ..Nærværende deklaration tiltræde8 af underteunedl
.Haemark k1rked1str:1.kt i Noru;ø. /?~~.Jn.v.

Søren B-lielsehNorup,den 12.juni 1954. farm.

.en1ghedsrAd 1IfI

Overensste~~endG ~eQ vedtageJse på laødG den 28. Juli 195'
iii1 modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amts-
rådskreds foranstående fredningsbestem~elser; der bedes lyst som
byrde på matr~ nr. l & Norup by og soen

Naturfrecningsnævnet for Odcns e amtsråo.s::erecls~
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