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Navn: Marslev kirke Reg.nr.: 4-4-1-02
2 t ~2.oD

•

Kommune: Langeskov O 5,0 100 200m
Ejerlav: Marslev by !

, I

Sogn: Marslev 1:4000

Matr. nr.
Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkninger

dato

• For l.§;og det umatr. areal gælder fØl-
gende bestemmelse:
Sålænge arealerne administreres af de

I kirkelige myndigheder, træffer kirke-
l' • ministeriet afgørelse om nyplacering
l af bygninger m.m ..
i'
I

l.§; 12/8-1954- 13/8-1954- Del af la. Tidl. l.§;og umatr. areal.

umatr.
areal 12/8-1954- 13/8-1954- Del af umatr. kirkegårdsareal. Tidl.

la, 35 og umatr. areal.

5.§; 3/5-1955 4-/5-1955 Del af 5a.

8b 3/5-1955 4-/5-1955 Del af sJ2.

e)

h #ii 5 j .i@'t=w ft ... "- .........



REG. NR. øf/,r~ I ~I J :
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Matr. nr. Anmelder:

l ~ og " MarøleT by og sogn ~aturtredn1ng8DæVDet tor
Odense amtsrådskreds.

• F r e d n l n b s b e s t o m m e l s e

Undertegnede menighedsråd for MareleT og Birkende
sogn~estemmer herved under forbehold uf kirkeministeriets god-
kendelse) at der pål~gges ejendommen matr. nr. l A og '5 Marslev

henholdsvYøby og sogn sl~ldsat for hartkorn. ,tdr. O skp. O fd~.
0i l alb.

l alb. ,/følgende fredningsbestemmelser:
II
I'

l
l
('
"

Ptdmatr.1nr. 35 oa den på vedbæ!tede rids med rød bræmme afmærkede del.af ma r. nr. .! I

må der ikke bygges eller plantes~ midlertidigt eller stedse-
varende~ såledos at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning~ anbringes transformatorstationer l

telefon· og telegrafmaster og lignende) der må ej heller opstil-
les skure l udsu~gssteder~ isboder~ vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

Så l~:.ngedet til præsteembedet hørende lll:JV11tejordtillig--
gende administreres af de kirkelige myndigheder, trCEffer kirke-
ministeriet dog ~ efter indhentet erkl~ing fra fredningsn[mn1et
som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårds-
jorcen. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse



(·~~stemmelser tinglyses på ejendommen
\\l 1J ningsnævnet for Odense amtsrådskreds
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ø ~ t111ige for menighedsrådemne.
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om nyplacering af bygningers ombygninger og tilbygninger på den
til preJsteembedet hørende have med gåro.splads samt den del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning til og
n@rhed af præstegårdens bygninger, så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

JB~&..~~»m~Jt~~~~~.
~~~A%~("56~~.~bp~ ". . , BX~·
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For fredningen ydes ingen erstatning.
-rneMenighedsrådet er inuforstået med~ at ovenn~~nte frednings-

med påtaleret for naturfred-
og - hvis et areal s~lges -

~-t~~
J3å-xl:tNlMlQtD;xx

mens blad i tingbogen.

Marslev , den april 1954.30.

Menighedsr;det ror Marslev og Birkende

J. L. Thomsen, fmd.

Overensstemmende med vedta.gulse på lnøde den 19•• a~ 1951
1951 modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amts-
rådskreds foranstående fredningsbesten~elser. der bedes lyst som
byrde på ,~~x

OYeUnlBYIH8 matr. nr ••

Naturfredningsn~et for Odense amtsrådskreds,
don 12. august 1954.

A. G. Laugesen
~

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklarstion tinglyses som
aervitutstiftende på matr. nr. l a og 35 Marslev by og sogn.

Kirkeministeriet, den 20. maj 1954.
P.M.V.
E.B. ~.G.Pedersen, Eksp.

Tinglyst i Kerteminde den l3/R 1954.
ro"
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REG. NR . .J/tiL

Matrc nr~ Anm8ldcr:

~trlkuler~t ar.al 1 K.~.l.Y
b, 0i IOP

~aturtr.dD1D~an.YAe' tor Odensea.'.r14asu ••••

F I' e d n i n g s b e s t c m ID e l s e I'

Som lcd i frodnings~~dighedernes bestræbelser for at sikre
kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

1Ja,:.riPluV'
udsigtshindrcnde foranstaltnin50r GI' undertegnede Martl." b)flalll
indgået på uden vederlag at pål~gge ~~iii~ziiiilx~it

uaat.rlk'ulø ot 41'81.1.11. 1>.'~I.r:,le'f' bI C)~ BOP æt~Uiaiiiaiti~i~B
x~~SXXA%xifix%xxx~~h1:i);.U,xJ\~l2., -følgende bestemmelser:

FA al'ealet, cl.t edliuldte b1t'lti'J}vno. ea trekant b.ltu_net. nord tor
Idrke,lrd u

må der i~ce bygges eller plantos~ mi1lcrtidigt eller stedsevaren-
de, således at udsigten til og fra kirken hindreso Ej heller
må der foretages ombygning, anbringes transformatD~stationer,
telefon- og telegraf'master og lignende; der må ,ej heller opsættes
skure, udsalgsstoder9 isboder. vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber oller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Det fredede område findes indtegnet på vod.hc.Jftedekort ..
Den originale kortkalke opb0vuros i ti~glysningsakten for

.. "r. Dr. 1..

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
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på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for mcniE",hedsrådet for ~.l.Y S (J' " .

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
bInd i tingbogen.,

~~

~~\f"t~}'\~
~ \~

'"'"~ I Overensstemmende med dot pil mødet den 1~haprl11951
~ vfdt~gne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

"amt~rådskreds foranståonde fr~dningsbestemmelscrt der bedes lyst
i

t den 2.'1- tf.kurel ••

\
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REG. NR . .I /,f~

Matr. nr. Anmelder:

5 ~ Marslev by og sogn Naturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds

F R E D ~ I N G S B E S r E M M E L S E R

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sik~e

Marslev kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdejer Nie~
?eter Nielsen, Marslev

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 5 ~ Maralev
by cg sogn

skyldsat for hartkorn

10 tdrl skp.O fdk'l alb., følgende bestemmelser:
på den på vedhæftede rids med rød bræmme afmæ~e del af ejendommen,

nemlig bræmme på 20 m's bredde regnet fra kirkegården og grænsen til matr.
nr'. l ~

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 telegr~fmaster og lignende; der må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til ueboelse eller opbevaring af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

.Den,originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.
l a smst.

- Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift far mig tinglyses



på nævnte eJendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsr1dskreds og for menighedsrådet for Marslev sogn

watr. nr. 5 !: Marslev by og sogn udgør i forening med

matr. nr. 10 h smst. et landbrug.

J'JJedhens.in til servituter og byrdeJ.'henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Marslev , den 27. april 1955.
N.P .Nielsen

Overensstemmende med det på mødet den 19. april 1951
vedtagne modta~er og godkender naturfredninssn~vnet for Odense

amtsrådskreds foranstående frednin~sbestemmelser, der hedes lyst
,ovennævntesom byrde Pt' matr. nr.

~aturfredningsnwvnet for Odense amtsrådskreds,

den 3. maj 1955.
Ringberg. /BJ

tinglyst i Kerteminde købstad m7 den i. 4. maj 1955. med anmærkning:
Ejendommen er behæftet med pantegæld.

--- 000 ---
~enpartens rigtighed bekræftes.

N.tu"'~d~:~9,","'m'\l.~n~ }95 6.

Oden,eM""("'- . ~~ ~j; cfr.·
··/8J/rl.
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Matr. nr. Anmelder:
Naturfredningsnævnet for Odense8 ~ Marslev by 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

Marslev kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede fru Astrid H~nsine
Marie Overgaard, MarsleT,indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 8 ~

Marslev by og sogn
skyldsat for hartkorn

O tdr.O skpl fdk.l alb., følgende bestemmelser:
på den på vedhæftede rids med rød bræmme afmærkede del af ejendommen

nærmere betegnet have
må der ikke bygges eller plantes, midlertitiigt eller stedsevaren-

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

der foretages ombygning, ,anbringes tranSformatorstationer, telefon-

,og telegr~fmaster qg ~ignendej der må ej heller ops~ttes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr. nr.
l a smst.OVennævnte beste~~elser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte eJendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsr1dskreds og for menighedsrådet for MarsleT sogn

x~x~xxx xx.x~

lnedhensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

~arsley den 27. april 1955.
Astrid Overgaard

Overensstemmende med det på mød?t den 19. april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfrednings~vnet far Odense

•

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
ovennævnte

som byrde på/matr. nr.

HaturfredningsIlllivnetfor Odense æntsrådskreds,

den 3. maj 1955.
Ringberg. IBJ

den 4. maj 1955.~inglyst i Kerteminde købstad m.v••
--- 000

• { I

rigtighed bekræftes.
~.~

den J~r 1956 •

Genpartens

NaturfredningsDmvnet

(

ofre
(loV rI.
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Ji,tukJr1ft. REG. NR. ~/'R.

l\1atr.nr. Anmelder: 'NaturfrednJngsnæV1let
for

Odense Amtsraadskreds...~rlkU1er.' areal
i .ar.lev bl.' aoca.

F R E D N I N G S B E S T E ~ M E L S E R

Som led i fredningsmyndighederne s bestræbelser for at sikre

M~~bl'1kirkeB omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede ~o,n.'idtor ~r.leY
kO •• UI1.

indgået på uden vederlag at pålægge .... ~.~ ••_...~ ... 2 ...~~1-

~~.~~l~4~~~, følgende bestemmelser:
..li &reaJtll'nC, hve.tl''': det au. l1i4l1e.r ~lOI'c!i 0' ••, tor klt'ke"l'de ...,

Øtliltl.rfk .• Ol' tU V-"lØ~t'l\i.rClen c., Øl.,.'r. nr. " i&Clr~l~y bi ~, ~Q'u.0$ 4e'
andet. ll.t44ella ...·' n01"d.l1lct lUI' l'Ut'Yflh: [1;btl'. fU'. \4a \11 ".,all

må der ikke bygees eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

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

der foretages ombYGn:l.ng, anbringes transforcnatorstationer, telefon ....
og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder., isboder, vogne til beboelse oller opbevaring af red-

skaber elJ.er lign&.l1deskønhedsforstyrrende ge!~stande.

Det fredede område findes indtegnet pEl.vedhe!ftede kort.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for"". Dr.
1 At MDrøl •• bIO' .OiD. lIlCllt,lIet'4.' '

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for~'æ tinglyses

. I

tiUiVJl\IiI1\'"



-me
på nævnte ej~ndom/mt:ldpåi"alerl:ltf o:..'naturt'redningsnævnet for

Odense amtsrådskrecs og for menighedorådet for Marelev 801n.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

MarB1e~ den

larelev-Blrltende ø0tinerid

pr. Langeekov
N. Mar. Pedersen.

Overensstemmende med det på mødet den 191aprl1 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på u;t.r~XJl.l'~X ovennævnte ax'eal.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrAdskreds,

den 12'Jun11956.

B,lDø'b.er,. IU.
50gD.l'r4de'to tOI'~nBt'litnde beslutning af 221april 1954 godkendes

hsrved.

P. a. v.

lIøller HalloeD
08t.

Tlng1røt 1 ~ert.m1n4. købetad m. v. d.n 12'~unl 1956.
---

Afskriftene r 1t!;t1 ..,hed beku~tte8:
tJ,Hl.ll frednm0snæV!Wl • 6 FES 1 /1'

j..c-r-. _.-- ~~n l' • 957 / /
Odense,Æntsraadskteds -~ ./' 1/: Y1

~L-~ ~ ..~~_I
.' /')

1.J°tr•1.',. la;>
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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