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Arealer omkring Taarup kirke.
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1:25.000 -I;I.I~-IIZ: 1./'1'
Fr.nr. p 5 - 1600 Fr. 16.

ca. 0,7 ha. Fredet: FKK
OFNK

22.8.1949
6.1.1951.

Forhindre'bebyggelse og sikre udsigten til og rra
kirken.

Der henvises til OFNK 6.1.1951 side 6-7 jrr. side 8.

Staten og private.

Fredningsnævnet.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPKOTOKOL.

lar 1951, den 6. januar, afsagde overfredningsn~vnet paa grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l 6 e

i sagen nr. 931/49 vedrørende fredning af arealer ved Taarup kirke.
D(m af fredningsn~vnet for Vi borg amt den 22. august 1949 afsagte

eLendelse er saalydende:
"Ved Skrivelse af 10/2 1949 har Danmarks Naturfredningsforening

omkring Taarup Kirke.
indbragt for Fredningsnævnet Spørgsmaalet om Fredning af visse Arealer

1

...
i
". "

Det hedder i den næmte"-Skri velse bl. a., at man har bragt i Erfa-
ring, at der i umiddelbart N~rhed af Taarup Kirke tilsigtes Opførelse
af et Beboelseshus, hvilket utvivlsomt vil være meget uheldigt i Forhold
til Kirkens Beliggenhed og Udsynet til denne.

r Skrivelsen hedder det endvidere bl.a. Kirken ligger umiddelbart

•
~ed Landevejen, som gaar ret n~r ved den vestlige Bred af Hjarb~k Fjord

'J - en Vej, som er ret st~rkt bef~rdet. Kirken ligger paa en Banke noget
højere end Vejen, og set fra Vejen baade syd og øst fru og nord og vest
fra fremtræder Kirken karakteristisk i Landskabet. Landevejen slaar et
smukt formet Sving uden om Banken, hvorpaa~Kirken ligeer. Umiddelbart
øst for Kirkegaarden ligger'den gamle Herregaard Taarupguard, til hvil-
ken Kirken oprindelig hørte; derefter følger syd for Kirkegaarden en
gr'.EsklædtSkraaning, der - som hørende under Tuarupgaard - ejes af Sta-
ten, dor har erhvervet denne Ejendom. Derefter følger, hvor Landevejen
svinger, delvis vest for Kirkeguarden en Grund tilhørende Vognmand Axel

tlortensen, hvorpaa der ligger et mindre uf ham beboet Hus med Garage samt
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to lave Skure. Da Terr~net skraaner ret st~rkt fra Kirkegaarden mod
'''Landevejen, ligger særlig Deboelseshuset betydeligt lavere end Kirke-

gnardcn. Nord for denne Grund fører en ogsaa til Kørsel beregnet Ad-
gangsvej fra Landevejen op til Kirkegaardcn. Nordlig for denne ligger
en Grund, som har tilhørt Vognmand Mortensen, og af denne har Taarup
Sogns Mcnighedsraad for ret nylig købt en til Adgangsvejen gr~nsende
Parcel mod en Bredde af ca. 7 ID for at bruge den Gom Parkeringsplads.
Den ~vrigc Del af Grunden er købt af Gartner Theodor Jensen, der for
Tiden bor i Kvals. Det er Gartner Jensens Hensigt at benytte dette Grund-
stykke til Havebrug og her opføre det Beboelseshus, som er nævnt først-.i denne Skrivelse. Da den øverste Del af Grunden skraaner saa meget,
at den vil være uanvendelig, er det Meningen, at Huset skulle plaoeres
nederst paa Grunden ret nær ved Vejen. Paa Grunden er iøvrigt allerede
opstillet to mindre Skure. Nord for denne Grund og for Kirkegaarden
ligger Skov og Park h~rende til Taarupgaard.

Som det af det a.nførte fremgaar, ligger Taarupeaard ret n'lll:'ved
Kir~en, hvad 0Gsan er Tilf~ldet med det Vognmand Mortensen tilhørende
Hus m.m., men hverken Taarupgaard eller Huset danner nogen Hindring for
Udsynet til Kirken, naar man kommer ad Landevejen fra Syd og øst. Lig-
gende paa Banken, højere end Taarupgaard, ses Kirken ret frit over den

~ ttomtalte græsklædte Skraaning, og paa Grund af Vejens Svingning ses
Vognmand Mortensons Hus først, naar man er ret nEr ved Kirken, og da
det - som n:-evnt- ogsaa ligger betydeligt lavere end Kirkegaarden,
hindrer det ikke Udsigten til Kirken. Hvis der derimod placeres et
Hus paa den af Gartner Jensen erhvervede Grund, vil dette paa ret lang
Afstand tr:Ede frem paa en utvivlsomt ret dominerende Maade. Naar man
kommer ad Landevejen fra Nord, dukker Kirken op bag Skoven, og derefter
aabner sig den frie Udsigt over denne Grund til Kirken paa Kirkebanken,
og netop ved den tilsigtede PlacerinB af Huset forrest pa~ Grunden vil

4tdet gribe meget forstyrrende ind i denne Udsigt, ligesom det ogsan
vil virke skæmmende for den smukke og frie Udsigt, der fra Kirkegaar-
den haves over Grunden mod vest og syd. Da det vil være en a.fgjort



.-ganske lav Beplantning. Som nævnt har Gartner Jensen købt Grunden for
at benytte den til Havebrug, men dette vil næppe være muligt for den

Forringelse i Forhold til den nuværende Tilstnnd, hvis dette Hus opfø-
"res, oG det saavel udfra landBkabelig-~stetiske som historiske Hensyn

m~a tillægges stor Betydning, at Landsbykirkerne i san vid Omfang som
muligt bevarer Kontakten med det omliggende Landskab, maa man formene,
at der er fornødent Grundlag for ved Fredningsforanstaltninger at søge
denne Grund friholdt for Bobyggelse, uanset Tilstedev~rel8en af de for-
annBvnte BygninGer i Nærheden af Kirken. FredningflforEmstal tningerne bor
gan ud pan, at Grunden ikke man bcbygbes hverken variet eller midler-
tidigt, og at der intct")'mnaanbringes, der hindl'er Udsigten eller vir'-

t ker f.:kæmmende.Grunden b'Jr heller ikke beplantes bortset muligt fra

t
r

øverste Del af Grunden med den ret stejle Skraaninc; den nederste Del
n~rmest Vejen synes allerede delvis at være taget i Brug i san Henseen-
de. Det mest tilfredsstillende vilde v~re, om Omraadet frededes snale-
des, at det ikke maatte dyrkes, specielt ikke med Havesager, oG at det
i Forbindelse hermed bestemmes, at hele Grunden skulde henligge græsbe-
vokset, snaledes som det er Tilf~ldet med den øverste Del, idet der der-
ved vilde opnans et mere samlet og ensartet Indtryk. Endelig synes der
ogsHa at være Anledninr; til et Forbud mod Afgravning af Grunden. SomeOgS2& foran n~vnt ligger der allerede to Skure paa Grunden, og dn
disse virker In€!getskf:Emmende:synes der at være fuld Anledning til, at
der i Forbindelse med Fredningen blev truffet Bestemmelse om, at disse
Skure skal fjernes, hvortil Hjemmel haves i Lovens § 13, 2. Stk. 3. Punk-

I
I
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tum.
Der kunde formentlig være Anledning til i Forbindelse med ]'red-

ningen af den omhandlede Grund at træffe visse Fredningsforanstalt-
ninger med Hensyn til de øvrige, foran omtalte Grundstykker, for at
det i saa otort OmfanG som muliGt kan sikres, at Forholdene med Hensyn

_til disao, Kirken nærlim;ende, Grunde ikke forringen. Hvad nu f0rst
angaar den af Menighedsrandet købte Parkeringsplads Ol' der vel ikke
Anledning til at antage, at der her skal foretages andet end en vis
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Planering, men mnn man dog anse det for rettest, at der bliver truffet
'''n Bestemmelse om, at der intet maa anbringes eller opstilles, som kan

virke forstyrrende eller skæmmende. Hvad Vognmand Mortensons Grund an-
gaar, kunde der v~re Anledning til, at der bliver truffet Bestemmelse
om, at Grunden ikke man bebygges yderligere uden Fredninesnævnets Til-
ladelse, og at det oc;saa for denne Grund blev bestemt, at intet man an-
bringor! eller opstilles, som ken virke skæmmcnde. Man man ogsaa anse det ~";.,
for særdeles heldigt, hvis der kunne blive truffet Beotemmelse om, at

Nationalmuseet, hvem Sagen har været forelcr,t, har tiltraadt Fred-

du to forn~vnte p~a Grunden værende Skure skulde fjornes, idet disse
I

~ .ri Udsigt til Kirken, forClges. Endelig skal man bem~rke, at det for
I Helhed8ns Skyld kunde v~re rimeligt, om det med Hensyn til den 0stligst

liGgende græsklædte Skraaning, som hører under Taarupeaard, blev bestemt,

virker meget skæmrnende, og derved vilde det Terræn, hvorover der havee

at denne skal henligge som gr~sklædt og ikke mua nfgraves eller forstyr-
res, ob at intet mea anbringes, som kan virke skæmmendc.

ningsforslaget.
N~vnet har besigtiget Forholdene og forhandlet med de interesserede

Lodsejere, der er gjort bekendt med den pautænkte Fredning.
[l. Matr. Nr. lai, Taarup HovGdeaard, Taarup Sogn.

Ejeren Gartner Theodor Jensen har protesteret mod den p~at~nkte Fred-
ning. Han har oplyst, at han har købt Parcellen til Gartneribrug og
til Opf0relse af Beboelseshue. Han har opf0rt et Drivhus paa Grunden,
og han har ladet grave K~lder til Beboelsesbygningen. Drivhuset er
opf~rt, eftar at han fra Fredningsn~vnet havde modtneet Meddelelse
om den paatxnkte Fredning, men Materialerne Var indkøbt forin0en.
Under Besigtigelsen fastholdt Naturfredningsforenincens Repr~sentant
principalt Kravet om Fredning nf den n~vnte Ejendom i Overensstemmel-
se med det i Naturfredningsforeningens Skrivelse anf0rte, dog at
man var indforstanet i, at Gartner Jensen faBr Ret til at dyrke
Arealet som hidtil indtil l/l 1951, men uden Ret til at foretage
yderligere Bebyggelse m.v. end allerede sket, 0g saaledes at allere-
de sket Bebyggelse m.v. skal v~re fjernet inden nævnte Frist. Sub-
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sidi~rt nedlaede Naturfredningsforeningons Repræsentant Paastand paa,
" at Fredningen af Gartner Jensens Ejendom gennemføres saaledes, at

alle Bygninger og Genstande, der h:J)versig over Terr:enet fjernes
inden den forannævnte Frist og saaledes at Gartner Jensen alene faar
Ret til fremtidig Udnyttelse af Arealet til Gartneri uden Anvend~lsc
af fleraurige Buske og Tr~er.
Gartnor Theodor Jensen har nedlagt Paastaha paa Tilkendelse af en
Er'sta tning p::-ia10.000 Kr., saafremt noget af do fremsatte Frcdnings-

t
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forslag gehnemføres. Han har oplyst, at hnn inclusive K~besummen
for Are~lJt har ofret ialt 5.478 K~. pUB Parcellen foruden sin egen
Arbojdskraft.
Matr. Nr. lah, Taar1.1pgdGrd E:ovedgaard. 'l'aarupSogn, Ejer TaaruPK1rke
]'brmahdcn fOJ:' Menighedsraadet t Pasto:r Johs. Sørensen og de øvrige Med-...
lemmer af Menighedsraadet har erkl:nret sig irtdforstaaet i, at den
n~vnte Parcel fredes i Overensstemmelse med det fremsatte Forslag.
Menighedsraadet har derhos erklæret sig indforstaaet i, at et paa
Parcellen anbragt Tørveskur fjernes ved Menighedsrnadets Foranstalt-
ninD'

~I' c. Matr. Nr. l,:" Taarupgaard Hovedganrd, Taarup Sogn.
I }~jcren Vognmand Aksel Mortensen har protesteret mod det vedrørende

h~nR Ejendom fremsatte Fredningsforslag, der ef tor det under Besig-
,tigelsen passerede alene gnar ud paa, at fremtidig yderligere Bebyg-

Golso ikke maa finde Sted uden Fredningsnævneto Samtykke, og hvis
dette Forslag gennemføres paastaar han sig tilkendt en Erstatning
pan 4000 Kr. Han har erklEret sig villig til at tilplunte den Aab-
ning, der (;lI' i H'IJkken,der staar i Skellet mellem hans Ejendom og

Menicheclsraadets Ejendom Matr. Nr. lah, ligesom han har erklæret
.Jig villi~ til at supplere den indenfor Hækken staaende Tr~række,
Gaaledes ~t Hullet her udfyldes.
Under Besigtigelsen konstateredes det, at den paa Matr. Nr. lø for
~Viden v~rende Bebyggelse bestanr af et Beboelseshus langs med Lande-
vejen, en med Beboelsesbygningen mod øst sammenbygget Garage, samt
to sammenh~n2ende lave Udhuset

-~--------------------~-----==-=----=----=---------,----- ---"._'



d. Matr. Nr. la, Taarupgaard Hovedgaard, Tanrup SOG~' Ejer Arbejdsmini-
__ storiet.

Den for Arhejdsministeriet mødende Repr~sentant har erkl~ret sig ind-
forotaaet i, at Skraaningen mellem Landevejen og Kirken, an Del af
Matr. Nr. la, beligecnde øst for Matr. Nr. lø, fredes som foreslaaet.
Idet der indenfor Nævnet er Enighed om at gennomf0re FredninGen i

det v~oGntliee i Overensstcmm~lse med den foreliegcndo Indstilling,
I
I

t har N~vnet vedtaget at paalægge de nedennævnte Arealer Servitut som
vedf'2JjotoB at till:l3ggeEjerne i Erstatning de for hver især n1'2vnte
Bel0b.

n. Matr. Nr. lai, Tuarupg~ard Hovedgaard, Taarup Soen, Ejer Gartner
ThEJodo:rJensen.
Der paal~gges hele rt~vnte Matr. Nt. sanlydende Servitut.
Ejendommen skal - efter l/l 1951 - henligge græsbevokset. og maå ingen-
sinde bebygges eller atter opdyrkcs. Der maa ej heller hverken varigt
eller midlertidie;t anbringes Master, Skilte, Skure, Boder eller andre
Indretninger, der kan virke 8k~mmende eller hindrende for Udsynet,
og Arealet maa ikke forstyrres ved Afgravning eller pan andon Maade.

~ De af Ejeren pau Are5let anbragte Bygninger herunder Drivhus og
I andre Indretninger samt alt, hvad der er plantet af Tr':Uor,Buske,

Fl~nter m.v. i Anledning af Arealets Anvendelse som Gartneri skal
fjernes af Ejeren inden l/l 1951.
Der ti11~gces Ejeren en Erstatning paa 9.000 Kr., der dog ikb~ kan
udbetales f~rinden Arealut er ryddet i Overensstemmelse med det for-
nn bestemte og Rydningen er godkendt af FrodningsnTvnet.

b. Matr. Nr. lah, Taarupg~nrd Hovedgaard, Taarup Sogn, Ejer Taarup Kirke.
Der poal~gges hele n~vnte Matr. Nr. saalydende Servitut.
Ejendommen maa ingensinde bebygges eller opdyrkes, men skhl sted~e
hEJnligge græsbevokset. Der maa hverken varigt oller midlertidiGt
~-.nbl'ingesMaster, Skilte, Skure, Boder eller andre Indretninger,
der kan virke skæmmende eller hindrende for Udsynet og Arealet maa
ingensinde forstyrres ved Afgravning eller paa anden Maade. Et pan

iJ



Ejendommen anbragt Tørveskur vil være at fjerne ved Menighedsraadet~
tit Fdtahåtaltning inden l/l 1951~

Der tilkendes ingen Erstatning •
. c. Matr. Nr. lø, Taarupggard Hovedgaard, Taarup Soen. Ejer Vognmand

Aksel Mortensen.
Der paalægges hele nævnte Matr. Nr. saalydende Servitut.
Ej endommen maa ikke bebygges yderligere uden Sc.mtykke a.f Frednihgs-
myndighederne, og der maa ikke paa Ejendommen hverken varigt eller
midlertidigt anbringes Master, Skilte, Boder, Skure eller andre
Indretninger, der kan virke skæmmende eller hindrende for Udsynet,
og det ubebyggede Areal m~a ikke forstyrres vod Af~ravning eller
paa anden Maade.

Der tillægges Ejeren en Erstatning pan 1000 Kr., hvilken Erstatning
ifølge derom nedlagt Paastand vil ~re at udbetale til Husmandskre-
ditforeningen, Aalborg, som extraordin~rt Afdrag p~a det i Ejendom-
men indestaaende l' Prioritetslaan til n~vnte Kreditforening.

d. Matr. Nr. la, Taarupganrd Hovedgaard, Taarup Sogn. Ejer Arbejds-
ministeriet.
Der paal~gges den Del af n~vnte Matr. Nr., der ligger mellem Kirken
og Landevejen og som begrænses mod Vest af Skellet mod Matr. Nr. l~, I

tt smst, og mod øst af en Linie, der gaar i For1~ngelse af Kirkegaar-
dens østlige Skel sa.alydende Servitut.
Arealet maa ingensinde bebygges eller opdyrkes, mon skal stedse
henligge gr~sbevokset. Der mas hvorken varigt eller midlertidigt
anbringes Master, Skilte, Skure, Boder eller andre Indretninger,
der kan virke skæmmende eller hindrende for Udsynet, og arealet
maa ingensinde forstyrres ved Afgravning eller paa anden Maade.
Der tilkendes ikke nogen Erstatning.
De paalagte Fredningsservitutter skal ikke v~re til Hinder for

en Udvidelse af Kirkegaardon eller for RegulerinG og Udvidelse af
Landevejen.

Paataleretten m.H.t. de paalagte Servitutter tillægges Frednings-
nævnet for Viborg Amtsraadskreds.
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De foran tilkendte Erstatninger vil - medmindre Fredningsnævnet
~inden Erstatningsbeløbenes Udbetaling har modtaget anden Meddelelse -

bliv0 udbetalt til de ifølge det foranstaaende berettigede.
De tilkendte Erstatninger udredes af Taarup~Kvo1s~Borris Kommune

,

med 3~OOO kr. I medens Rest~n udredes af Statskassen med 2/3 oe af Viborg
Amt sfc'Ud med 1/~."

Kendelsen er foro1agt overfredningsnævnet i medfør af naturfrednings-
lovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af vognmand Aksel Morten-
sen.

~, Overfredningsnævnet har den 17. august 1950 besigtiget de paagæ1den-
tt de arealer og forhandlet med lodsejerne og andre i sagen interesserede.

Man opnaaede herunder enighed med gartner Theodor Jensen om, at
erstatningen fasts~ttea til 8000 kr. imod, at der i fredningsservitutten
indf~res den ændring, at arealet maa d~rk3s landbrugsmæssigt.

Det bemærkes, at arealet ved besigtigelsen var ryddet i overensstom-
malse med fredningskendelsens bestemmelser.

Der opnaaedes endvidere enighed med vognmand Aksel Mortensen om,
at erstatningen fastsættes til 2000 kr., og om, nt kendelsen ikke skal
v~re til hinder for, at der sættes kvist pan huset midt pan taeet mod
vejen.

Da overfredningsn~vnet iøvrigt kun tiltræde det i kendelsen anfør-
te. vil denne være at stadfæste med de af det foranstaaende føl~unde

t

ændringer.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Viborg amt don 22. aUGust 1949 afsugte

kendelse vedrørende fredning af arealer ved Taarup kirke stadfæstes
med de af det foranstaaende følgende ændringer. Paa et nærv~rende kun-o
delse vedhæftet kort nr. Vi 104 er grænserne for det fredede omra[~dc
indtegnet.

tt I erstatning udbetales der f0lgende beløb:
gartner Theodor Jensen .•••••••••••.•••• kr. 8.000
vognmand Aksel Mortensen •..••••...•.••• kr. 2.000.



Af erstatshingsudgift~h, ialt iOiOOO kr., udrcder ~åarup-Kvo1s-
(~ Borris kom~une 3.000 kr: ~ ~~dens resten udredes med 2/3 af statskassen

og 1/3 af Viborg amtsfond.

e
e

Udskriftens rigtighed
bekr'Ilftes.~r/:

F. Gru e
overfredningsnævnets sokretær
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