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afsagt den 18. oktober 1950
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære RI 26~ januar 1949 bar Kirkeministeriet -
~ forstaaelse med Statsministeriet - uutalt ønske om, at kirker-
nes og kirkegaardenes om[;ivr::lserkommer til at fremtræ:1e saa
smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes at skæmmende be-
byggelser saasom sprø jtehuse, transformatorstationer, garager,
hønsehuse, skure o.lign. ikke anbringes saa nær ved kirken (kir-
kegaarden), at skønhedBværdier gaD.r tabt, eller kirkelige inter-• esser krænke s•

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med sogne-
præsten og provsten - behandlet spørgsmaalet forsaavidt Maarum
kirke angaar.

--•

Denne kirke (en romansk kampestensbygning) omgives af føl-
gende arealer: mod syd af matr. nr. 2 g (gaardejer Laust Paulsen),
mod øst af matr. nr. 1 a (parcellist Benny Petersen) og matr. nr.
1 f (I/S Maarums forsamlingshus) og mod nord af matr. nr, 5 c
(fru Kristine Rhiger). Vest for kirken findes offl3ntlig vej.

I/S Maarum forsamlingshus har ikke givet møde under sagens
behandl ing; men dette areal skønnes e f teT sin beliggenhed at
være af wlderordnet interesse.

De øvrige lodsejero har paataget ~Jigde nedenfor nævnte
forpligtelser,

Da ejerne saaledes har tilkendegivet deres interesse for
kirken, forventer nævn,'t, at menighedsraadet til gengæld vil dra-
ge omsorg for, at don i det nordvestlige hjørne af kirkegaarden
værende kule, der henligger i en u8ømmelig tilstand (sandsyn]ig-
vis i hø j grad hjemsøgt af rotter) bringes i orden og hold es i
orden, ligoElomman henf3tiller til raadet at paalægge graveren
(klokkeren) ikke at benyttt~ fru Rhigers have som losseplads.
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H e r e f t e r b e s t e m m e s:
Skæmmonde indretninger maa ikke anbringes saaledes:
Paa matr. nr. 2 g i en afstand af 15 ro fra kirkegaarden,

paa matr. nr.,1 a i en afstaIld af 20 ro (markvejen incl.) fra
kirkegaardcn og paa maGre nr. 5 c i 8n afstand af 10 m fra kir-
kegaarden (bortset fra det ved kirkegaardshegnet liggende udhus).

Ved skæmmende indretninger forstaas garager , drivhuse, boder
hønsehuse, skur8, retirader, sprøjtehuse, transformatorstationer,
ledningsmaster o. lign.

Denne kendelse vil være at tinelyse 30m seTvitutstiftende
paa matr" nr. 2 g, 1 a og 5 c af Maarum by, Græsted-Maarum sogn.

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og mo-
nighedsraadet for Maarum kirke, hver for sig ellor i forening.

J. L. Buchll Carl Poulsen.
Johs. Hansen.
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