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U D S K R I F T---------------af
OVEhFEEDNING SN:EVNETS KENDELSESPROTOKOL •---------------------------------------

År 1952, den 28. januar, afsaede overfredningsn~vnet på grundlag
af mun1tlig og skriftlig votering følgende

k p. n d e l s e
i sagou nr. 1030/50 vedrørende fredning af arealer ved Blistrup kirke.

I den af II'udningsn:uvuet for Frederiksborg amt den 2. november
1950 afsagte kendelsc hedder det:

"I et c.lrkulære af 26 l j :inUClr1949 har kirkemiui Ateri et - i for-
ståe1ne med statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes og kirke-
gårdenes omgivelscr kommer til at fremtr~de så smukt og værdigt som
muligt, specielt såled(~H at skæmmendn bebyggelser, såsom sprøjtehuse,
transforma torsta tioner, garat'~er,hønsehuse, skure o. lign. ikke
anbrJnges så l'l'nr ved kirken (kirkegården), at skønhedsv:"Erdier går
tabt ulle1' kirkeliee interesser kr~nkes.

I denne anlednin€ h~r nævnet - efter forhandling med provsten,
sognepr1~sten, menighedsrådet og ki!'k(~v:EI'gen- behandlet spørgsmålet
fOl'[1:1vidtBliBtrup kirke ano:itr.

Denne ktr-ke, en romansk kampestElnsbygning (dog st~rkt ommuret)
med altertavle af Eckeroberg, kunne efter sin beliggenhed og sit
ydre, v-:ereen pryd i landskabet, men er nu i det væsentligste skjult
af høj beplantning.

Nævnet må anse det som påkrævet, at der ryddes ud, hvilket specielt
g~lder de 4 tr~er, der st~r i kirkens nærhed, idet de ikke blot gør
kirhms iudre mørkt, men antagelig også ved deres rødder beskadiger
ki:rkcmurcn. N'f:~met anser det ligeledes som påkrævet, a t kirkegårdsre-
til'adel'ne flyt Les lnd i det gamle, ubenyttede lighus •

Præstegården og pr~Ategdrdsjorden ejes - efter hvad der er oplyst
overfor n~vnet - af en k1'cdo af ubekendte personer, hvorfor nævnet
uden forhandling har måttet træffe de nedenfor n~vnte bestemmelser.

Mod nord findes et areal, matr. nr. 3g, 3k, 3l, 3Q og lp til-
hørende parcellist Carl M. Hansen, der har indvilget i de nedenfor
anførte bestemmelser, hvorved bemærkes, at der på dele af ejendommen
i forvojen hviler bebyggelsesservi.tuter."

Konklusionen er s~lydende:
"Nord for kirken, d.v.s. mellem kirkegården og Udsholtvejen,

således at den nordliec grænse udgøres af Carl Hansens hus og dettes
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tt forlængelse i lige linie, medens den vestli$c ~rænse går fra pr~e~årds-

havens nordøstlige hjørne til den øetlige gavl ~f Carl Hansens h~, må
der ikke anbringea sk~mmende indretninger.

Sådanne indretninger må heller ikke anbringes i præste.gårdshaven
og pr~steg~rdsgården i en afstand af 40 ID fra kirkegården. Såfremt og
så l~nge som kirkcgårdsjorqen administreres af de kirkelige myndigheder,
skal denne bestemmelse ikke være til hinder for, at der af kirkeministe-
riet træffes afgørelse m.h.t. eventuel nyplacering af præstegården.

På jordstrimlerne langs kirkegårdens søndre ~g østlige mure (for-
mentlig gadejord), må skæmmende indretninger ej heller anbringes.

Ved sk~mmende ind.retninger forstås garager, drivhuse, boder, hønse-
_huse, skure, retira.der, sprøjtehuse, transformatorstationer, lednings-

master o. lign.
.. Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende p& matr.
_nr. la oB 3g m. fl. af Blistrup by og sogn.

Påta,leret har menighedsrådet for Blistrup kirke og fredningsnmvnot
for Freder1~~borg amt, hver for sig eller i forening. 1/

Kendelsen er af Blistrup sogns menighedsråd indanket for overfrcd-
ningsn'Evnet, som den 14. april 1951 har besigtiget de påg:llldende arealer
og forhandlet med reprlJsentanter for menighedsrådet, en repræsentant
for kirkeministeriet og andre i sagen interesserede. Menighedsrådet
ønskede præstegårdsarealet undtaget fra fredningen, men nedlagde ikke
påstand p~ tilkendelse af erstatning.

Det bemærkes, at det i kendelsens konklusion nævnte areal matr. nr.
la hører til Blistrup præstegård.41 Den nordlige fredningsgr:~se går efter kendelsens beskrivelse gennem
haverne på matr. nr. 3k og 31, hvilket sidstn~vnte areal iøvrigt ik~e
er n~~lt i kendelsen. Overfredningsn~vnet finder hverken anledning
til at inddrage disse to arealer eller det i kendelsen nævnte matr. nr.

,- 31 under fredningsbestemmelserne , som herefter for Carl M. Ha.nsens
vedkommende alene vedrører matr. nr. 3Q og lq, hvorved bem~rkes, at det
i kendel~en nævnte matr. nr. lp rettelig skal v~re lq.

Overfredningsnævnet har vedtaget at stadfæste kendelsen med de oven-
for angivne berigtigelser og med den tilføje1ge, at for så vidt de ki~
kelige myndigheder skulle ønske at opføre en garage p~ det fredede område,for
mA spørgsmålet foreLtlggeo/'overfrodningon:evnet.

Fredningsgr~ns~rne er angivet p~ det til noorværende kendelse hørende
kort nr. Fr. 129.

\_ T h i b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet for JPrederiksborg amt deu 2. novomber 1950
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afsagte k0ndelsG vedrørende fredninc af arealer ved Blistrup kirke
stadf~steo med den af de foranstående berigtigelser med hensyn til
fr'odningens grnnsor fC'lgende 'f)ndrLnt;'e POl' 8;3 vidt de kirkelige myndig-
heder skulle øn8ke at opf0re en garage p8 det fredede område, må spørga-
rniHet forel:egges for overfredniYlgsnÆvuet.
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Udskriftens rigtiehed be-
kr::efter:l.
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REG.NR. o \42~.ooCJ
KENDELSE

afsagt den 2' november 1950
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26' januar 1949 har Kirkeministeriet

t
~I

- i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirker-
nes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræ'de-s'aa smukt
og værdigt som muligt, specielt saaledes at skæmmende bebyggelser,
saasom sprøjtehuse, transformatorstationer, garager, hønsehuse,
skure o. lign. ikke anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at

tt skønhedsværdier gasr tabt eller kirkelige interesser krænke s a

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med provsten,
sognepræsten, menighedsraadet og kirkeværgen - behandlet spørgs-

"
maalet forsaavidt Blistrup kirke angaar.

~ --------
Derme kirke, en romansk kampestensbygning (dog stærkt ommuret)

med altertavle af Eckersberg, kunde efter sin beliggenhed og sit
ydre, være en pryd i landskabet, men er nu i det væsentligste skjult
af høj bepl~ltning.

Nævnet maa anse det som paakrævet, at der ryddes ud, hvilket
specielt gælder de 4 træer, der staar i kirkens nærhed, idet de
ikke blot gør kirkens indre mørkt, men antagelig ogsaa ved deres
rødder beskadiger kirkemuren. Nævnet anser det ligeledes som paa-
krævet, at kirkegaardsretiraderne flyttes ind i det gamle, ubenyt-
tede lighus.

Præstegaarden og præstegaardsjorden ejes - efter hvad der er
oplyst overfor nævnet - af en kreds af ubekendte personer, hvorfor
nævnet uden forhandling har maattet træffe de nedenfor nævnte be-
stemmelser.

Mod nord findes et areal, matr. nr. 3 g, 3 k, 3 l, 3 o og 1 p
tilhørende parcellist Carl M. Hansen, der har indvilget 1 de neden-
for anførte bestemme lser, hvorved bemærkes, at der paa dele af
ejendommen i forvejen hviler bebyggelsesservituter.
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T h i b e s t e m m e s :

Nord for kirken, d.v.s. mellem kirkegaarden og Udsholtvejen,
saaledes at den nordlige grænse udgøres af Carl Hansens hus og
dettes forlængelse i lige linie, medens den vestlige grænse gaar
fra præstegaardshavens nordøstlige hjørne til den østlige gavl af
Carl Hansens hus, maa der ikke anbringes skæmmen~e in~retninger.

Saadanne indretninger maa heller ikke anbringes 1 præst~,gaards-
(,

haven og præstegaardsgaarden i en afstand af 40 m fra kirkegaarden.
Saafremt og saa længe som kirkegaardsjorden administreres af de
kirkelige myndigheder, skal denne bestemmelse ikke være til hinder
for, at der af KiTkeministeriet træffes afgørelse m.h.t. eventuel
nyplacering af præstegaarden,

Paa jordstrimlerne langs kirkegaardens søndre og østligo mure
(formentlig gadejord) , maa skæmmelne indretninger ej heller an-
bringes~

Ved skæmmende indretninger forstaas, ~arager, drivhuse, boder,
hønsehuse, skur~, retira~er, sprøj tehuse, trarisformatorstatio:per,\

\,
ledningsmaster o. lign.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa
matro nro 1 a og 3 g m.fl. af Blistrup by og sogn.

Paataleret har rnenighedsraadet for Blistrup kirke og fred-
ningsnævnet for Frederiksborg amt, hver for sig eller i forening,

J. L. Buch. Carl Poulsen.
N. Nielsen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den in-
den 4 Uger indankes for Overfrednings-
nævnet, Slotsholmsgade 10, KØbenhavn K.
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