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KENDELSE
afsagt den 26' april 1951

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet -
i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kir-
kernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræd:
saa smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes, at skæm-
mende bebyggelser ikke anbringes saa nær ved kirken (kirke-
gaarden), at skønhedsværdier gaar tabt, eller kirkelige in-
teresser krænkes.

I denne anledning har nævnet efter forhandling med
provsten, sognepræsten og menighedsraadet behandlet spørgs-
maalet for saav1dt Bloustrød kirke angaar.

Denne kirke (en romansk kampestensbygning) omgives - bort-
set fra den nye kirkegaard - paa alle sider af offentlig vej.

Med menighedsraadet og graver Jul. Jørgensen (som ejer af
matr.nr. 5~Bloustrød) er der truffet de nedenfor anførte
aftaler. .?-JS.,

H e r e f t e r b e s t e m m e s:

Præstegaardsjorden (matr. nr. 1 a og 41 a Bloustrød) syd
for kirken mellem den offentlige vej og Pilekæret fredes mod
enhver form for bebyggelse, herunder skure, drivhuse, garager,
boder o. lign. og mod anbringelse af skæmmende indretninger,
herunder ledningsmaster o. lign.

Denne bestemmelse ikke være til hinder for, at
der af Kirkeministeriet ffes afgørelse om eventuel ny pla---.,..--
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~et udhus, som graver Jul. Jørgensen paatænker at bygge
ved den nye kirkegaard, skal holdes i en afstand af 8 m fra ve-
jen.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa matr.nr. 1a +@ og 5 ~ af Bloustrød by og sogn.

Paataleret har freiningsmævnet for Frederiksborg amt og
menighedsraadet for Bloustrød kirke, hvor for sig eller i for-
ening.

J. L. Buch. Carl Poulsen.

1m. Pedersen.

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