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Ar 1987 den 28. september kl. 14.00 foretog Fred-

ningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds

besigtigelse i

• sag nr. 107/1987 vedr. matr. nr. l-dd og l-dh Buderup,
Buderup, Støvring. -
Opdyrkning af P-plads ved Buderup
Kirke i strid med deklaration, lyst
13/12-1973.

Sagens akter var tilstede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer E. Bruun de Neer-

gaard, det amtsrådvalgte medlem, Jens Nielsen og det kommunal-

valgte medlem, Lis Christensen.
For Støvring kommune: kommuneingeniør Hjørne.

For Fortidsmindekontoret: museumsinspektør G. Kunwald.

For Støvring menighedsråd: Bente IsagerMiller, Bjarne•••
Jensen og fru Schramm-Seidenkranz.

For Aalborg Stiftsøvrighed: stiftskontorchef Erik Løugeeen.

For Danmarks Naturfredningsforening: Claus Eriksen.

Ejeren, G. Priess Christensen, var mødt.

Nordjyllands amtskommune var indkaldt men ikke mødt.

Nævnsformanden redegjorde for sagen og oplyste, at der

i 1951 er tinglyst kirkefredningsdeklaration på matr. nr.

l-dd og l-dh,"hvorefter den østlige del af de nævnte matr.

nr.e, nemlig den del, der ligger øst for en linie para-

lel med det vestre dige og i en afstand af 25 m fra dette",

er fredet.
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Den 13. december 1973 tinglystes deklaration,

hvorefter der gives tilladelse til, at der vest for

kirkegårdsdiget på matr. nr. l-dd og l-dh må beplantes

med frugttræer og buske indtil en linie af 15 m fra og

parallelt med diget, men således at beplantningen i

bæltet mellem 15 og 25 m ikke må få en højde på over 2,5 m.

Endvidere bestemmes, at arealet syd for kirkegårdsdiget skal

henligge som jævnt græsareal, der må benyttes som parkerings-

plads for publikum, når kirken benyttes til koncenter m.v.

Arealet, der er beliggende vest for "parkeringsarealet" og indtil

ovennævnte 15 m linie, skal ligeledes henligge i græs, hvis det

ikke ønskes udnyttet på anden landbrugsmæssig vis, der ikke kom-

mer i strid med fredningen.

e
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Endelig bestemmes i deklarationen, at der i det nordøst-

lige hjørne af matr. nr. l-dg skal ske en nedskæring af

såvel frugttræer som hegnstræer i en afstand af 15 m fra

hjørnet, således at bevoksningen her til stadighed holdes

i en højde, der ikke overstiger 1,5 m.

Matr. nr. l-dd og l-dh er nu sammenlagt til matr. nr

l-dh, der ligesom matr. nr. l-dg ejes af Priess Christensen.

Nævnet har tidligere behandlet en sag om overtrædelse

af deklarationen, idet der uden nævnets forudgående godkendel-

se var plantet 3 rækker dværgæbletræer i 15 m bæltet vest for

diget, hvilke træer nævnet ved skrivelse af 25. april 1980

(sag 552/72) har tilladt bevaret indtil l. januar 1990.
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Nævnet konstaterede, at en del af det fredede areal

syd for kirkegårdsdiget var tilsået med havre, og at

hegnsbeplantningen i det nordøstlige hjørne af matr.

nr. l-dg havde nået en højde, der væsentlig oversteg

1,5 m.

Priess Christensen oplyste, at han har givet spej-

derne lov til at så havre til juleneg, idet han, da han

fik henvendelse fra spejderne, ikke var opmærksom på

deklarationens bestemmelser. Han har tidligere ned-

skåret hjørnebeplantningen på matr. nr. l-dg og vil

gøre det igen. Tilsåningen hor endvidere i nogen grad for-
hindret, at "arealet blev benyttet til campering.
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Menighedsrådet repræsentanter bemærkede, at rådet

gerne vil erhverve det fredede areal syd for kirkegårds-

diget og muligvis også arealet nord for dette.

Priess Christensen svarede, at han imødeser et

udspil herom, men at det må fastholdes, at arealet alene

skal anvendes til parkering for besøgende til kirken.

Han har flere gange konstateret, at arealet anvendes

til campering og bemærkede, at turistforeningen havde

stillet forslag om anbringelse af borde og bænke.
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Nævnsformanden bemærkede, at anbringelse af borde

og bænke er i strid med frednirlgsdeklarationerne.'

Nævnet voterede og var enige om at pålægge ejeren

at høste havren og tilså med græs inden l måned, og at

nedskære hjørnebeplantningen på matr. nr. l-dg inden

l. april 1988.

Sagen sluttet.

E. Bruun de Neergaard

e
e
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Journal nr. 107/1987

Hr. G. Priess Christensen
Brohuset
Buderupholmvej 47
9530 Støvring

Vedr. matr. nr. l-dd og l-dh Buderupholm, Buderup, Støvring. -
Opdyrkning af P-plads ved Buderup Kirke i strid med de-
klaration, lyst 13/12-1973.

Under henvisning til besigtigelse den 28. september

1987, hvoraf udskrift vedlægges, p~lægger Fredningsnævnet

Dem inden l m~ned at genudlægge i græs det areal syd for kirke-
gårdsdiget, der i strid med deklaration er tilstået med havre.

Nævnet pålægger Dem endvidere inden l. april 1988 at

nedskære beplantningen i det nordøstlige hjørne af matr.

nr. l-dg, således at højden ikke overstiger 1,5 m.

Fotokopi af de den 10. juli 1951 og 13. december 1973

tinglyste deklarationer vedlægges.

Nævnets afgørelse kan i medfør af fredningslovens §
58 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, ?970

Hørsholm .

• I,

E. Bruun de Neergaard
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Til orientering:

vil. Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

2. Fortidsmindekontoret, Mindegade 8, 8000 Aarhus C,

3. Støvring kommune, 9530 Støvring,

4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

5. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen,
.. vi hr. Claus Eriksen, Hjedsvej 8, 9541 Suldrup,

6. Støvring Menighedsråd, Buderup sogn, 9530 Støvring,

7. Aalborg Stiftsøvrighed, Østerå 6, 9000 Aalborg,

8. Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30
9220 Aalborg ø,
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