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REG. NR.
e

1623 Reg.nr.

509-12-1

FREDEDE AREALER
Kommune: Christiansfeld Ejerlav: Fjelstrup Matr.nr.: 65,121,66 og 80

Lokalitet: Fjelstrup kirkes omgivelser
F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:J.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-91-2-76

!:> •... ,

•
Reproduceret af Søndarjyllands Amtsråd mild tilladelse (A400/761 af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1212 I NV Skala: 1:25.000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold; Menight;dsrådl,t+ Privat
PAtaieret: Fredninqsnævnt·t og Menig-

hedsråd,;t

30.: .1976

e Bekendtgjort: 5.6.1951
(I i~ie~~ .. ølJ1O( 29.9.1951-• O"erfr.QR,Rill"Ret& k8Rdels8l1dlltØ' 14.11.1951

Arealstørrelse :(e Interessezone: III (det åbne land iøvrigt)
FormAl: Kirkefredning .

Diverse: Matr. 65: SåL'nge arealer-
ne admi1istre es af de kir-
kelige nyndig leder, træffer
kirkemi1ister et efter ind-
hentet ~rklær ng fra fred-
ningsnævnet a gøreIse om
nyplacering a bygninger,
som skal beny tes til drif-
ten af præst~ 'årdens jorder.Indhold:

ArealErne må ikke bebygge:~ eller beplantes således at udsigten t~l kirk,;n Øde ægges.
Der må ~kke opsættes skurl~, boder, vogne til beboelse eller opbevaring if red kaber
og lign. Der må ikke opsættes tOiletter, hønsehuse, sprØjtehuse, benzin3tande e, master
og l~gn.
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Tingbogen for: Genpart • Anmelder: ~)/, '
.r I

Fredningsnævnet for Haderslev
amtsrådskreds.

Fjelstrup bind III
blad 6~, art.nr. 121,
Fjelstrup ejorlav og sogn. REG. NR. /~~J

Gebyrfri i h.t.lov
nr.140 af 7.maj 1937.
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Fredn1~8detlaratlon.-~----~---------~-~-~
Undert.gnede murermester Niels Øsgedorn,FJelstrup,erklærer

herved Bom eJer at artikel nr.12l at FJeletrup ejerlav og sogn,
ind tørt 1 tlngbogen tor 'Jelstrup bind III blad 66,&t nedennævnte
areal vl1 viltre at frede:
Arealet beskrlves s~ledes:

at lIortblad 8 parCel 291/102:

et ~ .eter bredt areal regnet tra kirke&6rdsd1gets sydside 1 hel.

parcellens længde tra øst til vest.
lr.dnlnsen har tØlgende lndhold:

Arealet al lkke bebyggea,d.et IIA eJheller b.plantes ø4ledes.
'1,

at ud.atgten tl1 kirken ødelæBges,mldlert1dlgt eller vedvarende,l1ge-
som d.r lkk. på arealerne må opsættes skure,udsalgssteder,boder,
vogne til beboelse .ller opbevaring at redskaber eller 11gn.; 'J
heller al åer pA arealet opsættes to11etter,hønsehuse,pelsdyrtarme
o.llgn.,spl'ØJtehuse.benzlnstandere,og heller ikke - med ejerens
samtikke - transtormatorstatloner,teleton- eller telegratmaster.

For 1'redJ11rjeen.1des der ~en erstatn1~.
J__ er lndtorstAet mad,at ovennævnte deklaration uden udgitt

tor mig tlnalys8s på e3endolllUlenartikel ar.l21 af 'Jelstrup .~er-

lav og s06n med opr.ykKende prioritet nast de hidtil tinglyste hæf-
telser og andre byrder,hvorom henvises til e3endommens blad 1 ttns-
bogen.

'ltaleberettteet l henhold til foranstAende deklarat10n er
rrednlagsnævnet tor Haderslev 8IIltsrAdskreds 0t: FJelstrup Mrdghecls-
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rAd Bver tor 8ig.
l'3elstzup,4en 5.juni: . 1951.

Niels H:1sedorn.

Til vitterlighed.
H.Hejselbjerg Palusen.

Sogllepræst •

IndfØrt i Dagbogen til Tingbogen for Retskreds Nr.89.
Haderslev kØbstad m.v,den ll.Sep.1951. Nr. 3334.
Lyst tingbog Fjelstrup bind III bl.66,afd.II nr.3.

Davi~Ben.
IV·

Gebyr § 14,11 2 kr.
skriver To Kroner.

Fredningsnævnet for
H ad erslev Amtsraadskred ~

~~~?d.J.~
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Tingbo;~en for
Fjelstrup bind II
blad 22,art.nr.Sj,
Fjelstrup ejerlav
og sogn.

Genpart • REG. NR. /~-23
Anmelder:

FredninGsuEVnet for Haderslev
amtsrådskreds •

Gebyrfri i h.t.lov
nr.140 af 7/5 1937.

)'

I'
II

iTedD1n~s4ekla~atlon•..-'.._ ..........-.._~......... _ ...-- ..._- ..
Ub4e~.BMde' _D1ebe4a1'44 tor 'JelotJ'UP._n økwrer hel'-"

.e,I aOlleJer at artikel M.i' at Jj~.l.tN,p e.1er1W 0« Mt,tn.i&:lå-

Iftt 1 tlq'Gbog8n C-u '.1ølstrup btn4 tI blad' 2'2.at nedelJJ\1Wute

Aftalel' - andel' torbeho14 at Itlzk.u1ulated.'a S04keD4eløe - Vil

".. at fndea

61111l1li ~!krlV'1lålld!.·
a' "~1:bla4 • puoel )4.9/107:
anal.t ..bel. dette.. ttnd4e \lå _a aattive.1oD og 1 eD cl,)rbdo at

50 a._ll_ p&l'Oe1290/151 og parael ,.8/107 t

kor"l84 8 parcel 281/10' 1 8in belhed.
InMWfAJMø" 1!~r..p4t. ID4M1A'

Analeme ral ikke , • ..., III e.1ull ... "eplant .. allri" ,

at tldeSet.en tl1 kirken ;.IdalI1lU3,.ldlertl-Stst .11.1' ....dvarend••

U.S ••• ·"" IJØ;.. ,. AI'N.l ..... III. op•• tt •• otun.u.daa1a'8.'.der.

boder.vo~ ... til ".be.l •• e1181' .,bevaring e:L nclaku.Z' ellel' llgn-.

eJ heller -' dør pA -.ealerne " •••'88 tol1.'t.r.bØna.h~.,p.l.-
• • I ' I

~ J. .. I , ~ ': ~

dl'1'fa .. o.llBn.,.pI"ØJtehuse,beaatnat8ft4."llh06 lutller 1kkft - .4
, " , r

( I t ( I l f • I • .. • ~ .........

eJeR •• "'Ib..- lØDØto..-'.r.\atltmer.telel'oa- el1.~ ".leBrat-
• I
! •• ~ ,."

181' tJ'ed.ll1nr.eD .,6tu <ler ioe.D eZ'stu tl11l1e •

""'''00. ml !!k\ t!!k!!'J4!. aruåeld;
UAlII .... J)6&lI1C1e04e anal.1" adai.nlll'tnlU at .. t1nellp

1II,.416b."'81'.,reuer kt:I'k.. Watertet «Joe .n.ø Indhentet 8I'kl..-

1'1,. tI'a .t.reU1ngshWYDe, atgtlølø8 ua l\Yl)laoel'1tlS at "'gr&1f~.1'

pi .reategArda~ord.b og tillige OD sulve "SSlplanen tor glase,
t07t el vidt .'8D1nserne r;ml tJen.;o'teiS til drlttEl~ at pr.iIlste-

_" .. '@ih ...
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gårdens jo,rder.U1 bl'U(; tol' j.1l·,.....,lt.aI1 61~er l ;J,.' t ku.:l1i:l skt.61 'J"- kirke-

11&.to~l •
• l1lih.d.rtdAl~ er l.ndtol'8tl.t me4,.1: &lenneåkløatlol1 ud.n lld-

,Ut tor _D~hed8rA4.t tl~1;v8.a pil e3endOØk;"',en Ill't.nr.65 at i'.1el...

ø1:rup e3erlav og soen .. " OPZ7~.D4e prlont.' Mut 4. tldligerø. '

t1nglyat. battel.er 0& endze ~~er.hvorom henvises t1l eJendom-
.ns blad 1 'lDtJ;bogen.

PA\.ø.leber.U1eet 1 benhold til toranst~en4e de'klnrat,lon er

tn4nlrJ~8Dl1Vnet tor Iladtil'ulev flIl::ltt:l~'d(Jkreu", Ot~ j~ei.LStr~ menlg-

he:~d~ hver tor øls-
UeDJchedad4et tor '~el/lltrup aogn,4en 5. jnni 1951.

H.Hejselbjerg Paulsen. Jes Hansen. Nis Bcbulcz.
Hans Han~en. Peter Cbristiensen. Poul Boisen.

Niels Hagedorn. Han s Pete rsen •

»et a" •• '.ree,.' toltlD8'AeB4. un4erakl'1ven ud«Ør_.t-
llge .. 4~r .~ 'Jeløtl1lP eq_ aeatpe4eJ'l4 •

.,.løtJ'UP cl.a •••

n.Hejsalbjerg Pauls en •

Det tiltI"J3des,atnærværende fredningsdeklaration tinglyses
som servitutstiftenda på art.nr.65,Fjelstrup ejerlav og sOGa.

Kirkeministeriet,den l4.november 1951
P.u.v •
.dl.B.

Detlefsen.
Indført 1 DagbQgen t1l Tingbogen for RetekredøNr.89.
Kndera1ev Købstad m.v.,den 20.Febr.1952. Nr.639.
Lyst ttngbo& FJeletrup bd.II bl.22,atd.II nr.4.

Dav1d.en. Iv.
Gebyr ~ 14,11 Kr.2.ooøkrlveraTo Kroner. Genl1urtanø rigtighed bekratttee.

Fredningsnævnet for
Haderslev Amtsraad.kreth

~~A~/~
'ri *
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TingboGon for:
Jjelstrup bind II
blad 26 øg 27~-
Art .nr.66 og 80,
Fjel~trup ejerlav

Genpart • REG. NR. ,/~~J
Anmelder:

Fredningsnævnet for Hader~lev
amtsrådSkreds •

og sogn.

Geb,yrfri 1 h.t.lov
nr.140 af 7.maj 1937.

Frecln1nu s c::leltlarat lon.--~-~~---~--~~----~-
UDdel'tel;Dede t\~;ne~a ror Li'Jellitrop kom::~ll~jGerkl:iJfttr her-

ved" kl'X4tl:iUlaeæveO~ GQI1:l eJo'lo'"at &.rt1~~el nr.66 o.e 00 at bJe'l~

etlt'VP eJorlav OS uoen,ln4t,.l.rt 1 tlo;sbo(,en tor b1elotrup biJ:a li

.bennoldøv18 blad 26 OS :n ,at æd.ent\!ØVllto tlrttaler vU vll}ra~t
tre••

~tlltmt t5i-~!:1U.'\ å!e~
kortblG4 a parcel 207/105 1 øin helhod,
at kOl"tblad 8 paroel 299/151 en 3on1ctl"m-.:JGl op _cl kln:e6AZ'd&"

d1J:;et ø_t. en trek~~t 1 parcolIon~ nordve~Jtl1<..e hjørrJØ.

at kortblBd a parcellerne ~l4/149 og 215/149 cto.en ~o~tr~~l

1a~. ktrt.eE;~r4.sdillotD V06tU,~. og Sldl t~:.e vide mollUl J.k;ot 0(;

kom:-W'.ØIGJene_t en tnk ...ut Uld for k1rkec4:rulilå1,;,;et.

ll,.rnæo J!U.,,~lf;s:m!Ae...1!~J. ~
Anulel'M m4 ik •.fll beb'ycsell' \ie m4 eJhelle ... b.plat.tea 04-

10*,8& W181etentil klJ'k8D ød.l8t~~ø,Qltolertlu.tet eller ved-

vareD4.,l~.som 4el' ikke ~ arealerne Id OPOtJttt.eBØkuM,U4n.~a-

ate4el'.boiJ.ertV~,:nGl til beboelue ellel" opbev&r1na at re4~a.tu~r

øller lian., eJ h~11.ar ..1 deJ'p4 antAleme Op81»tte. tOilotter.
, !

hØnaebuae.peløfoijrl'f'ume o.l1J;;n. ,epl"Ø.1tehlUJo.bonzln,-.t ..ooU'8 JO~ hel-

ler ikke .. _d e.1orena ofollmt.Jki:-.e... tro.N:lfOrmAtortttc.tloz,or. telefon-

.1181' t.l.gratllaute:r:.
for b'ednl~.D ,OSe der 1rl.:~·(;nor8to.to:lJ)(~.

~O!In.ridet er lra1torøt!et .d,at clenr.o 4ekløat.lon uØoen
Wig ltt toz' li.'o~~ned,dot tlne17øa pi e.1øJ'U1om:,.'er.earterlr.66 0(; 80

a:t".b'.1e1strup eJerlav Ot; uoga _4 opryJrl tlnQø prioritet Clst de

.,ii'''hllil''''
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GeLyr §
f,krlvEJY

'ld11t;Ct. tlnt;lIBte Iw.ttclael' og Wl\Lre 'b,yrdel'tnporom bDørlsea
t11 eJendotNOO'lW b1a4 l tU\t;b08tW,.

PAltllebentt1cot l ileru~old t.11 toranstGerAo de~:1Q'at.1Qn

eJ' b-edAtnc:,anøvæt tot" lJader~lev utertdulJ.nHlfl O,,'iJe~ llt:l.'u,p
IlMU11,;hedarGa hver tor sie.

G.juli

Ak~el Povl<Je:l. P.G .Je~~en.
Aa::;oJ .From.

li. .I:iorL cn~ei1.
å.L.Bork. L::me Frcde rik"len •

Joh"l. L.Dalll.

sekretær
U.ndel'Uknvt'..Q/:.~ tor i'Jolotrup UOCt.lØrdd attG~t-el'eJ'.

at Wluensk1'1vørne u.~"r det samlede Go~ner~d.

FJ*lut.rup d."'.th

F .Møller.

Den af Fje19!;rup "logner1d ved nærværende deklarat ion
foretagne d1qpoQ1t1on godkende~.

Hader!'llev ami:;~råd,dell 29 .!';epiiCml)er 1951.
U.Elbæk-JørGon~on

k'3 (;.

Indført i Dasbogsn til Tingbogen for Retskreds Nr.89.
HaderB1øv løbetud m.v. ,den l8.0kt .1951.Nr.'920.
LY8t Tinabo8'
Lyst T1nSbo8'

14, n 2 h.
To K l" Ollle}" "

Bd.II Bl.26,Atd.II Nr.l.
Bd.II Bl.27,Atd.II Br.5.

J.Ohristen sen
ost.

Genpsrtens rigtighed bekrættes.

fredningsnevnet for
Haderslev Amtsraadskreda

ile" .
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DISPENSATIONER>

Afgørels.er - Reg. nr.: 01623.00

Dispensationer i perioden: 06-08-1990 - 19-11-1990
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U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds.

l' Den 6. august 1990 kl. 14,00 afholdt Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands Amts Nordlige Fredningskreds møde ved Fjelstrup Kirke.
Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Ib lind lar-
sen, Haderslev, det amtsråds valgte medlem, gårdejer Thomas lau-
ridsen, Stubbum, Christiansfeld, og det af Christiansfeld Kommu-
ne valgte medlem, Holger Fischer, Aller.
Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen, Kolding.

Der foretages:

F. 59/90

• Dispensation fra naturfredningslovens
§ 34 (fredningen ef Fjelstrup Kirkes
omgivelser) til indretning af graver-
faciliteter ved Fjelstrup Kirke, matr.
nr. 121 Fjelstrup ejerlav, Fjelstrup.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 6. april 1990 fra Christiansfeld kommune, teknisk
forvaltning, med underbilag la: beskrivelse af ombygningen,

2. skrivelse af 30. maj 1990 fra Haderslev Stift med underbilage-
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ne 2a-2d,

I

'-
3. skrivelse af 5. juli 1990 fra Sønderjyllands Amt, plan- og

fredningsvæsenet,

4. indkaldelse med indvarslingsliste og

5. skrivelse af 30. juli 1990 fra Nationalmuseet, 2. afdeling .

• For Sønderjyllands Amt, fredningsafdelingen, mødte overassistent
Karin Schmidt.

For Haderslev Stiftsøvrighed mødte stiftsfuldmægtig Margrethe
Wind.

For Nationalmusee~ mødte kirkegårdskonsulent l. P. Junggreen Have.

For Fjelstrup Menighedsråd mødte formanden Frede Thuesen, Jens
From, Karen Bagge Hansen, sognepræst Ketil Boesen og Egon Raun.

\

For andrageren mødte iøvrigt arkitekt Hans Lund, Rødding .

• De mødende anbefalede andragendet, idet kirkegårdskonsulent
green Have dog bemærkede, at ophobning af biler langs det
lige stendige er uheldig, og at det er ønskeligt, at der
tages dækplantning.

Jung-
nord-
fore-

Nævnet voterede internt og meddelte dispensation fra naturfred-
ningslovens § 34 (fredningen af Fjelstrup Kirkes omgivelser) til
indretning af graverfaciliteter ved Fjelstrup kirke, matr. nr.
121 Fjelstrup, i overensstemmelse med de fremsendte tegninger af
7. marts 1990 på betingelser af,

. . ~

at der udføres dækplantning langs det nordlige stendige med plan-
~er, åer ~oruå gødkø"dc~ ar ~~ndu~j,ll.ndo ~.~, f~~d"1nø.-
afdelingen.
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Fredningsnævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, senest 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må ikke ud-
nyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet, må til-
ladelse eller dispensation ikke udnyttes, med mindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds , den - 7 SEP. 1900

~ L---t~.lind larsen l

Udskrift sendt til:
Sønderjyllands Amt, fredningsafd., j.nr. 8-70-21-1-509-6/90.
Christiansfeld Kommune, teknisk forvaltning.
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
Haderslev Stift, Ribelandevej 37, 6100 Haderslev.
Vojens-Christiansfeld Provsti, Gammelmosevej 2, 6093 Sjølund.
Den Kgl. Bygningsinspektør, Arhus.
Nationalmuseet, 2. afdeling, j.nr. 911/90.
Kirkegårdskonsulent I.P. Junggreen Have, Spramshuse, Barsmark,
6200 Aabenraa.
Fjelstrup Menighedsråd v/Frede Thuesen, Kystvejen 24, Anslet, 6100
Haderslev.
Arkitekt Hans Lund, Ribevej 1, 6630 Rødding.
Medlemmerne: gårdejer Thomas Lauridsen, Stubbum, Christiansfeld, og

lagerarbejder Holger Fiseher, Aller, Christiansfeld.
o g N Bt ur s t y r e 1 s e n Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

I·, e
I Skov

Miljøministenet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1.7..1 "?/g-cY eJ C; 6

. Akt. nr. 't
1 O SEP. 1990



Skov.~o~:~~~relsen R EG. N R. o. /{;~3. () o
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U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds.

I Den 19. november 1990 kl. 10 afholdt Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands Amts Nordlige Fredningskreds møde på civildommerkonto-
ret i Haderslev. Nævnet var repræsenteret af formanden, civildom-
mer Ib Lind Larsen, Haderslev.
Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen, Kolding.

Der foretoges:

F. 82/90 jfr. F. 59/90

•
Genoptagelse af sag om dispensation
fra naturfredningslovens § 34 (fred-
ningen.af Fjelstrup Kirkes omgivelser)
til indretning af graverfaciliteter
ved Fjelstrup Kirke, matr. nr. 121
Fjelstrup ejerlav, Fjelstrup.

Der fremlagdes skrivelse a~ 18. september 1990 fra Haderslev
Stift med påtegnet skrivelse fra Sønderjyllands Amt, Landskabs-
kontoret, med kortbilag, hvoraf fremgår, at matr. nr. 121 Fjel-
strup, hvorpå graverfaciliteterne indrettes, ligger uden for det
kirkefredede område, bortset fra en bræmme op mod kirkediget.
Nævnets dispensation af 6. august 1990 angår herefter alene

tiljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN -'\ 1...../\.'? / ~ - ø eJ O T
Akt. nr. L
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plantning af en hæk p~ dette areal. Det forudsættes, at
plantes s~ledes, at der er mulighed for at klippe den på
sider.

hækken
begge

Nævnets dispensation af 6. august 1990 er iøvrigt bortfaldet.

Fredningsnævnets afgørelse kan p~klages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, senest 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må ikke ud-
nyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet, må til-
ladelse eller dispensation ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, s~fremt
den ikke er udnyttet inden 5 ~r fra dens meddelelse.

Mødet hævet.

Sagen sluttet.

Lind Larsen

Tiltr~dt af
•

det amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauridsen.

Thomas Lauridsen, sign.

det kommunevalgte medlem, Holger Fiseher.

Holger Fiseher, sign .
.... . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
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