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Deklaration.

• Undertesnede gaardejer Cbr. Hol. Chriatensen af ~karP-

salling, der er ejer af landbrugsejendoaaen matr. nr. 32 a, 2 a, 32 f

og 32etqSkarpsalling • Sallina aop. erklærer herved tor mig og 'etter-

I Ifølgende ejere at næYnte ejendoa, at der at hen8yn til Salling kirke.
trie be11ggeaned ~en.1nd. pi Ilatr. nr. 2 a og 32 a Skarpaal11ng, $&1-
ling sogn ml b;yue. kirkegaardeJ18 8Fdlige d1ge mmaere end /-0 meter.

~. ::~:8::·.=.:::.::::: ...:::.a:::;:?
D enne deklaration -' t1D&l;y••• 80. servitut på n~te

landbrugsejendom. •
Pltaleretten tilko..er fredDtna&nævnet for Aalborg amt og

Sallinl .eJ;ligheda1"ldh'Yerfor 811.

'.', I

Indført I dagbogen for retskred$ nr. 65, lØ95tfD(

købstad og Ars-SJe~erreder. den-1.2-..Ø.ECJS.5
l)l'<t tingbog: Bind ~bl. 3 - 6>9

Akt: Skab Cl nrlt Ir I ~
~. 'V-/.,~.~~=/.
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•
Deklaration •

Undertegnede trtken Ela. Poullne Chri_tonaan at Skarpaalllng
lover herve~ at hen_yn til Salling kirke. fri. beliggenhed, at dor

5'in~ønfor en atetan4 at ~ ..ter fra klrkegaardaalget ingenain!e maa
opf.res nogon bJ'gn1ng pø den mig ti1h'renl!e grund matr. nr. 32 e
Skarp.slllng, dog at et baghua ... optør._ i ..... h'Jde .om dot
nu~øn~e.m.a menlSbedaraadet. so~kende18e.

Denne aetl&r&tiOJlaaa tin,17a. __ om _erTltut paa mn 1W1'J'ltO

e
e '-&taleretten tilkommer fre4D1ns_n-.net tor AalDorg amt og"

Ialllq MJl1p.4ar-.4.

;j~J;, ~ ~O 2:tO /9

~p-j~CJ/vuA~MU·

Indført I dagbogen for retskreds nri~5b(e:I!f
købstad og Ars.SI~~.rreder. den Z
L,se tlAgbog; 8'nd :ti~tllloo"__ O~-:-- __

Akc: Skab _.....:....- ør. ~oZ
li _ _ .tt/. _ _ ..•-~.--'



Matr. nr. l og 32 11
Sørpaall1n& b,-,
~~ll1ni 80gn.

•

Anmelder:
Fredningsnævnet

(~:-,";"~·Jrg Amtsraadskreda
; c!rullll&lb,

))ålaration.

l' UB4ertegnede aogtteraa4 tor ".borg·sal1in8~.rQP kommuno
.... ~er at atol.grunden matr. nr. l, 32 11, 12 o 32 ag og 12 e Skarp-

~lli" ert~er hery.~tor o. og eftert.lgon~e ejere at DaTnte &tole-
lo~~er, at 4er ikke paa matr. Dr. l og 32 11 fremtldig maa blggo8 SallingLO! yutli!!J ~tirke •• yf l,. ~Ig. ~ere eDd~tl .eter, og at der paa don .st for k1r-
t.saar~.n11sgen~o !el at ..tr. Dr. l ikko maa b7ggee dot .etllge k1r-
t.snar~.~lge D8rmere ..~ 100 ..ter.

Denn. 4ekla~atloD tins~ ..e eoa BorTitut paa ..tr. nr. l og
32 i1 Skarp.alling bl'. Sall1ns BOP..

tt Pa&taleretten tilko.mer tredninS8DaTnot for Aalborg amt og BallIng
men1gho1.raa4. hTer for sig.e,



•

Fra amtsrAdets side vides intet at erindre imod, at Næsborg_
Sal1ing-OUdrup sogneråd patager sig de i foranstående deklaration anførJte forpligtelser.

Aalborg amtsråd, den 13' marts 1952.

Indført I dagbogen for retskreds nr) ~S'H~;S1952
købstad og Ars-Sle~errede~, dent _!~'
Lyst tIngbog: Bind tt{ bl.,_;;;... __ ....A__

Akt: Skab ~i_
-- .._- --
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e
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""' ..... At'''' Am.,r ...
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D e k l a r a t i o n.---------------------
( " . ,

..
Undertegnede g!rdejerøke Asta Erikaen, Skarpsalling, aer

er ejer at landbrugøejea4o_en matr. nr. ll~, '7~, 321, 32~
Skarpsalling by, 40 BrøndWll by og 912 Nørkærs -Enge·,-erklærer
herved for mig og efterfølgende ejere af nævnte ejendom, å~
der af hensyn til Salling kirkee frie beliggenhed ingensinde
.' opføres bygninger, skure, hønsegårde og lignende på matr.
nr. II! Skarpsalling by, nærmere kirkegårdens nordlige og øst-
lige dige end lo m, samt på det areal, der ligger indenfor flug-
ten af fornavnte nordgrænse, kirkegårdens vestdige og den of-
fentlige bivej mellem Salling og Brøndum •

Denne deklaration må tinglyses som servitut på nævnte land-
brugsejendom.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Aalborg amt og
Salling menighedsråd hver for sig.

Salling, den 3o. juli 1960.

Under henYi.ning til, at det rredede område er indtegnet på
ho.~tte.e rids bedes tingly~ning roretaget.

Fredningsnævnet, den 2. december 1960.
~

F. Juh~'f/
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lyst tingbr.g, B;nJ. "~':;j/j""
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•

~n~dag, den 3. maj 2006 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Am~v_ ';l, ' "! .' '.'

slgtIgelse i Og Narurstyrelsen

SCANNET 15 "'Al 2fHHj
FS 30/2006:
Ansøgning om tilladelse til at opføre et velfærdshus ved Skarp Salling
kirke, på matr.nr. 11 a Skarp Salling by, Salling, der er omfattet af
fredningsdeklaration af 2. december 1960 til sikring af Salling kirkes
frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,

For Løgstør Kommune mødte Torben Tange,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Peter Trærup,

For menighedsrådet mødte sognepræst Torben Haahr samt Jens Fredsgaard
tillige med graver Hanne Jørgensen.

Der fremlagdes ansøgning af3. april 2006 med bilag 1 - 2.

Nævnsformanden henviste til fredningsdeklaration til sikring af kirkens frie
beliggenhed, hvorefter der ikke må bebygges nærmere kirkegårdens nordlige
og østlige dige end 10 meter samt på et areal, der ligger indenfor flugten af
denne nordgrænse, kirkegårdens vestdige og den offentlige bivej mellem
Salling og Brøndum.

Torben Haahr oplyste, at det påtænkte velfærdshus er på 99 m2, orienteret
syd-nord og beliggende på et areal, der endnu ikke er overtaget af menig-
hedsrådet, syd for en linie i forlængelse af det nordlige kirkegårdsdige og på
lavtliggende terræn ved vejen vest for kirken. Behovet er stort, idet kapellet i
dag benyttes også til redskab s- og maskinhus.

Løgstør Kommune tilkendegav, at man i forbindelse med en planlovsbe-
handling vil tillægge det betydning, at en sådan bygning er løsrevet fra den
øvrige bygningsrnasse.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger.

Amtet tilkendegav, at man fandt den projekterede bygning løsrevet fra de
øvrige bygninger og hellere så det eksisterende kapel udbygget eventuel tilli-
ge med udbygning af et eksisternde mindre redskabshus i kirkegårdens an-
den ende.

Nævnet bad ansøgerne om at overveje en bygning beliggende umiddelbart
udenfor kirkegårdsdiget parallelt med kapellet således at nordgavlen flugter
med digets nordside og sydgavlen med kapellets sydgavl. Alternativet en ud-
videlse af kapellet.

SYv,=> -J2/- 00 O}l.
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7,Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Anders Larsen
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
4. Løgstør Kommune
5. Danmarks Naturfredningsforening
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Bo Jacobsen
7. Skov- og Naturstyrelsen
8. Menighedsrådet ved Skarp Salling Kirke ved Kaj Bratiner Sørensen
9. Stiftet.
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