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Deklaration.

Undertepede .enighedsrAd for Ulstrup BOp i Aars herred
pAI_g.r herved for at sikre, at Ulstrup kirke i frutiden bevarer

sla frie belillende, PræstegArden. mark matr. nr. l a Ulstrup by
Ol SOlD fredn~. ~~'de. at der ingensindel ~ opføres nogen byg-
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n.nne deklaration tinglyses som servitutstiftende på matr. nr.
l a. '

Pltaleretten tilkommer stiftsøvrigheden 0& tredningsnævnet
ter Aalborg &at ...r tor sig.
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Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration

tinglyses som aervitutstiftende på matr.nr. l~ Ulstrup by og
sogn med følgende forbehold:

"så længe det pågældende are&.ladministreres af de kir-
kelige myndigheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet
erklæring ira fredningsnævnet afgørelse om nyplacer1ng at"byg-
ninger på præstegårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for
disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af præ-
stegårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele skal
tjene kirkelige formål."

Kirkemini~teriet, den 3. december 1951.
P.M.V.
E.B.

Indført I dagboS"-"I LI' rCls\r cds nr'{1'~'I5'
købstad og An-SI< ..t herreder, d'noo:- _
L,u tingbog: Bind'11h~bl.--:;:fj~_~-

Akc: $UD :7 .,. // '7
Kirk~ninisteriets skrivelse af 3/12 1951 forevist.
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matr. nr. l æ Ulstrup by og sogn.

Anmelder:
rttduløgstumlet

for Aalborg Amtsrazds~
N_dby

Deklaration •

Underte~.ede husaand Uffe Skov af Ultitrup pDæsteglrd.
maI~, der er ejer at husmandsbruget matr. nr. l • Ulstrup by og sogn,
erklærer herved for .1& og efterfølgende ejere at nævnte husmands-
brug. at der ~8Il.1nde lIå blive opført nogen bygning af hvad art
nævne. kan, rejst boder eller .. ster eller lignende på matr. nr. l æ

nærmere Ulstrup ldrJtep,rda ayddige end t~-meter •
Denne deklaration tinglyse. loa .ervttut på matr. nr.

l • Ulstrup b7 og BOIR.

Fltaleberett1&e. er Ulstrup .enighedsrid og Aalborg .. tø
Fre4n1nganævn hver for sig.

Ulatrup, d-Ia'~ HJ~J.

/Ulf ~

Afvist fra tingbogen, da Uffe Skou ikke ifølge ting-bogen er eJer af matr. nr. læ Ulstrup by og sogn.
~-' -====..
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Indført I dagbogen for retskreds nr. 65, løgicøl
købstad og Ara-51ft herreder, den 15 APR. 1953
l,u tingbog: Bind bi.... _

Akt: Skab nr. _
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Indtm I dagbogen tor ~ukredl nr. 65, UlgIUJI
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ftECiHl /1/1. 0:5
Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlige del,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Rebild Kommune,
Teknik og Miljø,
Hobrovej 88,
9530 Støvring.

Aalborg, den18. december 2007.

Vedr. FS 37/2007:
Ansøgning om tilladelse til at etablere minipomet på matr.nr 2 a øster
Hornum by, øster Hornum, der er omfattet af fredningsdeklaration af
5. maj 1951.

På vegne Rebild produktionsskoles Naturskole og Menighedsrådet ved øster
Hornum kirke har De under Deres j.nr. 07/11766 ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til at etablere et minipomet på ovennævnte matrikelnummer,
der er beliggende syd/sydøst for kirken.

Nævnet afholdt den 10. december 2007 besigtigelse og forhandling i sagen.
Udskrift af protokoltilførselen vedlægges til orientering.

Det fremgår af protokollen, at nævnet har meddelt tilladelse til det ansøgte
på nærmer vilkår, at en bræmme på 10 meter fra kirkegårdsdiget mod syd
friholdes for beplantning, at læhegnene mod øst og vest reduceres til en høj-
de af maximalt 4 meter og tyndes for derved at sikre indsigten til kirken fra
sydøst, dog således at ældre æbletræer bevares.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbet e gebyr på 500 kr. NaturlClagenævnet vil opkræve gebyret, når
kla en odtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver

rst b dt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
/ der iv medhold i klagen.
/

C~arsten Michesen.

kopi er fremsendt til :

'tLS- 12.1-ocZA·( ~ \~
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Fredningsnævnet for Nordjylland sydøstlige del afholdt den 10. december
2007 besigtigelse og forhandling i

FS 37/2007:
Ansøgning om tilladelse til at etablere minipomet på matr.nr. 2a øster
Hornum by, øster Hornum, der er omfattet af fredningsdeklaration af
5. maj 1951.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Carsten Michelsen, det ministeri-
elt udpegede medlem Hanne Thygesen og de kommunalt udpegede medlem
Niels Thomsen.

For Miljøccenter Aalborg mødte Annemarie Christensen,

For Rebild Kommune mødte John Mønsted og Finn 0sterbæk,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Michael Wullf,

For Rebild Produktionsskole mødte Jan Hansen,

For Menighedsrådet ved øster Hornum kirke mødte fuger Mellerup.

Der fremlagdes :

- skrivelse af 6. november 2007 fra Rebild Kommune med kopi af deklarati-
on til henholdsvis fredningsnævnet og Karsten Hansen samt skrivelse af
28. august 2007 fra Karsten Hansen og menighedsrådet ved øster Hornum
kirke samt oversigtsplan.

- skrivelse af 5. december 2007 fra Aalborg Stift bilagt skrivelse af 22. no-
vember 2007 til Rebild Kommune samt udtalelse af 19. november 2007 fra
kirkegårdskonsulent Mogens Andersen.

Nævnsformanden orienterede kort om fredningskendelsen, hvorefter indsig-
ten til og udsigten fra kirken skal bevares.

Jan Hansen oplyste om det ansøgte projekt, at det har historiske rødder, idet
man ønsker delvist at genskabe den tidligere sognepræst, Jeremias Wøldikes
æblehave på arealet, der er placeret syd/sydøst for kirken. Hegnet mod øst
skal beskæres, medens ældre æbletræer i hegnet mod vest skal bevares. De
nye træer vil blive podet på grundstarnrner, der bliver 4 -5 meter høje. Der
ønskes opsat et trådhegn.

Det fremgår afkirkegårdskonsulentes bemærkninger, at der bør friholdes et
areal på 10 meter syd for kirkegårdsdiget, således at det vestlige og østlige
læhegn fjernes inden for denne afstand. Det er konsulentens opfattelse, at
der ikke bør hegne s med tråd.

Danmarks Naturfredningsforening fandt det rigtigt at beskære læhegnene
samt at fjerne en hassel i det vestlige læhegn tæt på kirkegårdsdiget.

Annemarie Christensen bemærkede, at hun fandt læhegent mod øst meget



massivt således at det bør tyndes for at sikre indsigten til kirken.

Inger Mellerup og Rebild Kommune havde ingen bemærkninger.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte således at en
bræmme på 10 meter fra kirkegårdsdiget friholdes for beplantning, at læheg-
net mod vest og øst reduceres til en højde afmaximalt 4 meter og tyndes,
dog s~ledes at ældre æbletræer bevares.

/

l'illødende blev klagevejledt.
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