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REG. NR. /js +" ~
Matr.nr. : 7

l I. GSlIrull by og • osn.

'647
17.flov. 1951.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede ,. ,

.' J ••

. ,
erklærer sig villig til som ejer af matf!,,~r. 17& af

o.ru. QY, GelU'" I, ,> ' !!f Q~fl a.1; J,l!~e e t

areal af dette matr. nr. frede for at s~~re !Jen fri ~~li~~ønh~g. ~f

a.ru. kirke.
• t ~'.L.

Arealet beskri ves således:en brw.e pl 50 •• ".1' V•• ". nord
og nord.at tor k1rkeglrden ben til vejen Stenhe3-L.ndum-rrederlka-
bavn.

Fredningen har følg~nde omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
: .

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
"lJ

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,
••• 1

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



•

•
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'" :. . \

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds- .

kreds og menighedsrådet for G:Jll'\la aop

hver for sig ..

, den 261 9 19 51.
..' " I, f.

a.keel Madsen •

Idet fredningsnævnet modtager og godkender forans~å~n~.;I' U

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr.
Guu.

17& af 0.1'\1. by,
plhvU ..nt. 'Ød'tti. er

og earvltutter.
kort, af hvilket

sogn. med r ••p.kt at nu
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den 7/ 111951.

Karaten.

Indtørt 1 :Jarbøgen tor Ret.kreda Ir. 71 •

Frederlk8havna K.betad a.v., den 11. lov. 1951.

~lngbogl G.rua ur. Akt. Skab C Ir. 427
J ..... I " r j, J. l' ...."',;,0,'';'

L.'l40/19,1 kr. 0,00'
"14:- " kr. 2'09

. ia1' . "kr. 2,00
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REG. NR. /?~Y4 7/;'5(
Matr. nr. : l7! Gærum by,og sogn. ',.I

Genpart

• J

3649
l7.Nov. 1951.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:Fredningsnævnet for Hjørringamtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede .. !Jnl",

.) •• ~ t t....jj ....L 1. t.

gArdejer Valdemar RySholt, Ve8~er Ryeholt, Q,ru ••
. •111

erklærer sig villig til som ejer af matr,."l\r. 17! af
, \

by,
.J \ l ..... ~ogn .a:t lade et

areal af dette matr. nr, frede for at sikre ,den.,friJp'eliiggenhedaf
kirke.Gærum

J,

Arealet beskrives således: arealet 8Y~ Ol eydve.~ for
k1rkegArden hen til,vejen + aa.mes areal 'vest for kirkeglrden
i en bredde af 50 me'ter.',

JPJit I,

Fredningen har følgende omfang:
. ;I"

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

, , .; J., .'

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
.. \.. • ~I

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,
. ..... .eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

;' II ~d ~ l . .,.lelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstan4e. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken,

Ejeren har forbeholdt sig ret ~il at grave grue pi arealet

i samme ollfangsom hidtil. Den nuværende granbevok.n.iQ~1b._



For fredningen kræves ingen er~tatning. . . '" ..~;

Jeg er enig i. at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom. dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds~,~

kreds og menighedsrådet for Gærum sogn
hver for ,sig ..

GærulI • den 19 51.
J .. l 1,,1

Va1demar Ryshol t. . v.) L

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranståen~,j:'" ti

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
. l .... l ' . A •... ~ ; ...... '. l. l ~I '. ~, '

af Gærum 'lyse på 'matr. nr. 17~ by.

Gærum sogn. med respekt- at ni 'plhv1t'ncl. 'blirit'ii18er
og servitutter.

Det frj:}dede areal er indtegnet på vedlagte kort. af hvilket

en genpart henlægges på akt. J [) ',t." {J ~,'.,i;J

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds • den l' 177 1119 51.

Karsten.

Indført 1 dagbogen for. Re.tskr,ds, Nr. 71.,

Frederikshavna.Købstad m.v., den 17., Nov •. 1951 ..

Tingbog. Gærum Nr. Akt. Skab Ix. B Hr. 682.
(Kort 1 åkta C '~27)' , " .... l

Karsten.
,. J

L.140/1937 kr. 0,00
. , f.'.l: I .... l .-,'
§ 14 _ 2~

" l .I • .l ' ...... ~. >J J,... .1. ..... , 1

, I Lj L \ ~,!. I I. I J,..~ • J

(I

lal t kr. 2. 00
I I , L I "J. I;.. 1.,

t" J H~.j. \ J,. I. I... I I I. I.

:j ~...\ I l l. t. t·, 'l 0'1 o:'I.f.i: fI.r erIL

, .' •• .I J .' l • ~....'1 ..., t:;; ~'. l v ti.t. JlI'



Matr. nr. : Genpart

-,.j t I. iJ - ..1 •

J. l J ,.' •. ~

Jl J I '.

3648
11.Nov.1951.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

•• l

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds .

....... .-

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
J'1a4~ ••• _rAd··.»' bil ,>.Jul..' 1

."IH .' .. '

lSI., .. f.;'erklærer sig villig til som ..~~~r af matr~.,qr ..
. G...-

..by,
af

.._ u; gpgn a 1;. lade et
areal af dette matr. nr. frede for at ~ikre,den.fx:j.lP'eiiggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:
,ol

.', ... ,
Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
• l,,) t ...,J • ':" • ' .. to; J,. dit};'" •• •

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,
••• ..l •• _ ~ ~

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
l' •• J " ...o.J

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

_Ai,
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For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog ud~n udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Gærum sogn
hver for sig.

Gærum 27/9, den
Flade-Garua lognerl4

Arne H1ebeD •.......
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående , 1.1

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være ~t ting-
lyse på matr. nr.

Gærum
GIBl"UJI by,af

sogn. med respekt af nu påhvi1ende hæftels~r
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af ~hvntutter.

en genpart henlægges på akt.

Fr.edningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den' /U 111.

rar.ten ..

Indført i Dagbogen for Ri9skreds Kr. 11.
Frederikshavn Købstad m.v., den 11. Nov. 1951.

Tingbog: Gærum Nr. Akt: Skab Q Nr. 434.
(Kort 1\\~kt: C '427)·l

Karsten.
L. 140/1931 kr. 0,00

§ 14 2~ .. '~ • l... • ~_ ·l ;

laIt , .. J It. '! . .l I ,kr. 2,00
~~ ~' .... J .,

l " " I liV.!.! ..t ..~fl~',~

J .. j l • f."

I l,l

., ..."' . : r
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01754.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01754.02

Dispensationer i perioden: 04-01-1984 - 08-05-2002
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~ t~ :-Qr:';·~c.. f t:o"llng i r ...ds
REG. NR. 1?9t g

;;·/,,~\r.,/(,:, ....rl. J,. lJ :.~ 4'" l: :':..
!:,&~",/~g:r:!r-';=~€'r . .(. 9'00 S~6:"'de:""flrv

"':"aH OE· 5"'0· r,!!
-, ....r:. ';/- 312. C~.::. ~.

!,,;il~øministeriet

Fr ecini N:: f' s·~;y~e] sen

An::::>liegode 13

1256 K0bect&vn K.o ... ..,. ~. _ _" -. _ ••

•• (~ J"" , . .';
... t l'· I ,_",~ I

le l~:-tv!1et har d.d. tilskrevet arkitekt 0jvind JørGensen, Kirkeplacisen 4,

9900 Freder:kshavn, således:

Ved sk~ive~se af 25. au~st 1983 bar De ansøgt om til:adelse
til et2b~eri~~ af pa~kerir-gsplads ved C~rum kirke, Frederikshavn

~je~do~~en er dels um:attet ~f naturfredningslovens bes~yt~el-
seszone om~ri~g høj nr. M. 616.67, dels af Provst Exner fredning.

S~~~n ~sr ~~ret forel~gt ~ortidsmindeforvaltningen.
Fre~~i~gs~vnet skal herved i medf~r af naturfredningslovens

-.~ 53 ~edde1e tilladelse til anlæg af p3rkeri~gsplads ved C~um kir-
~e ps vilkår, at parkeringspladsen bliver belagt med stabilt grus
eller EræsaImeringssten.4t !~~~~e:~e~ kan efter ~~turfredningslover-s § 58 ~~jb~iLges for
-·"~·-~·'-'",,~~-o::---:-rQt '"'''l~''''''~'':O 7 1"""55 Kø-De-_,.-"::'v""' v. af' "Dl. a. an-.. ,-,,.,-=~ ......_~,, .........-~-c-~.....~I!~I,,... , Å..u.....c. :::..o.v'- ,_c _ .....-J..t:.. ....

~~!gf~e~ o~ fC:'~1ellige my~~i~~~d~r.

P. X\. v.

~i::~c=:Sc~ kan ik~e udnyttes før udløbet af k:agefristen. Er
~:ose :Vx~~Sdt, kan tiliadelsen ikke udnyttes, medmiDd~e den opret-
'..c ~_.:I~ 5 2 f ov~r f:......e,jn i ~SsnE:\J-:'Je t.

L..--..:.'·..·:::2:rE-:::'~e tiJ.l",sels8 bortfalder, såfremt den ikke udnyttes in-
cen 5 år fra deto.

~~Lp~r~ af ~8L~e skri~e15e er S~Ddt til Amtsfredningskontoret,
".TcT'';-·-Tl~:.."r~", ':"--C'C "'lj~:> ::~-::..dlli ·;-C"c:.'"~J~""'C"P::l ::JZ:..":.::.ETks !:-:aturfred-... I _ .-!, t J J..... - - -' J __ ~ __ -', ..... - -' - - ~ ............ - ......... .J.,. _ •• - - - ,.

D
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FREDNINGSNÆVNET..
NordjyIlindl .mb nordlige fredningsluedl

.. ~ ... 8700 lrenderIIew
Tetf. 01·1203.

B"IfIIn,_," 6. november 1985
17t;tfJ5 la. 252/85

LVS~Q~
l S"/II ..r~
~I\},

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
~maliegade 13
1256 København K.

Modtaget I frednfngsstyrelsen

~ 8 NOV. 1985

Til fredningsregisteret
til orientering Z-(J I

'I!I-fS:-

.. Nævnet har d.d. tilskrevet Frederikshavn kommune, Planlægnings- og
miljøudvalget, således:....

l'

Frederikshavn kommune har ved skrivelse af 5. september 1985,
j. nr. 8030, fremsendt ansøgning om lovliggørelse af opført lager-
hal på ejendommen matr. nr. 17 k Gærum By, Gærum, beliggende Krag-
kærvej ll.

Ejendommen er delvis omfattet af fredning om Gærum kirke. Den
omhandlede hal er opført inden tor det fredede areal.

Da hallen er opført i udkanten af det fredede areal i gammel
gr~sgrav med bund 10-15 m under kirkeg~~dens niveau og mod kirken
er skjult af tæt bevoksning, kan fredningsnævnet efter omstændig-
hederne godkende hallens placering.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens ~ 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. at bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtstredningskonto-

ret, j. nr. 8-70-52-4/7-2-85, Amtsarkitektkontoret, Fredningssty-
relsen, D~n~arks Naturfrednin~sforening, Vurderingsr~det, Frederiks-
havn kommune.

P.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,

IVi()()hn'"'l i RE&. NR. l15Lf .OL
8k(Jv~ av j\lmurstyrelsell

,;. / ~ "I q "'}jlO'J,u • 1 'Jo I /.\r,H17

Telefon 96307000

Nordjyllands Amt,
Natur-og miljøkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.
(j.nr. 8-70-51-8-813-0001-02)

Aalborg, den 8. maj 2002.

Vedr.

FS 10/2002:
Anmodning om lovliggørelse af beplantning foretaget sydvest for Gæ-
rum Kirke på matr.nr. 17d Gærum by, Gærum beliggende på et areal,
der er omfattet af fredningsoverenskomst af 17. november 1951 til sik-
ring af Gærum Kirkes frie beliggenhed.

Ved skrivelse af6. marts 2002 har De på vegne Joan Hvirring Jensen, der er
ejer af ejendommen, matr.nr. 17d Gærum by, Gærum anmodet om at fred-
ningsnævnet tager stilling til en tilplantning på et areal sydvest for Gærum
kirke .

Fredningsnævnet foretog den 1. maj 2002 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Protokollat vedlægges til orientering.

Arealet, der er beplantet med enten hvidgran eller sitkagran, er omfattet af
Fredningsoverenskomst af 17. november 1951 til sikring af Gærum Kirkes
frie beliggenhed. Deklarationen omfatter arealet syd og sydvest for kirkegår-
den hen til vejen ogejendommens areal vest for kirkegården i en bredde af
50 meter ...".Den daværende granbevoksning kunne bibeholdes, mens der
iøvrigt ikke måtte tilplantes med udsigtsødelæggende beplantning eller fore-
tages ændringer i den da bestående tilstand, der kunne virke skæmmende el-
ler hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Det nu tilplantede areal er tildels omfattet af deklarationen. Nordjyllands
Amt foretager en opmåling af deklarationsarealet.

Fredningsnævnet har efter en votering besluttet ikke at lovliggøre tilplant-
ningen, der vil hindre den frie indsigt til og udsigt fra kirken. Beplantningen
skal herefter fjernes senest den oktober 2002.
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Afgørelsen, der er truffet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 stk.1 kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet. Klage vil kunne tillægges opsættende virkning, jfr. Natur-
beskyttelseslovens § 87 stk.3.

Sortsøe Jensen.

Kopi er sendt til:

l. Holger L. Holm,
2. Bjarne Pedersen,
3. Frederikshavns Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Carsten Pedersen, Vegavej 6, Frede-

rikshavn.
6. Joan Hvirring Jensen,
7. Menighedsrådsformanden vi Gærum Kirke, Villy Hansen,

X 8. Skov- og Naturstyrelsen .



~"I/
. . ~)r\OV- Oej J"...... •. .-Onsdag, den 1. maj 2002 kl. 10.15 afholdt Frednmgsnævnet for Nordjyl- 1." . ' .. , '1.:11 ":''')11

lands Amt besigtigelse og forhandling i ,j 11 \'I:IU '?r,~1'~

FS 10/2002:

1:-

Anmodning om lovliggørelse af beplantning foretaget sydvest for Gæ-
rum kirke på matr.nr. 17 d Gærum by, Gærum på et areal omfattet af
fredningsoverenskomst af 17. november 1951 om sikring af Gærum
Kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Holger L. Holm og det kommunaltvalgte medlem Bjarne Pe-
dersen.

For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Claus Riber Knud-
sen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carsten Pedersen vi Emma
Pedersen.

For menighedsrådet ved Gærum kirke og sammen med sognepræst Bruce
Stouer mødte menighedsrådsformand Villy Hansen.

Ejeren Joan Hvirring Jensen var mødt sammen med Niels Jørgen Larsen.

Der fremlagdes skrivelse af 6. marst 2002 fra Nordjyllands Amt med bilag 1
- 4.

Formanden redegjorde kort for deklaratibnens indhold og omfang.

Det omhandlede areal sydvest for kirken blev besigtiget. Det tilplantede are-
al, der delvist er omfattet af deklarationen, er beplantet med hvidgran/sitka-
gran. Claus Riber Knudsen oplyste, at arealet udover at være omfattet af de-
klarationen formentlig er overdrev og dermed omfattet af naturbeskyttelses-
lovens § 3. Amtet vil foretage en nærmere opmåling af hvilket område der
er omfattet af deklarationen.

Ejeren oplyste, at tilplantningen er sket i foråret 2001. På arealet har tildels
været korn, dels et sandhul med stubbe og nedblæste træer.

en
~.: ~?:.

'. I')::-)
(.:~Nordjyllands Amt tilsluttede sig dette synspunkt og tilføjede, at der muligvis
_: efter en nærmere opmåling af deklarationsarealet i samarbejde med Amtet
~~ vil kunne findes en løsning for så vidt angår den del af overdrevsarealet, der

. -::<er tilplantet uden for deklartionens område.
" -

.. ,\(
~ Formanden for menighedsrådet tilsluttede sig Naturfredningsforeningens be-
l.);..

.....



•.. mærkninger .

Nævnet voterede og besluttede ikke at lovliggøre den foretagne beplantning,
der skal fjernes.

Således passeret.

Sortsøe Jensen'

(i/:
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