
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen:  

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen.  I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet.  Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at hele 
afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Jons P.iloamelhoff. Jakob Nielsen.Marcus Scl1lTIidt.

Pet0r Grau • J:.latbias Pet'Jrsen. Peter Æbelø.

.si ;.Sø~ensen.
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Marcus Scbmidt.

FreHlsendes til Haderslev Amtsråd til videre foraniltaltni.lg.
-',

Haders~ev Amtsråd
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ILA.l335-lc)51.

Maugstrup sObneråd,d.7.December 1951.
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
Kirkeministeriet 
Sendt pr. mail:  
km@km.dk  
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   
                                                                                   18. juli.2022

  
                                            FN SJS 18/2022 

 
FN SJS 18/2022: Ansøgning fra Magstrup Kirkes Menighedsråd om en udtalelse i anledning af 
en ansøgning om ombygning af stuehuset til præsteboligen til Magstrup Kirke inden for fred-
ningen af Magstrup Kirkes omgivelser 
 
Fredningsnævnet har den 16. marts 2022 modtaget en anmodning fra Haderslev Kommune på vegne 
Magstrup Kirkes Menighedsråd om en udtalelse i anledning af en ansøgning om ombygning af stue-
huset til præsteboligen til Magstrup Kirke. Præsteboligen er beliggende Borgvej 3, Magstrup, 6500 
Vojens, matr.nr. 68 Magstrup, Magstrup. 
 
Der er på ejendommen tinglyst en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - den 14. december 1951 
for at sikre indsigten til og udsigten fra kirken.  
 
Fredningsnævnet skal efter fredningsbestemmelserne afgive en erklæring til brug for Kirkeministeri-
ets behandling af sagen. 
   
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. juni 2022, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse.  
 
Sagens baggrund: 
 
Det er bestemt i fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes mid-
lertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke må opbevares redskaber eller lignende skønheds-
forstyrrende genstande på de fredede arealer, så indsigten til kirken ødelægges, midlertidigt eller 
vedvarende, ligesom der ikke på arealerne må opsættes skure m.v. Det fremgår endvidere af dekla-
rationen, at kirkeministreret træffer afgørelse efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet, sålænge 
det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder. 
 
På kortet nedenfor ses præstegården markeret med blå cirkel. Det med blåt skraverede viser frednin-
gens udstrækning. 
 

mailto:km@km.dk
mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Der søges om dispensation til ombygning af uudnyttet loftrum til to værelser, opholdsrum og toilet, 
4 stk. kviste i tagkonstruktion og ombygning af bryggers i stueetage. Samlet areal 461m² heraf stue-
plan: 227m² bolig + 60m² erhverv samt tagplan: 84m² bolig og 90m² uudnyttet tagrum (depot). 
 
Fredningsnævnets erklæring angår alene de ydre bygningsmæssige forhold.  
 
På fredningsnævnets forespørgsel har Haderslev Kommune den 27. april 2022 fremsendt supple-
rende oplysninger til sagen.       
 
Den Kongelige Bygningsinspektør har den 22. januar 2022 udtalt: 
 

”… 
Præstegården ligger vest for Maugstrup Kirke.  
 
Der ønskes indrettet værelser mv. i en del af stuehusets tagetage.  
 
I det ydre medfører dette at der i stråtaget etableres en lille kvist mod øst, altså mod kirken, 
og tre større kviste mod vest.  
 
Den lille kvist mod øst falder meget smukt ind i bygningens arkitektur. De større kviste 
mod vest er lidt mere klodsede, men kan ikke ses fra kirken.  
…” 

 
Kirkegårdskonsulenten har den 9. marts 2022 udtalt: 
 

”… 
Der er udarbejdet et projekt for ombygning af Maugstrup præstegård som omfatter udnyttelse af 
tagetagen og etablering af tre kviste mod vest og en lille kvist over døren mod øst. Forslaget er ud-
arbejdet af Linjen Arkitekter.  
 
Projektet er meget fint og kvistene er fint tilpassede det gamle hus i størrelse og karakter. Jeg kan 
anbefale projektet. I samme ombæring ønskes lovliggørelse af en allerede opstillet bålhytte på det 
grønne areal syd for kirkegården og materialepladsen.  
…” 
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Haderslev Kommune har den 26. april 2022 oplyst med baggrund i afstanden fra præsteboligen til Pamhule 
Skov og Stevning Dam og med begrundelse i, at projektet udelukkende foregår i og på ejendommen, at om-
bygningen ikke vil beskadige eller påvirke naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Med samme vurdering 
vurderes projektet heller ikke at påvirke hverken yngle – eller levesteder for fuglebeskyttelsesområdets udpe-
gede fuglearter eller fortidsmindet på matriklen. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har på et møde besigtiget ejendommen den 30. juni 2022. 
 
I mødet deltog formanden, dommer Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Tham-
drup og det kommunalt udpegede medlem Olaf Hansen. Desuden deltog Niels Autzen på vegne Ha-
derslev Kommune, Jørgen Clausen og Bent Karlsen på vegne Danmarks Naturfredningsforening, 
stiftsjurist Anne Mette Ladekær Christensen på vegne Haderslev Stift, arkitekt Mia Rahbek Ander-
sen, sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, graver Ole Sørensen, menighedsrådsformand 
Ulla Toft, Lis Duus og Hanne Nissen på vegne Magstrup Kirkes menighedsråd.   
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Arkitekt Mia Rahbek Andersen oplyste, at der har været et ønske etablering af flere værelser i præ-
stegården. Det har ikke været muligt at ændre på indretningen i stueplan. I stedet ønskes 1. sal ud-
nyttet. Der ønskes indrettet 2 værelser med et fælles trapperum og et bad/toilet. Dette giver sig ud-
slag i etablering af en lille halvrund kvist over indgangsdøren. På havesiden ønskes etableret 3 lidt 
større kviste. Størrelsen og placeringen af disse er valgt på baggrund af de muligheder der har været 
i forbindelse med udnyttelsen af 1. sal. Der er endvidere taget højde for de krav der er til lysindfald 
og redningsåbninger. Det er på grund af indretningen ikke muligt at placere kvisten så de er symme-
triske.  
 
Anne Mette Ladekær Christensen oplyste, at Haderslev Stift tiltræder de faglige udtalelser fra byg-
ningsinspektøren og kirkegårdskonsulenten, og at Stiftet således kan godkende projektet. 
 
Jørgen Clausen og Bent Karlsen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har bemærknin-
ger til ansøgningen.  
 
Niels Autzen oplyste, at Haderslev Kommune kan tiltræde ansøgningen. Der er tale om et helstøbt 
og gennemtænkt projekt. Kvisten over indgangsdøren er et velkendt brandteknisk element, der sik-
rer, at døren holdes åben i tilfælde af brand, idet kvisten sikrer at delene af det brændende tag ikke 
falder ned foran døren. 
 
Ulla Toft oplyste, at menighedsrådet kan tiltræde ansøgningen.  
 
Fredningsnævnets udtalelse: 
 
Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Magstrup Kirke admini-
streres af de kirkelige myndigheder, skal nyplacering af bygninger på det nævnte areal og tillige om 
selve byggeplanen for disse samt angående beplantning af arealet af hensyn til eventuel fremtidig 
inddragning under kirkegården. 
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I betragtning af baggrunden for forbeholdet er det Fredningsnævnets opfattelse, at sagen skal behand-
les på samme måde som ansøgninger om tilladelse til at opføre bygninger på de fredede arealer. 
 
Det er formålet med fredningen af arealerne omkring Magstrup Kirke at sikre indsigten til og udsigten 
fra kirken.  
 
Efter besigtigelsen og en vurdering af sagens oplysninger kan Fredningsnævnet anbefale, at Kirke-
ministeriet meddeler tilladelse til det ansøgte. Den lille kvist mod øst falder fint ind i bygningens 
arkitektur, og de 3 større kviste mod vest kan ikke ses fra kirken.  
 

 
                 Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 

                      Esbjerg den 18. juli 2022 
 

 
Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk, niau@haderslev.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk   
Museum Sønderjylland, planer@msj.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Haderslev, haderslev@dn.dk       
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Haderslev: m.martinsen@mail.tele.dk    
Haderslev Stift, kmhad@km.dk 
Magstrup Kirkes Menighedsråd v/formand Ulla Toft, uto@bbsyd.dk 
 
 
 
 

mailto:post@haderslev.dk
mailto:niau@haderslev.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:planer@msj.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:haderslev@dn.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:gert.fahlberg@bbsyd.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:m.martinsen@mail.tele.dk
mailto:kmhad@km.dk
mailto:uto@bbsyd.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
Kirkeministeriet 
Sendt pr. mail:  
km@km.dk  
 
 
 
                                                                       Dokken 1 
                                                                   6700 Esbjerg 
                                                                                       Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   
                                                                       22. September 2022

  
                                            FN SJS 49/2022 

 
FN SJS 49/2022: Ansøgning fra Haderslev Kommune om lovliggørende dispensation til en op-
ført legeplads, bålhytte og et busskur på ejendommen Borgvej 3, 6500 Vojens, matr.nr. 68 Mag-
strup, Magstrup, inden for fredningen af Magstrup Kirkes omgivelser 

 
Fredningsnævnet har den 3. august 2022 modtaget en ansøgning fra Haderslev Kommune om lovlig-
gørende dispensation til, en opført legeplads, bålhytte og et busskur på ejendommen Borgvej 3, 6500 
Vojens, matr.nr. 68 Magstrup, Magstrup, inden for fredningen af Magstrup Kirkes omgivelser. 
 
Der er på ejendommen tinglyst en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - den 14. december 1951 
for at sikre indsigten til og udsigten fra kirken.  
 
Fredningsnævnet skal efter fredningsbestemmelserne afgive en erklæring til brug for Kirkeministeri-
ets behandling af sagen. 
 
Sagen er behandlet på skriftligt grundlag, idet Fredningsnævnet i forbindelse med behandlingen af en 
anden sag på ejendommen har foretaget en uformel besigtigelse.   
 
Sagens baggrund: 
 
På kortet nedenfor ses placeringen af legepladsen markeret med en blå cirkel, placeringen af busskuret 
med gul cirkel og placeringen af bålhytten med lilla stiplet cirkel. Det med blåt skraverede viser 
fredningens udstrækning. 

mailto:km@km.dk
mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Af sagens bilag fremgår, at der på legepladsen er opsat diverse legeredskaber, herunder en vippe, en 
sandkasse, et legetårn, et bord-bænkesæt, en petanquebane, en sandbane, et bålsted og en svævebane.  
 
Bålhytten, der er 6-kantet med en diameter på 4,8 m er udført i træ og har en højde på 5,1 m.  
 
Busskuret er udført med en træfacade og med et metaltag. Busskuret er 6,4 m2 stort og er 2,55 m højt. 
 
De kirkelige myndigheder har oplyst, at legepladsen, busskuret og bålhytten ikke vurderes at påvirke 
indsigten til eller udsigten fra Magstrup Kirke. 
 
Haderslev Kommune har oplyst, at der med baggrund i afstanden fra legepladsen til Pamhule Skov 
og Stevning Dam og med begrundelse i, at projektet udelukkende foregår indenfor et mindre areal 
med en størrelse på 2.400 m2, så vil lovliggørelsen af bålhytte og legeredskaber samt busskuret på 
arealet ikke beskadige eller påvirke naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Med samme begrundelse 
vurderes projektet heller ikke at påvirke hverken yngle- eller levesteder for fuglebeskyttelsesområdets 
udpegede fuglearter. Herudover har kommunen oplyst, at der med det ansøgte ikke ændres på vilkå-
rene for løvfrø eller andre paddearter i området. Det er sandsynligt, at der er flagermus, måske flere 
arter, i området, men da der ikke fældes gamle træer eller nedrives gamle bygninger, så vil projektet 
ikke forringe levevilkårene for flagermus i området. Overordnet set vurderes det, at projektet derfor 
ikke vil forringe Natura 2000-områdernes naturtyper og levesteder for arter, og projektet vil heller 
ikke forstyrre de bilag IV-arter, som findes i nærområdet. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 30. august 2022 til Haderslev Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og 
Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks 
Naturfredningsforening/Haderslev, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Haderslev, Haderslev Stift og Magstrup Kirkes Menig-
hedsråd v/formand Ulla Toft anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med hørings-
frist den 14. september 2022. 
 
Der er ikke indkommet bemærkninger til sagen. 
 
Fredningsnævnets udtalelse: 
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Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Magstrup Kirke admini-
streres af de kirkelige myndigheder, skal nyplacering af bygninger på det nævnte areal og tillige om 
selve byggeplanen for disse samt angående beplantning af arealet af hensyn til eventuel fremtidig 
inddragning under kirkegården. 
 
I betragtning af baggrunden for forbeholdet er det Fredningsnævnets opfattelse, at sagen skal behand-
les på samme måde som ansøgninger om tilladelse til at opføre bygninger på de fredede arealer. 
 
Det er formålet med fredningen af arealerne omkring Magstrup Kirke at sikre indsigten til og udsigten 
fra kirken.  
 
Ved afgørelse af, om et allerede etableret forhold kan lovliggøres, skal Fredningsnævnet vurdere, 
hvorvidt der ville være blevet dispenseret hertil, såfremt der var ansøgt herom på forhånd, eller om 
der i øvrigt er særlige forhold, som kan begrunde en efterfølgende dispensation. 
 
Efter den tidligere uformelle besigtigelse af ejendommen og en vurdering af sagens oplysninger, kan 
Fredningsnævnet anbefale, at Kirkeministeriet meddeler lovliggørende dispensation til det ansøgte. 
Fredningsnævnet lægger vægt på, at legepladsen, busskuret og bålhytten ikke vurderes at påvirke 
indsigten til eller udsigten fra Magstrup Kirke. 
 
 

        Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
        Esbjerg den 22. september 2022 

 

 
 
 
Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk; nijd@haderslev.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, planer@msj.dk 
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Haderslev, haderslev@dn.dk       
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Haderslev: m.martinsen@mail.tele.dk    
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
Magstrup Kirkes Menighedsråd v/formand Ulla Toft, uto@bbsyd.dk 
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