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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

Predningsnævnet for Randers amt. F.S,29/1951.

Mtr. lir.; ejerlav, sogn: la Skødstrup
(i København kvarter) b

eller (i de sønderjvdske lands- y og SO gn.
dele) bd. og bI. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab 111'.
(ødfyldes af domm.rlwntortt)

Købere } ,
. bo ælKredltors p.

Gade og hus nr.;
(bvor ,idiot Bades)

Anmelderen, navn og bopæl (kontor);

.l!redningsnævnet for Handers, amt ve d
/ dommer Fog,.-Mariager. ; ~ ,,,j

8 la 1953.Dagbog nr, 1549
Stempel.t'ri, Stempel: kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Skødstrup menighedsråd
af SkØd S trup by.tilbyder herved som ejer af matr. nr. li! og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

ao Præstegårdens have og gårdsplads vest og syd for kirkeeårdeno
bo ~ræstegårdens jorder øst og sydøst for kirkegården afgrænset

af kommunevejen mod øst og afgrænset mo~ sy~ ~f en flugtlinie
fra det sydøstre ~j~~ne,af ki~kegårdsudvidelsen og gående

, .... • , - • jret sydØst ned ti l kommunevej en.

Fredningen har følgende omfang:
,

Arealerne ,må ikke bebygges eller beplantes 1Tijld h,øje træer, midlertidigt eller ,vedvarende,

IigfJsom der heller ikke på arealerne - må anbringes. tr~n's~ormatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboller; vogne til beboelse eller opbevaring af red-,
skaber cl. lign. skønhedsforstyrrende genstande.,. ,

Xg~mOO~~~~~~ S~l~nge den t~l ~ræsteembedet hørende
have med gårdsplade samt den del ~t præptegarde:r:!3-,aJ;'e~'l,d~r~ligger
i umiddelbar tilknytning he~til" ~dministreres af de kirkelige
mynuigheder, træff~r ~ir~emi~isteriet afgørelse om nyplacering af
præstegårdens bygninger, herunder tillig~ selve byggeplanen samt
tilbygninger m.v. og ombygninger, I der ændrer præstegårdens udseende
uanset fredningsdeklarationen.

Sålænge det pågældende areal administeeres af de kirkelige myn-
digheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring
fra fredningsnævnet afgørelse om nyplacering af bygninger på præste
gårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for disse, for så vidt
bygningerne skal benyttes til driften af præstegårdens jorder,
til brug for præsten eller i det hele skal tjene kirkelige formål.

Jensen & Kleldskov, AIS, København.



_. .
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået lTIed, at ovenstående fredningstilbljd tinglyses "på min ejendom matr.

•

nr. l~ af Skøds·trup by, og SOgR,dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og SkØdstrup

menighedsråd hver for sig.

Skødstrup , den l /11 19 52

Sognepræsten attesterer ved sin u{lde~['skrift, at alle menighedsråds-
medlemmer har underskrevet~
N. Frisgaar d. }'r.Veje. Nielsine 'Mikkelsen. Mogens' Nielsen.
H.Sørensen. S. A. Andersen. Jens 1:' .Jensen. ',' -

N.H.E.Glarman,fmd.
J!'oran anførte uro erskrifter er af samtlige menighedsrådets

medlemmer.

I
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Idet fredningsnævnet for Rangers amt modtager og godkender foranstående fre~ningstilb~d,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la af SkØdstrup ~y.

. O g sogn,)jikl<ar1Ulll1l)(lCXXxxxt<lLx:xxXX)6lQxxxxxxi!:lkxxxxxx~kxJmJl!:Jl.tmilæ.K.Xtt.

k:tor»m!IWI.sex:o.1erlc:~n(\irx..JI«xxxxxxxxxxJ4R90~W.&~x~xl1l~ Det fredede are!!1 ses indtegnet
, -I V l ,. ... ,...') ..., : l • " J

på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes ·h~~lagt på akten. -. ..

Fredningsnævm.t for Randers amt, den 1953

j.nr.2 G 1606113b
BD. Det tiltrædes, at næ.r'værende fredningstilbud tinglyses
servitutstiftende på matr.nr.la Skødstrup by og sogn.

Kirkeministeriet, den 27.marts 1953.
P.m.v.
~.b.

Einar 1øwe,
fm.

lnuført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg
del af Sønqerhald'herred, ,den B'oktbo1953o
Lyst. Tingbog; Bd. Skjødstrup l. Akt:Skab,D nr.576.
Anm: Ejd. er behæftet mea servitutter.

.KnudKj::!I"hdlm.':· , ,

som

og en

.~- I I

-:- . -:-\. -:-
Afskriftene rigtighed~bekræftes.

... __ .~.: f
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FredningslI:tlI'llet nlr • 'SE? '~55
c /lud", Amt. ~
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!fskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse

og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.29/51.

Mtr. nr.; eierlav~ sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn,

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommorkontoret)

45 Skødstrup
by og sogn. )

Købers }
K d't bopæLre lors

Gade og hus nr.;
(hvor sådant Rndes)

- I Anmeldereng navn og bopæl (kontor);

~~edningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

Dagbog nr.81 - 16/1 1952.
Stempelfri. Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Nielsine Mikkelsen
45 af SkØdstrup by. og sogn, attilbyder herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr, frede.
et

Arealet beskrives således: Hele matr.nr.-- •

., .
Fredningen har følgende < omfang:

(- -
Arealerne m,å ikk~ bebygges eller beplan~es. med høje træer; mid!ertid)gt eller vedv,!rende,

ligesom der heller ikke på, arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isOOder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til østligst på arealet at opføre et hus
med hØjst li etage, d.v.s. een etage og udnyttet tagetage.



. .
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på mm ejendom matr.

nr. 45 og sogn, dog uden udgift for mig.af SkØdstrup by,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og SkØ dstrup
me nighedsråd hver for sig.

SkØdstrup 7 (lI 1951 ., den

Nielsine Mikkelsen.

. '

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

b€stemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 45 af Skødstrup by,

og sogn, al1tlxNk"orK:X::XXX xx:;(dincxxxxx"~Qlxxxxx:mtkxxxxx::a~:4:ix!~»MHXOO'X

x»»~~reoc~ocxocxxxxxxxXXXXOO~X~K~XooKOOX~X~M~roK)smoc~N~X

.;pXX'lCllibrgtocJka:N,xaf:xlwidJmCJex:xgellQJrottXtæd.Esx:ken»rg»qoå::1ElktEoc

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15 /l 19 52 .
K. G.Lar sen.

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en
del af SØnderhald herred, den 16'jan.1952.
Lyst. Tingbog~Bd.Skjødstrup Bl.I. Akt:Skab G nr.170.
Anm~ Ejd. er behæftet med pantegæld.

Knud KjærhOlm.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

e,

•e
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr; nr.; ejerlav~ sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr'l ejerlav,

80gn,

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers }
Kreditors bopæL

Anmelderen$ navn og bopæl (kontor);
Gade og hus nr.;

(hvor sådant Rndes)

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Sk.astru-p aogneri1d
At~matrikulere t arear

tilbyder herved som ejer af ~q.?: af Skødstrup by.

lade nedennævnte areal ~WilQ'~. frede.

og sogn, at

Arealet beskrives således:
Parkeringsplads beliggende pli gadejord vest .tor kirken og noret

"or pl"l.8ffaboligen.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på • ejendom ~ meD

sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Sk.,dø 'rap
melliChedsrld hver for sig.

Skj øds 'rup , den

lens L. JørgenseD.'

a / 11 1951.
Aage Danielsel'l;

J.A.Sørensen. Sofus Ronye. e
e
e

H. Pedersen. Einar \-~rlandsen.

.. lF'cdningsnævnet for Randers amt modta);er og godkender foranstående fredningstilbud".

~XfgtEZXd:zi:$x;At~~d2JØJtZXzxzxz~zx:zJtzxzxzxz:x:zxq;t _

XZXZXZXZXZ~~~~XZXZX2~iXZXZX~øxzxzxå~xzxZXI~3~~~~~
X!fX8UII_a2'.XlZUBXZXZXaxZX:ZDIlt~»3lZ71·X@~2f)MØUMX~Zi:l~

FredningsnævnEt for Randers amt, den 7 / 9 19 55.

F O g ~
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
RETTEN I RANDERS, SANDGADE 12
8900 Randers- tlf. 86437000

'," I 4 ~.

Skødstrup Sogns Menighedsråd
Kirkepladsen 2 A

8541 Skødstrup

22/12-98

Vedr. j.nr. 96/1998 - lovliggørelse og udvidelse af kapelbygning ved Skødstrup
Kirke.

Århus Kommune har forelagt en ansøgning fra arkitekt Jørgen Malling og fra Menig-

hedsrådet om lovliggørelse af en kapelbygning ved Skødstrup Kirke samt om udvidelse

af kapelbygningen.

Arealet, hvor kapelbygningen ligger, er omfattet af kirkeomgivelsesfredning, lyst 8. ok-

tober 1953.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 25. november 1998, hvor Menighedsrådet re-
degjorde nærmere for det ansøgte.

Det oplystes i den forbindelse, at den opførte kapelbygning tilsyneladende aldrig har op-
nået den fornødne tilladelse fra Fredningsnævnet, uanset at bygningen er opført i
1971/1972 .

Det oplystes endvidere, at kapelbygningen ønskes udvidet indenfor det eksisterenrle hVlJ-
....... ... .. - - --~C'

ningsvolumen, idet et overdækket åbent areal skal inddrages i bygningen med det formål
at etablere kølerum i kapel bygningen.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Under hensyn til kapelbygningens udformning, formål og placeringsmæssige tilknytning

til kirkebygningen, har Fredningsnævnet besluttet i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. 1, at meddele efterfølgende dispensation til kapel bygningen samt dispensation til
den nu ansøgte ombygning.

KLAGEVEJLEDNING:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

etBlS J\J I C) ~("-I:;( ({~ -oeO I
1./0



Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interes-
se i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for

sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-757-14-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K

Danmarks Naturfredingsforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381
Mundelstrup
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

23 DEC. 1998

Jan Fredin, SL. Torv 10, 8000 Arhus C

Århus Kommune, Bygningsinspektorat Nord, Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov, (j.nr.
3262-98)

Arkitekt Jørgen Malling, Højdedraget 8, 8400 Ebeltoft.



1

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 27. august 2019

FN-MJØ-063-2019. Tilbygning til Skødstrup Sognegård

Projektet

Fredningsnævnet modtog den 12. juni 2019 en anmodning fra Aarhus Stift om at afgive en erklæring til brug 
for en dispensation til opførelse af en tilbygning til Skødstrup Sognegård på matr.nr. 1l Skødstrup By, Kirke-
pladsen 2, 8541 Skødstrup. 

Aarhus Stift har nærmere anført, at Skødstrup Menighedsråd ønsker at udvide sognegården i Skødstrup. Der 
planlægges opført en tilbygning syd for den eksisterende sognegård og derved også syd for kirken. Kirkemini-
steriet har oplyst, at det er ministeriet, som skal tillade det ansøgte projekt, og at der skal indhentes en er-
klæring fra fredningsnævnet til brug for ministeriets behandling af sagen. 

Aarhus Stift har til brug for sagens behandling indhentet udtalelser fra kirkegårdskonsulent Anne-Marie Møl-
ler og Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann. Det anbefales i begge udtalelser, at der meddeles dis-
pensation, da udvidelsen ikke væsentlig vil forringe udsynet eller indsigten til Skødstrup Kirke. Aarhus Stift 
anbefaler på den anførte baggrund, at der meddeles dispensation.

Projektet er beskrevet nøje i ansøgningsmaterialet, herunder bl.a. ved følgende illustration.

Danmarks Naturfrednings lokalafdeling i Aarhus har oplyst ikke at have bemærkninger til projektet.

Fredningen og Natura 2000

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Ejendommen er omfattet af en fredning af 2. oktober 1953 til sikring af Skødstrup Kirkes omgivelser. Det 
fremgår af fredningen, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafma-
ster og lignende, derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 

Arealet er beskrevet som inddelt i to områder, hvor område a omfatter præstegårdens have og gårdsplads 
vest og syd for kirkegården. Område b omfatter præstegårdens jorder øst og sydøst for kirkegården afgræn-
set af kommunevejen mod øst og afgrænset mod syd af en flugtlinje fra det sydøstre hjørne af kirkegårdsud-
videlsen og gående ret sydøst ned til kommunevejen. 

Det er om kompetencen i område a anført, at så længe den til præsteembedet hørende have med gårds-
plads samt den del af præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning hertil, administreres af de 
kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacering af præstegårdens bygninger, her-
under tillige selve byggeplanen samt tilbygninger mv. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende 
uanset fredningsdeklarationen.

Det er om kompetencen i område b anført, at så længe det pågældende areal administreres af de kirkelige 
myndigheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet afgørelse om ny-
placering af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve byggepladsen for disse, for så vidt bygnin-
gerne skal benyttes til driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det hele skal tjene kirkelige 
formål.

Aarhus Kommune har udtalt, at nærmeste Natura 2000 område er Kaløskovene og Kaløvig (H230), som ligger 
ca. 9½ km øst for den ansøgte tilbygning. Det vurderes, at projektet ikke kan påvirke udpegningsgrundlaget 
eller bilag IV-arter.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. august 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere sognepræst, menighedsrådsmedlem og formand for byggeudvalget Erik Søndergaard med 
arkitekt Katrine Ravn Møller fra Rambøll og Aarhus Kommune ved Iben Knudsen og Amer Habibovic. Projek-
tet blev gennemgået. Aarhus Kommune oplyste, at tilbygningen vil blive placeret i det område, der er omfat-
tet af fredningens område a. Fredningsnævnet tilkendegav ikke at have indvendinger mod projektet.

Fredningsnævnets udtalelse

Fredningen af Skødstrup Kirkes omgivelser indeholder en regulering af kompetencen efter fredningsdeklara-
tionen. Det er oplyst, at sognegården ønskes udvidet i område a, hvor kompetencen tilkommer Kirkeministe-
riet. Det fremgår dog videre af sagen, at ministeriet ønsker fredningsnævnets erklæring om projektet.

Fredningen indeholder efter sit umiddelbare indhold forbud mod at opføre ny bebyggelse. Det fremgår dog 
samtidig, at Kirkeministeriet i et nærmere bestemt omfang har kompetence til at godkende bygningers pla-
cering, og det er således på trods af fredningens ordlyd forudsat, at der er mulighed for at opføre ny bebyg-
gelse indenfor fredningen.

Det anførte er også i overensstemmelse med formålet med kirkeomgivelsesfredningen, som er at sikre ind-
sigten til og udsigten fra kirken og kirkegården, således at der ikke er forbud mod at opføre bygninger, som 
ikke har væsentlig betydning for denne indsigt og udsigt.

Fredningsnævnet har ved besigtigelsen og den skete gennemgang af projektet konstateret, at tilbygningen 
som også anført bl.a. i udtalelsen fra den kgl. Bygningsinspektør ikke har nogen væsentlig betydning for den 
beskrevne indsigt og udsigt. Hertil kommer, at Skødstrup Kirke er placeret i et tættere bebygget område og 
således ikke er placeret isoleret i landskabet.
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På denne baggrund kan fredningsnævnet udtale ikke at have indvendinger imod, at der meddeles tilladelse 
til projektet med den ansøgte tilbygning til sognegården.  

Martin Møller-Heuer

Denne udtalelse sendes til:

1. Michael Fruerlund Gram,
2. Søren Bundgaard Poulsen,
3. Aarhus Stift,
4. Sognepræst Erik Søndergaard,
5. Rambøll, att.: arkitekt Katrine Ravn Møller,
6. Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann,
7. Aarhus Kommune, sag.nr. 19/026821-2,
8. Miljøstyrelsen, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, København,
10. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus.
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