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Anmelderens navn. og ~opæl ~kontor):

Fredllillgsnæonet for.. Ribe amtsrådskreds,
dornmerkonturet, Hols/ed.
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Fredningstilbud
AI' .' ... ~.. I·oil .~.

Undertegnede menilhedørAd tor JadUUl' 10P pA kirke. Y.,118
tilhyder 11<'1"\ed S()I~1 ejer a( matr. ·nr. ~

af by
0l sogn,

at lade nedennævnte areal af ovennævlltc matl. nr. frede som nedenfor anført.

Jan4.r\lp

I\realet heskrives således: ael. usals1f.

l (,I

.,,; I,

, l I l Il,.!.1 J l

. , J. \,il
i I, l' J A .1' ,l

• Fredningen h,!-r følgende omfullg: ." ' ,. l

Arealerne må ikke hebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligeSom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transfor~atorstationer, l<:dningsmaster o. lign., skure, ,udsalgssteder. l t>oder'J\yogne til

hebqelse, hønsegårde, m~ddinger ~Iler amtet, !j,om kan .virk~, s~æm91epqti· J L J l../'. 1,,-,

Råd.t ~. f~rb.ehold~r IIi? d~)g ret tij at la4. 4en' llu'I'lIIZ'a4. b'bJll.1.. b11'1"

etAend ••

.1

I. ..~. .
t

klrk.D......... "t , ~. t.J~.n', .. .; J,'~..:~ ... A ..... \lI.,t ... I.L.-L.U...:...,iJ.L. •• 1

For fredningen krævc~g ingen erstatning. '. , ,
.',' .~, ' I,... ,j." ,l. ., ""., •.;~.. ,J\ • .c.~ <JV\J .. I~l'J: .J',)~ ..

~cg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbucl tinglyses p'-' ejendot.'.
].• " .... ,lnr. .. ! ,,' af
Jud.rup • ,..I

by °l sogn

BA4••

hlatr.

, oJ J .... .,J 1'-',):

tlog uden ud~ift fo~.k1rk'll.
J \ I,
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Påtaleherettiget i henhold til foranstående er fredningsllævnet for Ribe amt og

laJid.i'tlp.80P_ ' menighedsråd, hver for sig eller j' førc~jn~-:.,';

,den 13. Deoember 19 ,l.

Altr. Federsen. Carl M. Christensen. Kristian J. Ban•• n.

Marlreth. Nielsen. E. Lund Herman.en. ~. P. Benn.t •• n.
Chr. Baun. Niels A. Kad.en.

Det attestere.t,.t.8am~11g ••• n1ghedsrid.m.41 ....r har
underskrevet Fredn1ngøti1bud.t.

',I" ,

Alfr. Pederstn. Sogn.pr.et.
"

• , : j I I . i li " , ./

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modta~cr 0R godkender foranstående freclningg..
tilhncl, bestellllnes det, at tiloudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3.!

af
Il..Jaadrup by

°l sogn,

hvilket matr. nI'. i forbindelse med mat r. nI'. 3,2, 3..! 1bdm. 0i aatr.nr. l!
Byl1erølev ø· udgør l'l landbrug. Det fredede areal se~ indtegnet pft

vecllagte kort, af h vilket en genpart bedes lwnlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises IiI ejendommens blad i tiugbogen .

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 1'7.' 'april 1952.11 1/ ',\111111 JI l

1 'I , I I JI I l.i I ~'*:I. 'I I')ll •• J /

I ~ ~ ,~,', :r'U""'J;;d JlIH'JtI.rI,·,! 1.01 '

, .~l J , I •

• II l, I . l

Iii "l. Det :··Ultr.CS••.• at u:rvliIr.nde tl'e4D.1q81l11\)1l4iJtualLJ ••• ,..d
som 8.rv1tut_tttt.ndel 'pi ,.atr.nr. I,).! .f ·Jllillel'Up)iBj'IO.tl8.p~"I.JtJ

• ( \ l I _, i . • 11rkelll1D.1Bt'r1~'i'I'.j)t18~dI~~. 1952.
P.Il.V. . '".,
B.B. dl,

(•• 11) .lue. I.o••• n
la.

G.nparten. r1stishe4 bekraft •••
FREDNINGSNÆVNET

FOR '3 'JUN'11954i1

RIBE AMTSRAADSKREOS

r·~?-.rh~.S?
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Genpart • REG. NR. /;~8r;-
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Matr.nr. 9!h Janderup by
og 801n.

Anmelderens navn og bopæt (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Thue Nielsen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9,!!

af by

og
;t lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: Arealet vest for kirkegården !u,n
.1 , j I

Janderup
sogn,

til hegnet
I
og mod sydvest gående ~ed til Aene

• ,I • ,l

l ' ,

, j

1.1 I

• Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddin~er <,Iler andet, som kan virke skæmmende.

X~lI~~~t

Por fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået meq, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

1.~4 9 "matr. n'r: .! ' af

by og sogn
, i

dog uden udgift for mig.



I
I
l

.1
\

I
I
l _

"

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

. trJaA4tJ'U.1I ~O&n. menighedsråd, hver f~r sig eller i fo~enin&.

14. nevbr. 19 51.
7"hU8 N1018en

• l 'I I ,

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilhud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ' 94

af

JanCleJ'Up by o. sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 4.t. 10! 1bd. 08 J6. lUlu
ibdddgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

J a 8 11 Z' li , •. " .

fur B'\Sk~~d.BT. 8'. v«ra.'r.b.'.4 0l
I I j l l. J j • l. ~I )' : I 1\

Vfl~~~' ft'1!',f.,4" ~~~ ~~~,(~.,,,.. ~'Sl.
l'l.t. TingboS. bel. Jand.l'u.p 1. al., Ak1a. 'ala Otil:•• ~t'6I.;,,'

lndr~ft ~ ~~b~~on
LaDdJur1 ••~.'~ ... ~ ~,t••Qg

/JloJ.mle3'. -
-0-0-0-

Genpartene rigtighed bekræftes.
I ,

! l l' 1.1 I l J.~ .: l J II 'J I }, '.li. Ij

'1\ I. 'J

I FR~ONINGSNÆVNe:T 'I I. , I. ~' 1.1 , "l. "d, li ih t 'I
FOR aen 3. juni,. ~5'4.

RIBE! AMTSRAADSKREOS ~.' L •

I ,'o ;')...· ...'...:l"· '.

I~~i-Jj"'",,.
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REG. NR. /J?.j;f #
"/

, l j .. '" J;" , I i I I I~j l l J J ~ I I ~I l J I : J • ~ l
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

I • • ~.. ! l
Matr.nr. ,lQA_ Janderup
b1 og sogn.

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted .. ,

Fredningstilbud

LJndcrlcAncdt' Gårdejer Hans Chrisi1an OlauSeD.
tilbyder hrrn'd som ejer af Illalr. m. 101

af byJanderup
°l

at laele nedennæv ntr areal af 0\ elllla~Vl1te malr. nr. flede Hom nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: Arealet .,4 tor k1rke,uaen nea '*11 len

,'+ .'en' br_e ø.t tor k1ri:e8l~a.n pI. 50Im~''')b~'~44.'~,I''d j')I.I
l I I II ' I II -' ' •• dll II "lIi fdl\111

"
I , •

o.
I

, , II

i I I \ l (I. ) 1, ) ..t f • .J ~,' . .

l I \'! .,'1 l II II j' ,I

Fredningen h';ir følgende omfa,llg: "; "1.',, •• j

Arealerne må ikke bebygges eller beplanles med højtvoksende trreer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, o udsalgssteder-,· boder,'! vogne, til

,beboelse, hønsegårde. møddinger eller.,andet, som kan' virke skremmende .. i '..IJ~ t"l, , •

Dlzxk!J:!ntridcx:lllJl'iødø loOt:ita:.. ". • ~~; ~,\~..~~ ,J' ~;<,~

" .

! '
I

}t'or fredningen kræver ~eg ingen el;statning. I ., ," I... ,., I I

Jeg er indforstået med,' a't ovenstå~nde fr~~nj~~sti'b~,d tinglyses på min ejendoll1

Inatr. nr. 10.! af

Janclerup by Ol sogn

dOI{ uden ud~ift for mig.



Påtalehercttigct i hcnhold til foranstående er fredningsnævnct for Ribe amt og

menighedsråd, hver for sig eller i forening.
) "I

Janderup' 1I0p.
JUclth' ' den 14. novl»l'. 19 51.

H. o. Olau.en.

, , "

I,

• 1,1

.,' II l I••• 1

I<let fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender. foranståendtj frednillgs-
• .... • • .. V· l J ~ l.lo ••

tilbud. hestemmes det, at tilhudet skal lyses som servitut på mate nr. 10.
af

Jan4eru.p by es sugn.

hvilkl't matl. nr. i fOlhindeIse med matr. nr. 111
ihd, udg~H' el landhrug. Det fredcde areal ses indtcgnet på

vcdlagtc kort, af hvilket en genpart hl'des henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst panleg-æld, servitutter og lign.,
hvorom hcnvises til ejcndommens blad i tingbogen.

f'redningsnævlll't for Ribe amt, dcn 17•• pril 19Sa.' ',,1..1 • I

II r f ll. '\ d d, '.1

• I. I ~ ~ i ~I' rf' ~ ~ ~.J ,IIII'IIJ" I Jl

1D4tør' 1 .0""1'. tor a.1i.~ed. 11'.,,, eS,.lN'4',J._'~"""I'I:.,
Lanel~ur1••1t'ioa ... , i.'.~Ol Y••,~ B.~".r.'."Jl'.AJ~.I1952.
],,7a'. TugllOI. Bel. Janderup l, 1l.,...4tt.\!Ik&Ia ... l.i...... l.67.3111.

Jåaaar4oat.
-0-0-0-

Genpar~.n. r1øt1abea ~.kr.tt•••

•• 01 'I I. "Z .• JUN,195ltLd '10"1
.•• \l ,

. ," I.. I :ol !.I. J. "d/"II I) :,',1
FREDNINGSNÆVNET .

I l, .I.u F~ft I I •
~18e: AMTSRAADSKREDS

::lui ,III J ....
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01858.01

Dispensationer i perioden: 17-12-1982 - 20-04-1998



*'(' FREDNINGSNÆVNET
FORe RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

•'risvadvej 3 , 6800 Varde

Tdr. (05) 220399

15~4REG. NR. Varde, den '

Bre. Dr •
..., ,

Formanden
le.

'.
r~\ J.ar. 307/1982

Under henvisning til naturtredningslovens § '8 skal nævnet
herved .eddele, at nævnot dags dato har t11skrevet Bygninglaynd1c-
heden i Varde, Bytotten, 6800 Varde, slIedes:

" I be•• rel'l at Jyplnc •.,Ad.llhed... 1U:\å'&le.e at 22.

no... ber 1982 anale.e tl11adel.. til optør.l.. at et kapel

pi aaatr. nr. 9 !. Jaa4el"Upby, J&ft4erup, *al _ ... t bel',,"

tOI' .1t ....a....... 1 ..uør ar t111117.tklå.tre4D1ac at 19.- ------april 19'2 ... 4.1. t111... 1.e til .et plaalacte ~TI.erl pi.
Y1lklr, at opt_rel ... Ileer 1 o.'I' ... te_Il ..... 4. b_-

I.ndte tasmager li.v. Ol 4. nævn,' 1 ,vilt 11.. e o,lJ'M1acer.
l'åI-met. atc..rel.e kan 1n4briq.. tor Oftl'trec1n1al__ .t.

AIIallel •• e 7. 12" l:ø'beDha'fnK, at andra,er .. lut de 1 Datv-

tred.n1q.loytn. § '8 Dæv:1t. perloner, in.tltutloaer 0l 1IJIl41'-
heder, .~,.t~uceJ' etter at atlørellen er aeddelt 4. pl .. 1-

etellde.,
I-
I

"
" .-I;

E.. ntuel t byø,rl III. der tor ikke pAb.onde. indeD anke-
trIstens udløb.

P. n. v.
E. b.

k ~d- 1{~~awtA
Kirsten Mailaardsekr.

Fl"3d:""1 ;n9sst~/r()iE'--'11j
Amali ega.c1e 13,
1253 Kobenhavn K

Modt~gatl fredningsstyrelsen

2 O DEC. 1982

r. I



'"FREDNINGSNÆVNET
FOR

_ RiBE AMTS FREDNINGSKREDS

• Frisvadvej 3 • 6800 Varde

Telf. (05) 220399

REG. NR. IB~ ti
Varde, den , ,\ ~1 ~ 1 ~~IQ:""

... J ." 'J. ,;'1"

, O .. '7 ,...
BrdIY nr. li ,,'I "

Formanden

les.

J.nr. 189/1983.

Onder hGnv1sn1n9' til naturfredningslovens & 59 akftlJ'li'l!Ynet herVed

meddele, at land1M~r :tiela Kr. U1elsen, Vamle, ved1:Ønnde et. andra,-

fe tJende an udat;ykn1ng af matr. nr. lo !, Janderup by, Janderup, daqs dato

er t1lskrtlVOt s.\ledes:

e
e

r •I,
,I

NT.1.lb&q~. med. ~~, at fr~ tor ait ~

~~ intet har at erindre 1nrXl 6Ic ~ uC!8ty]m1nq.

~~ henledes pl. at. blQninqer O/; beU~"splan for

eventuelt bytNGri akal forel\~ nævnet. til 9Qdken.1elM1. 9Cd tid. for-

inden b-,roger1eta ~~1elae, jfr. naturfl:edn1nq~ Si 47 ti oq

kiJ:Xefredn1ng af Jandt.u:up JdrJte,t1nqlyst den 19. apr. 1952.

NæNnets afglre1J1ia kM senest. .. \lf1erefter, at afqørelaen e:r ~t

dø ~qældørx1e, 1~ for Overfrednl~snævntat, Ama11eq&de7, 1256 M-

I:;.enbavn K, af ~, Ribe amtar!d, V&:t'de kæuune, Oentnaz!æ N'aturfrec1-

n1nptoren1n<J 09 ~.tyrelsen, jfr. naturf~.1oveNa ~ 58.

sAtnmt en klaqe er 1ndqiftt, li! MM\ets qod1t..endeløeikke udnyttes,

~rend ugen er f.-diqbehandlet af: overf~t.

Danns ~1 .. bortfalder, såfnnt <Sen 1Jdta er udnyt;t.et. inden 5 år."

P. n. v.
':.b.

li~L /1Gt)~
Kirsten Maiqaard

sekr.

Modtaget I frednlngssfyre1;;en

'MI' ~.,: ,i l\., "i~~ \' . ,~

'Freon'j ngsstyr-afsen"
Amaliegade 13,
1256 København K.

h' :4,'tl\i8jijl",
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Fredningsnævnets afgørelse
i sagen om genplantning af

et afskærmningsbælte langs
vestdiget omkring kirke -
gården ved Janderup Kirke.

( J. nr. 9/1998 ).

Med en skrivelse af 12. marts 1998 modtog fredningsnævnet fra Ribe
ti Amt, plan - og landskabsafdelingen, på vegne Hedeselskabet en an-

søgning om dispensation til at genplante et afskærmningsbælte
langs vestdiget omkring kirkegården ved Janderup Kirke, fordi det
eksisterende læbælte, som overvejende består af elm, skal fældes
på grund af anqreb af elmesyge, samt plqntning af et 15 meter
langt læhegn :nordvest for kirkegården. Læbæltet foreslås erstattet
med et lægivende hegn bestående af forskellige buske og træer. Det
areal, hvorpå genplantningen og rejsningen af læhegnet skal fore-
tages, er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning - en såkaldt Ex-
ner - fredning - hvorfor arbejdets gennemførelse kræver, at fred-
ningsnævnet meddeler dispensation hertil.

ti
Fredningsnævnet har behandlet sagen og har besluttet at meddele
Hedeselskabet dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50 til at foretage genplantning af et læhegn langs kirkegårdens
vestdige.,

Om sagens mærmere omstændigheder er oplyst følgende:

Den 19. april 1951 blev der tinglyst en kirkeomgivelsesfredning på
blandt andet ejendommen matr. nr. 9 a Janderup by og sogn. Ejen-
dommen er i fredningsdeklarationen beskrevet således:

" Arealet vest for kirkegården hen til hegnet og mod sydvest
gående ned til åen " Mlljø- og EnerglfT111llsterlet

J.nr. SN 1996·· /-<.. / / /0_
/ / C'(!.,/o/

2 1 APR. 1998
Akt.nr. /5)
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•
Det fremgår af et luftfoto, der er tilstillet frednings~ævnet, at
der på arealet umiddelbart vest for kirkegården er plantet et
læbælte. ,Det er oplyst, at dette læbælte består af elmetræer.

•

I en skrivelse af 20. februar 1998 har Hedeselskabet på vegne me-
nighedsrådet ansøgt amtet om tilladelse til at udskifte det eksi-
sterende læbælte vest for kirkegårdsdiget og til at plante et nyt
15 meter langt hegn bestående af buske og træer, plantet i 6 ræk-
ker, sydvest for kirkegården. Det fremgår af skrivelsen, at dette
hegn sJ;:alplantes ca. 50 meter fra Varde Å. Det hedder endelig i
skrivelsen, at Hedeselskabet gerne vil have sagen behandlet hur-
tigt, fordi elmetræerne i det eksisterende læbælte er angrebet af
elmesyge.

"

Med Hedeselskabets skrivelse fulgte bilagsmateriale, der belyser
arbejdets omfang og karakter. Det fremgår blandt andet af en skri-
velse af 30. januar 1998 fra Hedeselskabet til Janderup menigheds-
råd, at det eksisterende bælte af elmetræer skal fældes, bortset
fra den inderste række træer, hvorefter der foreslås plantet et
nyt læhegn bestående af ask, bærmespel, eg, grønel, hvidel, hæg,
mirabel, syren og tjørn.

I skrivelsen af 12. marts 1998 til fredningsnævnet har amtet
blandt andet anført:

II Ribe Amt giver herved dispensation fra det generelle forbud i
lov om naturbeskyttelse imod beplantning mv. inden for beskyttel-
seslinier langs større vandløb - her Varde Å - til genplantning af
et afskærmingsbæl te langs vestdiget om kirkegården ved Janderup
Kirke på ejendommen matr. nr. 9 a Janderup by, Janderup, belig-
gende mellem Janderup by og Varde Å i Varde Kommune.

Der er reelt tale om udskiftning af et lægivende afskærmningsbæl-
te, der overvejende består af elm, som skal fældes på grund af el-
mesyge. Det nye afskærmningsbælte vil komme til at bestå af et
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større antal arter af buske og træer.

Dispensationen gives på vilkår,

at afskærmningsbæltet etableres i overensstemmelse med de hertil
givne oplysninger, og

at selve beplantningsarbejdets påbegyndelse afventer Frednings -
nævnets vurdering af, hvorvidt projektets gennemførelse vil
kræve en egentlig godkendelse/ dispensation fra nævnets side.

Bemærkninger og oplysninger:

Det kan oplyses, arealet vest for kirkegården, matr. nr. 9 a er
omfattet af en såkaldt Exner - fredning ( en kirkeomgvelsesfred-
ning, der er tinglyst i 1951 ). Derfor er sagen telefonisk drøftet
med Fredningsnævnets formand, dommer Tage Hansen i Esbjerg. Da sa-
gen har hastende karakter, og at der ses at være en vis usikkerhed
om, hvorvidt udskiftningen af afskærmningsæltet vil kræve en
egentlig dispensation i relation til naturbeskyttelseslovens § 50
( bestemmelserne om dispensation fra gældende fredningsbestemmel-
ser ), er det derfor aftalt med dommeren, at amtet udsteder en
dispensation straks i relation til lovens § 16, hvorefter det sna-
rest herefter i nævnet afklares, om en dispensation i relation til
lovens § 50 fra nævnets side er nødvendig. Normal praksis er, at
nævnets afgørelse skal foreligge, inden amtet færdigbehandler sa-
gen "

Fredningsnævnets afgørelse:

•

Den fredningsdeklaration, der i 1951 blev tinglyst på arealerne
omkring Janderup Kirke, er en såkaldt kirkeomgivelsesfredning, der
har til formål at sikre indsigten og udsigten fra kirken. I be-
tragtning af, at der vest for kirken er et afskærmende læbælte be-
stående af elmetræer, således at kirken til dels er sløret af den-
ne beplantning, som foreslås erstattet af et nyt læbælte, og at
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nyplantningen af det 15 meter lange læhegn sker i forlængelse af
denne genplantning, finder fredningsnævnet, at genplantningen og
plantningen af læhegnet ikke strider mod formålet med fredningen
af Janderup Kirkes omgivelser, hvorfor fredningsnævnet meddeler
Janderup menighedsråd dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50 til det ansøgte plantningsarbejde på vilkår,

at arbejdet udføres i overensstemmelse med de oplysninger, som er
forelagt nævnet.

K1agevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt
de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade
15, 1360 København K, af andrageren, Varde Kommune, Ribe Amtskom-
mune, Danmarks Naturfredningsforening , Skov - og Naturstyrelsen,
lokale foreninger og andre, som har væsentlig interesse i afgørel-
sen.

Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender sagen til Na-
turklagenævnet.

Projektet må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets dispensation ikke udnyt-
tes, førend afgørelsen er færdigbehandlet og stadfæstet af Natur-
klagenævnet.

Denne dispensationsansøgning bortfalder, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år.

Fredningsnævnet for Ribe Amts Fredningskreds,
Esbjerg, den '20. april 1998.

~ansel1'
formand.

Skov- og Naturstyrelsen
8. kontor
Haraldsgade 53, København 0.
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