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REGI NR. /?V? #
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

6a, 7 og 9, To18tr~p.Mtr. nr., eJorlav, sogn:
(i Købonhavn kvartor)

eller (i de snnucrjyuske lanus·

dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dom,nt,ktmlottl)

Købers ~
K d't bopæl:re lors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sld.nt ftndes)

TIN(;,L '{ST 2~/7 \05~
C\O D\<· 20/ II t q 5 '2..

ICll' :.;_,

Stempel: kr. øre. "

Fredningsdeltlaration

Unllerskrevne tru ltftrenHansine Mar6l'stha Wlnthe~, 'loløtl"up,

indgår herved på at nedennævnte areal 'af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. 60111=
'7 og 9, 'l'oløt~up hy, '1'oløtl"Up sogn, fredes som neden-
for nærmere anført.

Arealet heskrives såle~es:

l. MDt~. nr. 9 l sln helhed. 2. At mBt~. Dr. 6a. a. Det a-
1"801,der llGge~ vest tor den l r8tnln~en nord - Byd løbende off.
vej begrænsot mod syd at en 20.m. fra 6rænaen til gårdons haveløbende 11n1e. b. Det areal. dor mod vest 0R nord grænsor til donsyd for kirken Tøbendo ort. vej, mod syd grronae~ tll metre nr. 4a
og mod øat tU en lillie, der løbor 100 m. øst for klrJeodlgot pa-
rallolt med dette. c. En 100 m. bred bræmme lones østre klrke-glir·dodlge.3. Af metre nr. 7 ot aX't)ul" rior begrænses mod syd afklrkegården, mod vost af den otte vej, mod no~d ar metre nr. 4a
og mod øat ar en linte, der løbor 100 ~. ØDt tor øotl"O klrkegårds-dine parallelt med dette.

De fredede arealer er lndtognedo pi ved10gte ~ldl.

Fl'ednin~~ har følgende omfang:yqor ~er8 .
Arealerne mil lkk C1'lyggeseller heplantes. Der må ikke anbrmges transformatorstationer,
ie\efon- eller telegl'afmasler, skure, u<1salgshol1er, vogne til hehoelse eller lignende slwn-
hedsforstyrrnde genstande.

Jeg forhehold!'1' mig dog ret iii: at tl7tto todormoøtorbuøet næx--'
mere til mo~gelgravon. " ,

For fredningen ydes der intet vederlag.
Drnne fl'el1ningsdl'klarlltion kan lysrs på min ejendom,

matr. nr, 6e, 7 og 9, Tolstrl1p hy, Tolstrup sogn.
der l forening med metre nr. 30 SIDst. og IDetr. nr l c, Borupgård,Kottrup sORn, udgør en landbrugsejendom.

Jenaen &: Kleldskov, AIS, København.
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Fredningsdeltlaration

UIIllerskrevlll' meniehedsraad for Tolstrup sogn

kt"rkeN 6C
indgår herved I'tl at nedcnna'vnle areal af dCII ~ tilhormde ejendom, matr. nr. af

Trhlstrup Tolstrup sogn, fredes som nedl'n-
for nærmcre anført.

Arealet hr~krives således:

P~PIHIPil:rgSPlads)

hele matr. nr. 6c, (deF B1'lrvelldes tH.

Fredningen har følgcnde omfang:

Arealerne må ildw hebygges eller bl'planlt's. Der må ikke anhringes transformatorstationer,
Iclefon- eller Iclegrafmasler, skurc, udsalgsbodcr', vogne til heboelse eller lignende skøn-
hedsforslyrendc gl'nstande.

JillP~~mWn~~~~~~: Saa længe arealet administreres
af de kirKelige myndigheder træffer kirkeministeriet dog selv afgø-
relser m. h. til bygninger til kirkelig brug.

For fredningen ydes der intet vederlag. / .. .L
'C'I"K<&"f:

Denne frcdningsdeklaration kan lyses paa ~ ejendom,
C

matr. nr. 6 Tolstrup Ly, Tolstrup sogn.

- ,/ ....



hvilkc malr. nr. ndgor en hll1(lhrllg~('jl'llllom'?
Tinglysningen !->k('rIIdcn IIdgirt for mig.
l'alalerctlcn tilkolllmcr frl'dningsnævnl'l fol' Skandcrhorg aml og ml'nighrdsl fulcl

for Talstrup sogn.

rp. (jJ~::> --,

(jcH:rf~ t4«,b. c1·...'?!'1/fdV

Formanden attesterer med sin underskrift, at unuerskriverne
udgør det samlede meniehedsraad.

,I

I
Foransl:'ll'ndc fredningsdeldaralion godkendes. ,
Vpd Tinglysningen henvisl's Iii ~r'llIll!-,otrkopi af matrikuels-Iwrt vedlagt deklara-

tion vedrørcnd(' malI'. nr. 6<J1.. mn. 1Ofs{r'-lp hy,
7::J/s-tpP/:::> sogn, pr, hvillwt Iwrl det frcdede areal er indh·gnet. (w c!. ~~~)

rtd 1uNt&'/" -teT.l4Cr<r.-t'u..r.:.,- c>tt 4nt11'~ ~yrder 4-ei'fo/T~ td ~'øeddemaK$. ~ ,. "t'<'q~'f~'l Frrtinin(.(slJa'vncl for SI<andcrhorg amt. •.lIa,Jn-m.eI, den 9J4~" ~-r$7."~~p~
Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses

csom servitutstiftende på metro nr. 6 Tolstup by og sogn, dog med
følgende forbehold:

Fredningen bortfalder i det omfang, hvori arealet senere måt-
te blive inddraget under kirkegården.

den 19. september 1956
1'.M.V.
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Indført i rl:1CJboCTcn for rct.skrc<is nr. 47, Bjorre o~

l!.,i.lllq lH'tlC'rlor mod Voer og Nim horwrlor s,mJl

.I ·tl..:l1clll"'lolclll.1 bil ~~.;'n !11."~A.~,,,,~9~.1.L
Ly:.> t. Tingbog: Bd. !J. ". 1.:

I /i/tl//9!Jl &11 skab l' nr. JJy
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•~ Fr. journal nr. ~1/76. lO, Y? A
~%-71,

~ .' , .,.

Fredningsnævnet for Vejle amts nordli~e fredningskreds har den

22. marts 1976 afsagt sålydende kendelse:

I skrivelse af l. marts 1976 har Århus Stiftsøvrighed forelagt

1iredningSnævnet forslag til udvidelse af kirkegården ved Tolstrup kirke

med ca. 2000 m2 samt om anlæg af en parkeringsplads på ca. 300 ~2 smst.

Det er oplyst, at begge' projekter agtes gennemført på arealer

af matr. nr. 6 a Tolstrup by og sogn, tilhørende Knud Brig~ted •..

Begge arealer- er omfattet af en frivillig fredningsdeklaration

tinglyst den 24. juli 1953, der har så1ydende bestemmelse:

"Arealerne må ikke yderligere bebygges eller beplantes. Der må

4'{ke anbringes transformerstationer, telefon- eller telegrafmaster, skur~

tlrsalgSboder, vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende gen-

etande ."
~'

Efter det for frednin~snævnet på mødet den 17.3.1976 oplyste, er

fredningsdeklarationen ikke til hinder for det foreslåede aniæg af kirkegård,

og nævnet ~ar intet at indvende mod inddragelse af et areal til parkerings-..,
-plads, belagt-med S.F'. sten.

Nævnet har derfor for sit vedkommende intet at bemærke til en gen-
j

I'I nembrydning af kirkegårdsdiget med ind til 4 meter vest for matr. nr. 6 a
!

"J ' -
·P_d mod den eksisterende kirkegård.

; Nævnets afgørelse kan i henhold til n~turfredningslovens § 34, stk. 5.
~ .... ~ t ,"" ~ ."-: "- '-~ =,': i. l < .(~ ~
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2 o..
af,de ~er nævnte. personer og institutioner inden 4 uger efter modta~elsen af

~rværende meddelelse indbrin~es for Overfredningsn~vnet, Nyropsgade 224, 1602

København Vo

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristeno Er klage

iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medrnind'reden opretholdes af Overfred-

ningsnævneto

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente '

fornøden tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste

tlervitutter er forbeholdt.
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Gedved Kommune
Kirkevej 5
8751 Gedved

Mocli~Blge~li
Skovu 0F. N8ltuY'styre1l:llSill

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA 45/2004
Deres j.nr. 06.02.00

Fredning af Tolstrup Kirkes omgivelser

4.2.2005
Ansøgning om plantning af træer lands Tolstrup Å inden for fredningen
af Tolstrup Kirkes omgivelser

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Gedved Kommunes brev af 5.
oktober 2004. Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt, der har
svaret ved brev af3. november 2004, hvori det hedder:

"Med brev af 7. oktober 2004 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse til en
ansøgning fra Gedved Kommune om tilladelse til beplantning med nogle elletræer langs
sydsiden afTolstrup Å.

Beplantnmgen, der søges etableret til beskygning af et sandfang m.m., der ønskes anlagt i
åløbet til forbedring af betingelserne for fiskebestanden, udføres på en kort strækning over
matr.nr. 3 e Tolstrup By, Tolstrup.

• Matr. nr. 3 e (tidl. 6 a) er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 om åbekytte1seslinie samt
kirkeomglvelsesfredning/deklaration af 24. juli 1953 for Tolstrup Kirkes omgivelser. Der er
tale om en såkaldt "Exner-fredning", for hvilken påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet
for Skanderborg Amt (nu Vejle Amt) og Memghedsrådet for Tolstrup Sogn (vi Helga
Sørensen, Egebjergvej 61, 8751 Gedved - Tlf. 75 665777).

Ifølge fredmngsdeklarationen må de fredede arealer bl.a. ikke yderligere beplantes.

Den ansøgte beplantning udføres ca. 120-150 m vest for Tolstrup Kirke, men i forhold til
kirken på dct noget lavere terræn ved Tolstrup Å, og hvor der langs åens nordside allerede
forefindes en ældre træbevoksning.

Som følge af den eksisterende bevoksning er det frie indsyn til kirken fra vest lidt forringet -
set over en kortere strækning fra kommunevejen Kirkevej.

Hensct til, at den ansøgte beplantning skal tjene til mlljømæsslg forbednng af tilstanden i
Tolstrup Å, og at beplantningen ikke synes at indebære en væsentlig ændnng af de
ekSisterende mdsynsforhold til kirken, skal der ikke herfra rettes mdvendinger Imod
beplantnmgen .

• Det skal bcmærkes, at VI for vores vedkonmlende er mdstdlet på at meddele fornøden
dispensation fra naturbeskyttelscslovcn §§ 3 og 16 td såvel beplantnlllgen som den øVrige
del af projektet td etablermg af sandfang m.m."

I (2)\ f 10- ~::D ,
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Tolstrup Menighedsråd har ikke haft bemærkninger til ansøgningen.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vej le amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation ti I det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens fonnål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i
naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klage myndigheden
bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at de
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven
12,7100 Vejle (j.nr. 8-70.51.8-77), til Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite vi Birthe Anker Christensen, Torsted Alle 97, 8700 Horsens, til
Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø,
til Fri luftsrådet, vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000
Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

Claus Rasmussen
fonnandssupp Ieant

Side 2/2

http://www.nkn.dk.
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