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REG. NR. }C)(;O
Reg.nr.
511- L.-1•

FREDEDE AREALER
Kommune: Gram Ejerla\t: HØjrup Matr.nr.: 5,120,121,186

Lokalitet: Højrup kirkes omgivelser.

J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-91-51-78
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Reproduceret af Sønderjvllands Amtsråd med tilladelse (A400/761 ef Geodætisk Institut.

Kort nr.: 11/2 I. S fJ
:.Iekendtgjort:

Fre~dningsdeklarat~on: 6.12.1952
NOI-orinoI:KIIqjII-""'KIJ1lØ8l:lI J9IlSIIPo< 7. 7 . 1953

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse:
:enteressezone: I I (landområde af stor interesse)

FormAl: Sl.kre kirkens frie beliggenhed.

Skala: l: 25.000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Pr i va te og Menighedsrådet

PAtaieret: Naturfrednln l' Jævnet og
Menighedsr ~d "

20.6.1979

Diverse: Matr. 12001 I

arealet admLnL
kirkelige m;nd
fer kirkemi ll. ,l

indhentet eckla
ningsnævnet - ,
nyplacer ing a-
samt byggep' a jI

for så vidt b '(
nytte s ti l Jr'

drift eller t "
formål.

L: Sålænge
.reres af de
Jheder, træf-
~riet - efter
'ing fra fred-
'gøreise om
lybygninger
l for dl.sse,
ll.ngerne be-
.egårdens
ler kirkelige

Indhold:

,Al\.realerne må ikke bebygges >g ikke beplantes således at udsl.gten til kirke I ,\r

"'lertidl.gt eller vedvarende. Der må ikke opsættes skure, udsalgssteder, bod,'r
beboelse eller opbevaring a - redskaber eller lign. Der må ikke opsættes to l, t
nuse, pelsdyrfarme, hundegå -de eller lign., sprØjtehuse, benzinstandere, t a:;
tioner eller master til el- edninger.

lægges mid-
ogne til
er, hønse-
ormatorsta-
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HøJrup bd.IV bl.20,
art.nr.~ BØJru~ eJer-
laY og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af HØJrup ktrke
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede grdr. H. ~ 8 ~• wu1'. ouwtdt, HØJru~,

som ejer af ejendommen art. nr.; HøJrup eJerlav,

mig herv.ed.villig til at lade et,areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

1-81'0.14 krtbl.6 nord tor kirken.

En bramme 118$ '0 meter lang. parcellen. ø;vdl,1se akel tu paro.
110/3 krtbl.6.

Fredningen har følgende indhold:
liJJhelle1' maa de

Arealerne må ikke bebyggexxEtier beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

L ',

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

•

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsråds kreds og menighedsrådet for

hver for sig.
. .

HØJrup, 60n 11' sept. 19,2.
sign. Hans So1'aldt.

~oraDBtaaeDd.frednlngadeklaratloD tl1t~d.ø.
NaturtredntneDæVDet

tor
Tønder amt, den 20' DOvomber19S2.

e1gn • .ansel stott.
tmd.

sign. B. ,kIaaske
eogneYa1a' medlem.

, I'~(,tulii .,HI.-Ill, :)",1 l...:.Jvll(;)tA.tllk;:h·tlo.Hl'3 ;o1gUl?l. 'b..anr.,t •••
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REG. NR. /9~d (!

HøJrup bd." bl. 48 •
art.nr.186,284 og

369 HØJrup eJerlaV
Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

TØNDER AMTSRAADSKREDS

og 80an.

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af HØJ:w:vpk1rke
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede enke Kario Clauøon. HøJrup,

som ejer af ejendommen art. nr.186 HØJrup eJerlav,

mig herved villig til at lade et areal. af denne ej endom frede.
Arealet betegnes således:

Bn bramme118&~oo lQe~er lange »aro.l.2.1~4 krtb1.~lanae grænøsn

~1l paro. 110/3. tra armnDen til paro.14 0& U1. ShDsen 1;11 paro •

15. bosse at 881D1110kortblad.

Fredningen har følgende indhold:
. BJhel1er-a d.

Arealerne må ikke bebygge~~r beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder , boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

l'
.;
I Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-

ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst ti~ligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,
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Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsråds kreds og menighedsrådet for HØJ~p

hver for sig.

HØJrup,den 17' sept. 19,2.

sign. Karle OlaUs8n.
~or8nstaaend. trednlngsdoklarat1oD tiltrædes.

Haturfrednlnganævnet
tor

Tønder omt , den 20 'november 195'2.

s1gn. Engolstott
tmd.

sign. R. l'uske
sogn.valgt medlem.

_..-...
Naturfl edningsllæVl18t

for
Tønden amt.

.,...."0. 1'1t:, .... &MØ."".
caOll 12/" 19~3.
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REG. NR. ~9~~ c: ~~

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af, Jlø.11!1IJiJ kll'b-
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede m.Dllbed8~ to~~~~ eoBP

11- JIIIJ-.. ~'.-.beøCl* 06 Id... __ •

som ej er af ej endommen art. nr. 121 at Ilø.1~ .., ... 1••• a"JI"Up
}l.... , .. 'bed.... U'l.120 iløJJ~ eJ.wl'laY. JltIJI'Uil kln.,

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

1"1'001 11~111"'bl.a, -".121 • dea • .t at ,anell_, cae&"1~

l."ol' ODela'..- at 100 ,"\07: "- ~eD ØI'~.l 109/34 • dOS klID

,a _'.I"åDlac.en 'Dl da' pUDkl. h.... " •• 'Ød.. tø d.' .. n".Uit,
hJJf.I'DD, at .. oel 111117 knlJl.I .8 'l.l Cl.' »"" ... ,.... ...,on ."Clea
U.l ållD ."llp .»10. at .nel l10/J utt.l.6.
f.nd 110/J ,,"lA.6 • ,,'.120. lte1e 11.... 11....

,'~.

Fredningen har følgende indhold: .~1 .....de

Arealerne må ikke bebygges .I~eplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder , boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farm~, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer'eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning .

e
!
\,
I'

I

~~
\

"

~,

• 01" t~Mnll'l'D p141r cl. lJWall1"llllknt IIl~lI ..

.IDl"II'I" l GeD 1184entol' If-'ISD.' ØtdlL l" ". 'asl.
'I

--4

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen, ld•• kll'k..tal., ••&••• 800-

f
I

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsråds kreds og menighedsrådet for U~J~

hver for sig .
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.u., ., at m.nltJ-l4GuJ'OU.Udte i'øl'llJOlU 9ad w.Gel'-

1111'11'hll"~aa. a' aenno .,nltu' 01' Wl(Jonkl'~' at •• 'lt •••M-
1",1' at .,01.14DI"&"'8'.

KontatUtODl"øaa .., tOI'UøJru., fJOGD.d~D12/12 19:i~.
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llaurl , ..... 11fil'. IIlg.A.1. uuletm,
Kue HUl, 11&1'0. 'fbømeen.
•••'. '~eubrur8. ».g. Halkid.

»., 'il 'Nd". a' Dan'llftDII. '1'1"Q&n&luaHle..Mloa tt.aa17'-
..... "l'ut"tt"., 1iU .... 111".121 at 11".11''1»eJ.d.". ".1NM
1I__ , •• bod. ea an.DI'.I20 nøJr..., -Jfll"lbY, ......11"..,kll'k', UdID _-
alt' t.1' __ ..'_.0.40'. d08 II" tøl81o". 'orbebelda

a.. 1llll8Q d.t l/oapldcJli;Jø u&-ØG1adDJlPiuu-r .. al li. ~1'ko11'\t
,~ .,.lahedel', tNtt.r JA.1J'kamtntutllnot, døs ett_1' t.rwheDt_, .&'~1..

I'IDø tJoa tnuolupUIIVGtlt, 81•• 01011 011 "'1'1.011'1111 at la.vSOiOCII"
låe t.ØUl"48JOI'd.a o. tlUlse om .01Yo 'Wuo.,laa.ua toa- .
to y", _&Dinaon. eka1 ~IW"- ,It .~lnll\ al »l'eU"III&'NOU
~O".I'. '11 lmIa to• .,111»'.11 .118a- I dl' bill ,~.. I" kb"'lll"
to.aal.

~"bz'.101'lDOl1ll_ •
Allnd ~1.'.DII•.

r
II

r
i

",

!,

KSl'k.lDie':»l'l.t .... 24'.114& 1951.
Jf. JI. '._. JI.
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JOI'... tB.I•• 'I'ønlaplonl'", ,&1 'naca•••

• ,. , __ , 19'1.
eSp. 1... ' ••. ,...

T1DglJsn1uppåtesntng at 7/8 19~3•

I'fg~UIII t:loningsnævnel
for

Tønder amt,

.......--
, Illdl,

I '- J r .... lf I I ,,·t Afekr1fteno rigtighed bekrættoe.
d en 22/8 1953. ; j

~'-~~L/
./ ./~.

l, I

-r ;; t I J . r,', ' I , !.



•

01960.04

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01960.04

Dispensationer i perioden: 18-04-1997



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telf. 74722205.

:',Ioat::gE;!: ~
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REG. NR. 19lo 0,0'-\.

Den 18. april 1997 kl. 11,00 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt møde ved Højrup Kirke med formanden,
dommer S.A. Koustrup, det amtsrådsvalgte medlem Thomas
Lauritsen, Christiansfeld, og det komrnunalvalgte medlem
Johannes Ravn, Gram kommune.

Der behandledes:
en

J .nr . 11/fi7 Ansøgning fra gårdejer Poul R. Clausen,

Højrup, 6510 Gram, om 'tilladelse 'til a't

opføre e't enfamiliehus (af'tæg'tsbolig) på

rnatr.n!:'. 7J~ !!øjru[) og om tilpla~t!'liriq a:=
restarealet med juletræer.

§ 50 - Kirkefredning -

For Sønderjyllands amt mødte Kjeld Kabel.

.. For Ribe stift mødte F. Brandi Hansen.

For Gram kommune mødte Kaj Tonnesen.

For Danmark Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Ole
Brink, Knud Rasmussen og Henning Duedahl.

Ansøgeren var til stede.

omfanget af den eksiterende fredning blev påvist i marken.

Kaj Tonnesen oplyste, at Gram kommune godkender, at aftægts-
boligen bliver opført på matr. nr. 718 indenfor det kirke-
fredede areal.;.';);0- o;:; -;;:7J('r2imi!ii~tflriet

;:,'wv- jtg J.\~atun,.tYI·elsen
J.m SN 1996 - \ 2.. \ \ /0 0:('o -000 I /'
Akt. nr. \ '1
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Repræsentanterne fra Danmarks Naturfredningsforenings lokal-
komite kunne ligelede godkende dette.

Brandi Hansen oplyste, at Kgl. bygningsinespektør Niels Vium
ikke kunne gå ind for en bebyggelse det pågældende sted.

Alle de mødte var enige om, at der ikke burde gives ansøgeren
tilladelse til at tilplante noget af arealet med juletræer.

Efter en nøje besigtigelse af matr.nr. 718, der er et
markareal beliggende syd for kirken, men adskilt fra kirken
og kirkegården ved en grusvej (en privat fællesvej), var der
enighed om, at der i den sydlige del af marken ind imod en

• eksisterende bebyggelse kunne placeres et parcelhus i et
plan, uden at dette på nogen måde vil tage udsigten til
kirken.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da opførelse af en aftægtsbolig i et plan på den sydlige del
af matr.nr. 718 Højrup ikke vil stride imod fredningens
formål, meddeler nævnet herved i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til, at der opføres
et etplans enfamiliehus på dette matr.nr. indenfor et
byggefelt på 40 meter regnet mod nord fra et levende hegn, og
dette hegns forlængelse og 50 m mod vest fra skæringspunktet

• mellem grusevejen og det levende hegns forlængelse. En evt.
hæk eller et stakit om boligen skal placeres indenfor
byggefeltet.

Derimod afslår nævnet ansøgningen om tilplantning af
restarealet med juletræer.

§ 66 bortfalder tilla-
3 år fra dato.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.

"
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Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
Kirkeministeriet 
Sendt pr. mail: 
km@km.dk 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail:  
esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
27. august 2019 
FN SJS 13/2019 

  
J.nr.: FN SJS 13/2019: Ansøgning om opførelse af et maskinhus på 81 m2 ved Højrup Kirke 
inden for Exner-fredningen af Højrup Kirke.  
 
Fredningsnævnet har den 5. marts 2019 modtaget en ansøgning om opførelse af et maskinhus på 81 
m2 ved Højrup Kirke inden for Exner-fredningen af Højrup Kirke. 
 
Der er på ejendommen tinglyst en fredningsdeklaration - en Exnerfredning - den 20. november 1952 
og senere for at sikre indsigten til og udsigten fra kirken.  
 
Det er derfor bestemt i fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes 
midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke må opbevares redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende 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 i øvrigt af fredningsdeklarationen, at 
 

”Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet, dog 
efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet, afgørelse om nyplacering af bygninger på det nævnte areal 
og tillige om selve byggeplanen for disse samt angående beplantning af arealet af hensyn til evtl. fremtidig 
inddragning under kirkegården…” 

 
Fredningsnævnet skal derfor afgive en erklæring til brug for Kirkeministeriets behandling af sagen. 
 
Sagens baggrund 
 
Det fremgår af ansøgningen af 5. marts 2019, at maskinhuset ønskes opført i forlængelse af de på 
nedenfor viste kortudklip eksisterende bygninger, der anvendes til graver, kontor, kapel m.m., nord-
vest for kirken, markeret med en grøn cirkel: 
 

mailto:km@km.dk


2 
 

 
 

På kortet nedenfor ses kirken markeret og det fredede område er vist med blå skravering.  
 

 

 
 

Den Kongelige Bygningsinspektør har den 16. maj 2018 udtalt: 
 

”… 
Graverfaciliteterne ved Højrup Kirke ligger udenfor selve kirkegården. Der er i forvejen 2 mindre, sammen-
koblede bygninger, og den påtænkte bygning kobler sig på denne lille kæde af bygninger. Den ny bygning vil 
få et betydeligt større volumen end de to eksisterende. 
 
Der er ikke vedlagt noget program for hvilket behov man har, men det fremgår, at menighedsrådet har arbej-
det med sagen i lang tid, så man må gå ud fra, at bygningens størrelse svarer til behovet. 
 
De fremsendte facadetegninger er ganske svære at tyde, men det ses, at bygningskroppen får en form som 
svarer til de nuværende bygninger, og at facade- og tagmateriale vil svare til hinanden. 
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Det er vor vurdering, at den påtænkte nybygning ikke vil have indflydelse på indsynet til eller udsynet fra 
Højrup Kirke.” 

 
Nationalmuset har den 4. juni 2018 udtalt: 
 

”Nationalmuseet er bedt om en udtalelse i anledning af menighedsrådets projekt 
for opførelse af nyt redskabshus ved vestenden af det eksisterende maskinhus. 
Dette er beliggende uden for kirkegården, nordvest for denne. 
 
Den nye bygning er ganske stor i forhold til det, som allerede er bygget, og tilsammen 
vil rækken af huse nok fremstå ganske markant. Det gælder både set inde fra kirkegården og udefra, når man 
kommer til kirken. Nationalmuseet skal derfor anbefale, at der – f.eks. i samråd med kirkegårdskonsulenten – 
bliver lavet en plan for, hvordan området skal fremstå med hensyn til beplantning, belægning osv. 
 
Nationalmuseet skal endvidere gøre opmærksom på, at både selve nybygningen og tilhørende, jordgående 
installationer kan føre til, at man støder på arkæologiske fund. Undersøgelsen af disse skal ske i henhold til 
museumsloven for menighedsrådets regning, og den skal udføres af det lokale, arkæologiske museum, nemlig 
Museum Sønderjylland… 
 
Muligvis kunne det svare sig at aftale en forundersøgelse med arkæologerne i Haderslev.  
 
Nationalmuseet kan med disse anbefalinger tilslutte sig kgl. bygningsinspektørs anbefaling af projektet med 
henblik på en tilladelse.” 

 
Kirkegårdskonsulenten har den 20. juni 2018 udtalt: 
 

”Forslaget til det nye redskabsskur og værksted er udarbejdet af Arkitekten og Ingeniøren. Den nye bygning 

ligger i forlængelse af og er bygget sammen med to mindre bygninger vest for kirkegården. Bygningerne lig-
ger ikke indenfor kirkegården og den nye bygning vurderes ikke at påvirke udsyn fra eller indkig til kirken og 
kirkegården. 
Af tegninger og beskrivelse ser det ud til at den nye bygning, trods sin større størrelse underordner sig de ek-
sisterende bygninger både i form og materialer. 
 
Jeg kan anbefale projektet.” 

 
Haderslev Stift har den 21. juni 2018 udtalt, at de ikke har bemærkninger til projektet i forhold til 
indsigten til og udsynet fra Højrup Kirke.  
 
Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område, og at det ansøgte 
efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 27. juni 2019, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Olaf Hansen. Endvidere deltog Knud Sind-
berg og Jørgen Clausen på vegne Danmarks Naturfredningsforening, Martin Martinsen på vegne 
Friluftsrådet, Søren-Peter Andersen på vegne Haderslev Kommune, arkitekt Søren Bøgedahl, byg-
ningskonstruktør Flemming Snitgaard, graver Dorthe Juhl Schmidt, kirkeværge Ulla Juhl, arkitekt 
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Flemming Sørensen på vegne Sønderjyske Museer, Finn Schack på vegne menighedsrådet samt 
Anni Knudsen og Lene Skøtt på vegne Haderslev Domprovsti.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne. 
 
Arkitekt Søren Bøgedahl anviste den ønskede placering af maskinhuset. Maskinhuset ønskes opført 
i den angivne størrelse på 81 m2. Der skal være plads til maskiner mv, herunder elværktøj. Pt. opbe-
vares nogle af maskinerne i et mindre uisoleret skur, der vil blive fjernet, når det nye maskinhus er 
opført. Man har forsøgt at ”klemme størrelsen af det nye maskinhus ned”, så der kun bliver plads til 

det mest nødvendige. Pt. er man nogle gange nødt til at inddrage kapellet til opbevaring af materia-
ler. Der er derfor et stort behov for et nyt maskinhus. Maskinhuset ønskes opført, så det får samme 
udtryk som de eksisterende bygninger. Samtlige bygninger vil blive kalket hvide, så bygningerne 
vil fremstå harmonisk og hvidkalket som kirken. Maskinhuset får en højde på ca. 5 m, hvilket er un-
der 1 m højere end de eksisterende bygninger.  
 
Søren-Peter Andersen oplyste, at kommunen kan tiltræde ansøgningen. Der er arbejdsmiljømæssige 
hensyn, og det er positivt, at det opsatte skur, der pt. bruges til opbevaring af maskiner vil blive fjer-
net. Det nye maskinhus vil falde godt ind i landskabet og ikke blive specielt synligt. 
 
Jørgen Clausen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har bemærkninger til det an-
søgte. 
 
Martin Martinsen oplyste, at Friluftsrådet kan tiltræde ansøgningen. 
 
Arkitekt Flemming Sørensen oplyste, at Sønderjyske Museer ikke har indsigelser mod det ansøgte.  
 
Fredningsnævnets udtalelse: 
 
Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at så længe arealerne omkring Højrup Kirke administre-
res af de kirkelige myndigheder, træffer Kirkeministeriet efter indhentet udtalelse fra fredningsnæv-
net afgørelse om nyplacering af bygninger på det nævnte areal og tillige om selve byggeplanen for 
disse. Kirkeministeriet træffer ligeledes afgørelse angående beplantning af arealet af hensyn til even-
tuel 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 Højrup Kirke at sikre indsigten til og udsigten 
fra kirken.  
 
Fredningsnævnet kan efter besigtigelsen tiltræde Den Kongelige Bygningsinspektørs og Kirke-
gårdskonsulentens vurdering, hvorefter den ønskede bygning med den påtænkte placering og stør-
relse ikke vil få nogen betydning for indsigten til eller udsigten fra Højrup Kirke.  
 
Fredningsnævnet kan derfor anbefale, at der gives tilladelse til det ansøgte.  
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Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 

Esbjerg den 27. august 2019 
 

 
Kopi af denne udtalelse er sendt til: 
 
Arkitekten & Ingeniøren, sb@aing.dk 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk, sopa@haderslev.dk    
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.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, jorn.vinther.sorensen@gmail.com  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Haderslev: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
Haderslev Domprovsti, haderslev.domprovsti@km.dk  
 
 

mailto:sb@aing.dk
mailto:post@haderslev.dk
mailto:sopa@haderslev.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:haderslev@dn.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:jorn.vinther.sorensen@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:soenderjylland@friluftsraadet.dk
mailto:kmhad@km.dk
mailto:haderslev.domprovsti@km.dk

	Forside
	Fredningsnævnet 20-11-1952
	Dispensationer 1997
	Dispensationer 2015
	Dispensationer 2016
	Dispensationer 2019



