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Afgørelser - Reg. nr.: 02045.02

Fredningen vedrører: Daler Kirke

• Domme

Taksati ons kom m iss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 27 -05-1953, 30-05-1953,
05-12-1953, 08-01-1959

Kendelser

Deklarationer
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r"REG. NR . .2øY8' ,8-

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af.. ....-1." ......
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-
rådskreds erklærer undertegnede 'lIN". ~ ,,~_ .. 4iJ(,l,14iJ#.

som ejer af ejendommen art. nr.1.1", ..h,1' -Jltl'1..V.

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

.u.~ullifj W.l ..... O.. V,*' lOIr ~'I'''w.
~~ "1Il øf "ØOlit3l~. d... 1~1IIit. 1""0........... Ih k~
~fØG_ l;U'O.l 247.

ll.jQI". billr.... til a' Ol;'''" ., ... ~ ... , ,.... ... "'.1.
.\ QI'Q., 194f,l/iaj4 W." • dø.:all af J,oDi"o., l... 08.. 11~1' lJgd.u."o.r
40_tr.. laA lEil'uØ'Q."

Fredningen har følgende indhold: ""'1»11". Iilt&&l 48.....
Arealerne må ikke bebygges eller 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 .

•
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,
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Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for MolU

hver for sig.

»&'1 .... 4eD ,. O"" .. l\lSt.
.. ...... Aaall. I.Gu.D
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Tinglysnlngspåtegning af 6/6 19S3.

------
AfskrifteDB rigtighed bekræftes •
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deD 20/6 195'3.
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Daler W.I bl.Su.art.nr.49 DelereJerlav Og sogn.
Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937,

For at sikre den frie beliggenhed af. lla:.ersogne •
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 arbaJdamand Søren ~et.r Anderuen,
.Daler,

som ej er af ej endommen art. nr. 49 .I.lalereJerlav.

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

Have veBt for kirken ~aroel 2108/249 bl.l •

Fredningen har følgende indhold:

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



For fredningen ydes ingen erstatning.

ServUuten er ikke til hinder tor. at bLl.et paa paroel

250 udvide. ind 0....1" pezoel 2108/249.

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 amtsrådskreds og menighedsrådet for Daler

hver for sig.øogD,

Ualer. -den l' olet. ) 9~2.
olgn. SØren ~. Ander•• n.

Foranøtaaenåe treån1ngøservltut tiltrædes.

Naturfredningsllu..'1I1 '!;;lt
fo r

Tøndel amt.

• den 30' maj 195'3.
sign. Enøetatoft.

. fmd.

Tinglysningspåtegning af 6/6 1953.

• I ,

AfRkriftens rigti~hed bekræftes.
den 20/6 1953.
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DaleJ" lad.UI 'bl.t)'.~'.~.9S~.t.r eJeJ'-
1... os "6ft.

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af, ..ua10J' 80~
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 ~aluz UOQUU~ ~ ~eJ' ~U-

som ej er af ej endommen art. nr. 9) .\lala&"

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

OlUDdliJt~l.kO' lrUl'O.l 7'/11t444 koJ"W..d l .\lille .. • ..... _ ... k.lII' ~11W.

DDH hl' Ir.lrktNl.
V.JeD »0"'0.1 1962/66' UI"'bl. ""01.1', <h.1' •• 1"1~U IP1I8beYok"o'
OU 1 t~'I' .,G tOI" k.....u&P.J'd.n.
UOI" tao..- •• den de). al ..~~ro~U oa. Clt»J"11~.1" taw.DtOI' 10 lDliS\QI"

tl'Q klrkesaøeaoø iQl' ...el ~47 bl.1.

~'f.ah.1a,., •• 'bl.1 UDle. - abo_sae' &l"UIId.'J'kU y., tOI' kll'keD. I

Fredningen har følgende indhold:
*t1b.llel' ••• e

Arealerne må ikke bebygge~4.x ... 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 ljgnende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.

il""iiif'2:"'&H:



For fredningen ydes ingen erstatning.

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 amtsrådskreds og menighedsrådet for ~l.r ao~
8011' 'fønoel!' UU ;.Jl'OV.'lWvl.Il{) hver for sig.

SoiDOl"oedo'. tOlmeuXl a.t(JO~~l·el'f t.t. iJtamp 1.;~ l'u'nll)~U fD~le1illl.1"

bal' W.Iltl"Ull;~..V.'.
.uolor, dOD 30/11 19'j.

Glsn.: Hunø Uanl01.0D, Uaa'llm:.;on Hs'UUØD.

ADllJ'liaa ~etol'øøo. L ~url t. 1Jbr1a\unooa.

~I'l 1•• Ubl'lut.ll.lol4&.uu.

tUt.r&Weø.
N alU rI r (;;U l\1119:> II(J.; v IIt,; ~

for
Tønder amt.

• UOD ,'clooOlllbor 1953.
siGn. ~luLOt"

ftiKl.

Tinglysningspåtegning af 8/12 1953.

N mu I TI ,-,L111111 ;;~IIc.w" II<:l

for
TrmrlN Clmt.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
den 22/12 1953.
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REG. NR. -20 VS-.?J- ,

A f e k r i f t.--~_..----.._--_ ..

Art.nr.68 oG 344,Daler e3erlav og sogn. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af Daler BOp8-

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 Daler BOgnS menigbedsrås på
præeteembedete vegne

som ejer af ejendommen art. nr. 68 Daler ejerlav 08
på Daler kirkeo vegne Bom ejer at art.344 Daler e3erlav,
(tidliGere art.70)

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

l'areel 2101/246 kortbl.l Daler art.344,
n 2248/192 n l n n 68.

Præsteg4rdabave m.v.

Paroel 779/24', nu en del at 2107/246 a-rt.70 er pAblSaet
et vOgDskur.

Fredningen har følgende indhol~~heller ml de
Arealerne må ikke bebygges,~t~'.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.

Sdlænge arealerne a4minie~~e~eø at 4e klrke11ae m,ndiBbe4er,
tl'llfferkirkeministeriet atgørelse om IJfp1aoeriDG at præste-
gårdene b,ygn1a.gel" he:r\U1Qer tillige b'ysgeplanøn. samt tilb7C-
~eJ;' lD.y. og omltygn1nser. alt \lQnøet «eue tndr11Dge4eklara-
t10n. I det omfang. hvori a-realerne måt'te blive 1ndcJraget un-der kirkegården, bOrttalder denne trecJntnasservitut.

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, Kirkemlnløteriete eamtykke

torbeholdeQ.
Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-

nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Daler sogn
eamt ~ønder amts provetiudVoJ,g hver for sig.

MeniGhedsrådete to~4 atteste~J;', at 8a.1illge r44e1;8 med-
lemmer har underskrevet.

Daler, den 9.9.1954.
Andr. Jensen. sisn.
Carl L.Christiansen. s1p.
Hane Carstenaen. eign.
Fr. Bond1xen. slan.
Hans M.Petersen. sign.
Johs. Lausten. sign.

Det attesteres herved,
at samtlige r4dets
medlemmer har under-
skrevet.

H.Birkegaard. s1gn.
Foranstående deklaratlon tl1trædes.

Baturfredningonævnet for ~ønder amt, den 8.1.1959.
Engelstott. slgn.

Det tlltrædes, at nærværende tredniD8sdeklaration
tlnglyses som aervitutstlftencJe på art.nr.68 og 344. Daler
e3erlav. Kirkeministeriet, den 24.martsP.M.V.E.B.

E~nar Le_. ølgrh

1959.

~1Dg1Jsn1ngsp4tegn1ng af 11.8pr11 1959 •.... ""....."..,.
1,~(..1t II [I 1...1.. 11 li IIUdlll .....,iII l, l

ldr
L:nr! -'I" tll1!t.

Løgumkloster,
Afskr1ttenø rigtighed bekræftes.
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tilh. Sognckomm ._~

frq

Terræn af
ART. ~R.

DALER
KORTBLAD

SOGN: DALER

• HERRED:· H OJER

AMT: TeNDER

Areal ifølge matriklen

Afrids efter matrikelkortet
Udfærdiget i aRhu;lR1R8 af

Z2J9
, 1l7.e

'I

-- ... --- ..... -. .... ~..........

Amtslandinspektøren I T O nde r

den I'. maj
P. A.V.

,~.
"

1959.

M6.lforhold 1: 4 O O O .
ma tr'l k c Ik on t.rø11 o r

I.'
)'~

r ~:(

I, ,;,
I': .
: r'

E. J. nr. 158jl9 59 . Gebyrfri henhold ti I lov nr. 140 af 7. 5. 1937.
Pqrm. nl. U 4 • (Marts 19)1).
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02045.02

Dispensationer i perioden: 19-12-1994 - 23-06-1995



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJJYLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

Rf li. &{~~ ~ O 4 5 . O ~
tOd~3C~t

'(~~~'"" ~:: l 13. lI..' rst'/lI"~ ~;:':.I

Den 19. december 1994 foretog formanden,
Koustrup, følgende sag på dommerkontoret:

dommer S .A.

J.nr. 67/94 Ansøgning fra Daler Menighedsråd om til-
ladelse til at opføre en 61 m2 stor
mandskabs- og redskabsbygning på matr.
nr. 344 Højer kommune.

§ 50

Der fremlægges skrivelse af 7. december 1994 med bilag fra
Sønderjyllands amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-517-
'''_01.....~ J_e

Det fremgår af sagen, at bygningen agtes opført på et areal,
som er fredet ved deklaration tinglyst den ll. april 1959,
hvorefter der er taget forbehold med hensyn til placering af
præstegårdens bygninger .

• Bygningen placeres i en lille træbevoksning og erstatter et
gammelt kapel, som nedrives, idet der indrettes kapel i
eksisterende våbenhus.

Den kongelige bygningsinspektør samt kirkegårdskonsulenten
tillige med Nationalmuseet og Ribe stift har anbefalet en
dispensation.

Amtet har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte
og har herved anført, at den eksisterende kapelbygning
nedrives, hvorved diget omkring kirkegården kan gøres intakt
og den nye bygning delvis bliver skjult i den lille

• træbevoksning .
...\.1iljøministeriet
Skov- og Naturstyreisen
J.nr. SN \ '2.. \ \ / ~ _ O O O l ;øt
Akt. nr. S\



•

•

- 2 -

Fredningsnævnets afgørelse:

Nævnet finder af de ovenfor anførte grunde, at en
dispensation ikke vil stride mod den tinglyste deklaration og
meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
tilladelse til det ansøgte.

I medfør af naturbeskyttelsesl ens § 66 bortfalder tilla-
delsen, såfremt den ikke er ud ttet inden 3 år fra dato.

S.A. J~~

Afgørelsen kan inden
Naturklagenævnet af
Først når det efter
afgørelsen ikke er

4 uger fra dens modtagelse indklages for
ansøgeren og forskellige myndigheden.
klagefristens udløb er konstateret, at

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.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

'.10m:::c;e'C 1
~kov-I'a f\!atu7St'fi""'er;:'

Den 23. juni 1995 kl. 10,00 afholdt Fredningsnævnet for

Sønderjyllands amt besigtigelse og møde i Daler med
formanden, dommer S.A. Koustrup, det amtsvalgte medlem,
Thomas Lauritsen, Stubbum, Christiansfeld, og det kommunal-
valgte medlem, Bernd Carstensen, Højer .

• Der foretoges:
J. nr. 45/95

Ansøgning fra Fællesudvalget for Læplant-

ning, Give, om tilladelse til læplantning

på matr.nr. 13 Daler, tilhørende Torben

Jensen, Peter Jensensvej 1, Daler, Højer

kommune.

For Ribe stif~ mødte F. Brandi Hansen.

For Sønderjyllands amt mødte Karin Schmidt.

For Hedeselskabet mødte Chr. Kjær Andersen.

• Ejeren var mødt.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite havde sendt
afbud.

Ansøgningen med bilag samt skrivelse
Sønderjyllands amt, landskabskontoret,
var fremlagt.

af 30. maj 1995 fra
j .nr . 8-70-51- 4-1-94 ,

Det fremgår af sagen, at matr.nr. 13 Daler
fredningsservitut, som er tinglyst den 6. juni
fredningen må arealet bl.a. ikke beplantes
udsigten til kirken ødelægges midlertidig elleri_U omnnstcriet

(,':1'''\7_ {v. 1·,1 'l !-~rstyrellien"J: ..J I ,... ~\. ... >J ,

J.r,r. s;. \" \ \ I .S ,.. 000 (
Akt. nr. ~ fe,

er pålagt
1953. Efter

således, at
vedvarende.



- 2 -

Der søges om tilladelse til at etablere et tre-rækket hegn på
en ca. 40 meter lang strækning langs en offentlig vej.
Ansøgningen begrundes med, at marken vest for vejen er udsat
for meget træk mellem kirken mod nord og ejendommens
bebyggelse mod syd.

De mødte kunne konstatere, at der på arealet ved kirken
allerede fra tiden før servitutten fra 1953 har været en del
beplantning, som eksisterer i dag.

F. Brandi Hansen oplyste, at Ribe stift ville protestere imod
et læhegn, såfremt dette vil få en højde på 6-7 meter, men at
et hegn på 3-4 meter vil kunne godkendes, idet et sådant
lavere hegn ikke ville være højere end den eksisterende
beplantning.

Ejeren ville være tilfreds med et hegn på høj st 3-4 meter.
Hegnet skal især give læ for kreaturer. Der har tidligere
været en bepla~tning det ansøgte sted.

Alle de mødtte kunne gå ind for et sådant hegn.

Formanden oplyste, at
lokalkomite havde meddelt,
det pågældende sted.

Danmarks Naturfredningsforenings
at man kunne godkende et hegn på

Fredningsllævnets afgørelse:

Da opsætning af et levende hegn det pågældende sted ikke vil
tage udsigten til kirken, meddeler nævnet herved i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte på
betingelse af, at hegnet ikke får en højde på over 4 meter.

delsen,
bortfalder tilla-
3 år fra dato.



- 3 -

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
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, Nørreqade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

•
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