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REG. NR. Jø~~.7 ... lEj s~
Matr.nr.: 11 og l~ Valstrup Fræstegård,

Volstrup sogn.
Genpart

1972

22. Jun. 1953.
Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

•
Undertegnede

g~rdejer Vilhelm Anderaen-ikovsgård, Volstrup,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 11 og l~ af

Vols'trup Frrestegård, =Q~, Vols'trup sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

V o l s t r u p kirke.

Arealet beskrives således:
hele matr.nr. læ samt af matr.nr. 11 arAalet syd for kirke-

gården ned til åen og ud til vejen mod øst samt en bræmme vest
for kirkegården langs matr.nr. l~ som vist på kortet, ud til en
bredde af 40 meter fra kirkegården.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende~
eller opstilles skure, udsalgssteder~ isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig. og med respekt af nu p!-
hvilende hæftels€r og servitutter.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Volatrup kirke.

hver for sig.

Volstrup , den 15 / 4 19 5'3.

Vilh. Skovsgaard

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 11 og l~ af Volstrup P;restegård b "jo,

Valstrup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 18 / 6 19 5'3.

Karsten.

Indført i Lagbogen for Re"t'skreds Nr. 70, Sæby Købstad m.v.

den 22. ,Jun. 1953.

Bd. A Bl. 120. Aktl Skab C Nr. 24'
'Harald Hansen

Afgift, § 12 5 kr.

§ 14I 2 kr.

LaII
~kr.

Ialt 9 kr.
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Ma tr.nr.: 2g., 2g,Vols,trup Præstegh'd,
Volstrup sogn.

Genpart

/973
~-l/H-. ~f3.

~ Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Volstrup kommune

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2g. og 21 af
Volstrup Præstegård, by, Volstrup sogn at lade et

areal af dette matr. nr, frede for at sikre den fri beliggenhed af

Volstrup kirke.

Arealet beskrives således:
Hele matr.nr. 2! samt af 2!,ko~unens have nord tor kirke-

gården samt skrænten øst og sydøst for kirkegården ned til
"'(:::J' an", •... eJ ....... samt endvid'ere

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes. .
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignend~;
eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig. og med respekt af nu
påhv11ende hæftelser Og servitutter.Påtaleberettiget er frednIngsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Volstrup kirke
hver for sig.

Volstrup ,den l, / 4

for Volstrup Kommune
Anton Sørensen

fmd.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 2S! og 2l!. af Volstrup P~æstegård, ~
Volstrup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte k"ort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. (C 243)

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 18 I 6 19 53.
Karst.n.

Indført i Dagbogen for letekreds Nr. 70, Sæb~ K~betad m.v.,
den 22. juni 195,.

Lyst. Tingbog for Vo1strup Bd. A Bl. 12. Akt. Skab E Nr. 640.
Harald Hansen.

Afgift § 12 5 kr.
§ 1412 kr.

a
§ 14 2 kr.

laIt. 9 kr.
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