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REG. NR. J(;Yet jc.

Matr. nr. : 2& Ørum by og sogn. Genpart

1969
22. Jun. 1953. .Stempel- og gebyrfrl.

lovnr. 140-1937.
Anmelder:

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

l'
"I,
I

~

Undertegnede

Hel19vad-~rum sogneråd på kommunens vegne

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

by Sogn at lade etØrum ' Ørum
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

o r u m kirke.

Arealet beskrives saledes:

.En bræmlDe af matr. nr. 2a, vest fvr kirkegården indenfor en

afstand af 30 meter fra denne.

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. vog~e 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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrkdet for 0rum kirke
hver for sig.

Ørum , den l g 53.

HBl.L~VAD-ØhUH 50Gl~l!;RAAD
Klokkerholm Telf. 11

Martin Jør~en8en.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af ørum by,

a rum
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

sogn.

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 18/ 6 19 53.

Karsten

Indført i Dagbo(en for Retskreds Nr. 70, Sæby KlIbstad m.v.,
den 22. Jun. 1953.

Lyst. T1n~bog for Ørum Bd. - Bl. - Aktl Skab M Hr. 332.
Harald Hansen

~ 12 5 kr.
§ 141 2 kr.
§ 14II

~

9 kr.



REG. NR. -20 '71 J<!_

Matr.nr.: 15h Ørum bf og sogn Genpart

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

Anmelder: ,
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

1910
22. Jun. 1953.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer .Laurits .feter l1<il1or, "~ro.n", Jrum,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr . 15h af
.orum bV, Jrum sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
/j r u III kirke.

Arealet beskrives således:

r.et sydøstlige hJ;·,rne af matr.nr. 15b. Dom viet pi velllae:t8

kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe;:;

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsradet for Jrum kirke
hver for sig.

,den O 12 19 52.

Laurits ? Høll.r •

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. l:"b. af tJrum by,

~,rU'11 sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. W J32
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 181 6 195}.

Karaten.

Lndtiilrt 1 lagbogen for ltetskrG:du l~r. 70, Sæb:; KøbstaJ m.v.,

Lyst. Tingbog ~or orum
den 22. Jun. 19~'.

Bd. - Bl. - Aktl Skab :B Hr. 691

Harald Hansen

§ 12. 5 kr.

§ 141 2 kr.
II

)l 14 2 ,r.
Lalt 9 kr.



Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

1971

22. Jun. 1953.
Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

r~ter M~11er. ~ru~.
erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 151. af

Jruw by, sogn at lade et

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

lØ r u li kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:

Areale t må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg _

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

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 ej endom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

'·I'U!l1 den 1952.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af by,

, rUIIl sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt. dt }j2)

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den la / 6 195'.

In.lt' ~rt i .111~bo: bel 1,,1'.' i;etakreda :'1'. 10, ~.by K.batal.i -..v.,

- .al. - Akt_ ~k.b a Hr. 691.
Harald llanuen

i 12 I 5 kr.

• 14I • 2 kr•
:U

j 14 • -l..kl'.:.

9 kr.



FREDNINGSNÆVNET>



Matr.nr.: 2~ ørum by og sogn. Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.1239
11.april 1957.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

Menighedsrådet for ørum kirke

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2~ af
ørum by Ørum sogn at lade et

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

Arealet beskrives således:
Fredningen omfatter hele matronro 2g, der er beliggende dels
i det sydvestlige hjørne af kirkegården syd for en strimmel
af skolejorden, matr.nr. 2~ ørum by og sogn, hvilken strirrwel
allerede siden 1901 synes at være regnet xxx for hørende til
kirken, dels syd for det sydvestlige hjørne af kirkegården gg
gående ~d til vejen! alt somfvist på vedlagte rids.Frednlngen har fØ gende om ang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe/>
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.

Endvidere fredes på samme måde arealet mellem kirkegårds-
diget og vejen øst for dette og arealet mellem kirkegårdsdiget
og m.n. ~5aa Ørum by og sogn, ligeledes som vist p~ 'd-- ~ rl set.



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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for

hver for sig.

,den ~u / G
. J

.lel~1iI .,l~n J tU.u~ AhdiU"lum l.ur. "a;ill;l{ln .:;....aUl"uan
. utOl' J\4n/.)&r~l,Ji :.l'llot F6d~u,u;n A. (t'tor .;Ir;)t) Jmdel.'(lon

~art1nuu ~8r~n~.D
Jonll :rrhtene~ll

t!IHUI :aohaølucm.
i"tA,ur.l t~ fitltch A. Jo'. Cbr1s"eI18e:n

,~n~1GrGAndoL sen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den l ~

~•.l ~':::t'"t 1 J~~~>uu,~t;'"d8n-lt.~pr11 1957.
J.i.;;.' ;; t,..

jJ.~ U1t~dcu" at. Da~v~)r.n<1. t'r4tclAlu6Llt~~bu4Un&118•• eom
dQl'Vi. tu.tøUt'h·nd. p' d.n \hl at lIa'r.u. 2A ~I'Wl b;' 0l .o&n, 4eri~~o ex lnd4ra,et under klrk8&lr4ln, •• ~t arealet mellem k1rke-glr~ldioe' 0& vejen e.' tor 4ett., doa med t,lcende forbeholda

~ålænia adm1Al.tratlon.uh~~barer undor 4. klrkell,. Q1n~l&-beder, trætter ktrk'Dlnlø~.rle' dog uane.' DMrv-r.n4e deklaration
at~ørela. ~e4 teno1n til eventueloptørol •• af by~nlnber pi &r.-.lerne, tor~lv14t b,.ntu,erne akal tjen. kirkelige tO~l. Hr.~-
n1nten borttclrS.:r 1 4et O&t&ni. hvori ar.alertl. rdU. b11ve in~-
dra~øt under ~1rk~K!rdon.

K1rk.~1nl.t.r1.~. 4.0 19.~u11 1955.
t".~~.v.
E. a.A.Si.rlit.d.

t ~ •



FREDNINGSNÆVNET>



Matr. nr. : 21. ørum by og 80&n.

REG.NR.-tcf'et ~c--
Genpart

Il') ,o(l ..
f/vi , .,.

.,' ...,.i

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

J254

14. Okt. 1953 • Fred ningsoverenskomst.•
Undertegnede

Henning Madsen, Ørum,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

Ørum by, Ørum sogn a t lade et

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

Ø r u III kirke.

Arealet beskrives således:

en bræmme af matr.nr. 2~ vesten for kirkegåraen indenfor en
afstand af 20 meter fra dellne.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende"

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignen~e skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tils tand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
Jeg forbeholder mig ret til at udvide udhuset, beliggende øst

for beboelseshuset, 1 østlig retning indtil en afstand af la
meter fra kirkegårdsdiget.

-ll.



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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsradet for Ørum Kirke
hver for sig.

Ørum , den l / 10 19 53.

Henning K. Madsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 2~ af Ørum by,

Ørum sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævl1et for Hjørring amtsrådskreds , den12 /10 19 53.

Kars·ten••
Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 70, Sæby Købstad m.v.,

den 14. Okt. 1953.
Lyst. Tlngbo~ for ørum Bd. - Bl. - Akt, Skab H Nr. 175.

Ha:t:ald Hansen.

Afgiftsfri i U.t.Lov 140/1937 ..
a

§ 14 I 2 kr •

..
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Ørum kirke

Ørum by og sogn
.DrolllllngtLLnd herred
fl;ørllng amt

Kortskdse lO 1:2000 /remstitlet på :l,u'1dla!l

.:Li 11702.t"l/,eL.1r-ort nt "L .su.ppleret ~'Z,ede/t!!"

'S!l1'l l nza,ke'l.

Sig'lat.u.rer:
Kirlregårdsdlje

Art'al. so"., Ia-/rken har adkomst på: l11a(" 'Ir 2!1
og et ~Offl • Kirkegård· matrl',J:,,/eret areal

Art!at 0.2/ srolt!Jorden ("'7ot.-. nr; 2~J.sonr kuken

iza' i 6'"3. sy"es alLerede l IgOI aL være re<jnec
for ItJfende til ku-ken
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FREDNINGSNÆVNET
far .

Nordjylland. amta nordlige fredningskred.
BaneglrdapladMn 4, 1700 Brenderslev

T"'. 01·8203.

QøY2 0 ~
REG. NrrlJldnsln, dø 30• ma~t1986

__ - P8:--125/86 -

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

L, VS :t (LEG,

lg/G -l>{,
RIV,

Modtaget I fredningsstyrelsen

:: 3 JUNI 1986

Til ireo1ningsregisteret
til orientering /8'./

'/6-J't
hcK

Nævnet har d.d. tilskrevet hr. arkitekt Øjvind Jørgensen, Kirkeplad-
sen 4, 9900 Frederikshavn, således:

Ved skrivelse af 23. april 1986 har De ansøgt om tilladelse
til skelforandring samt opførelse af servicebygning ved ørum kirke,
Dronninglund kommune.

Bygningen agtes opført inden for kirkefredet areal.
Da bygningen ikke ses at vil ændre udsigten til eller fra

Ørum kirke i negativ retning, og da et skæmmende træskur på kirke-
gården fjernes, kan fredningsnævnet godkende opførelse af service-
bygning, jfr. de fremsendte tegninger m.m.

Fredningsnævnet kan endvidere godkende den ansøgte skelfor-
andring.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
l

for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klatefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra

dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,

j. nr. 8-70-52-1/4-2-86, Amtsarkitektkontoret, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Fredningsstyrelsen, Dronninglund ko une, ørum Me-
nighedsråd v/fru Elna Carstens.

:P ••
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