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1. Okt. 1953.

Matr .nr. : la, lf, Oxholm HovedSård
_oG Hyolgård m.m., 01apd so_gn.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede
hofjægermester Sigurd Andersen, Oxholm,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l§. ?g 11 af
Oxholq ~ovedgård m.m. by, 01and sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
Ølal1d (ORholm) kirke.

Arealet beskrives således:
'I

En bræmme omk;rint; kirkegården mod nord, vest, syd og 08t på
henholdsvis 1500, 300, 300 og JOO weter, alt com vist på vedlaLte

kort.

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

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet tIlåanbringes
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.



,.; \ ~ ,l, ~ .'.

For fredningen kræv~s ingen erst~~ning.

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 01and (Oxholm) kirke
hver for sig.

,l , . I

Oxholm , den 25 / 9 1953.

Sie;urdAndersen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. l~ , li afOxholm Hovedgård m.m. by,
:... , Øland sogn.

I )

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af'hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 29 /9 19 53.

Kursten.
I ,

Indført i dagbogen for retskreds nr. 78, Han Herreder,
den l. Okt. 1953.

Lyst. Tingbog bd. 01andlbL 5 (9) Akt., skab Dnr. 587.
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Det rødt skraverede areal
pålægges servitut om fred~...ing.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02071.01

Dispensationer i perioden: 23-05-2001



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 23. maj 2001.

Nordjyllands Amt,
Natur- og miljøkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst,

Vedr. FS. 21/2001:

Ansøgning om tilladelse til beplantning på matr.nr. 1 a Oxholm Hgd., Øland,
der er omfattet af fredningsoverenskomst af 29/9 1953 til sikring af Oxholm
kirkes frie beliggenhed. (Deres j.nr. 8-70-51-8-803-0001-01)

Onsdag, den 16. maj 2001 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt besig-
tigelse og forhandling i ovennævnte sag. Udskrift af protokollen vedlægges til
orientering. Det fremgår heraf, at fredningsnævnet besluttede at imødekomme det
ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet, Skriftlig klage fremsendes til fred-
ningsnævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den
ikke ttes inden 3 år.



Onsdag, den 16. maj 2001 kl. 09.00 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS. 2112001:
Ansøgning om tilladelse til beplantning på matr.nr. 1 a Oxholm Hgd., Øland,
der er omfattet af fredningoverenskomst af 29/9 1953 til sikring af Oxholm
kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, et amtsrådsvalgte med-
lem Holger L. Holm og det kommunaltvalgte medlem Godik Borregård.

For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Claus Riber Knudsen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Juul,

For Brovst Kommune mødte kommuneingenør Rudi Schultz,

For Aalborg Stiftøvrighed mødte Steen Erik Løvgreen.

Formanden for menighedsrådet ved Oxholm kirke, Hanne Vestergaard var mødt,

Godsforvalter ved Oxholm Gods, Jens Guld var mødt tillige med H.C. Lydiksen.

Hr. Stagsted kom til stede under mødet.

Der fremlagdes skrivelse af 11. april 2001 fra Nordjyllands Amt med bilag 1 - 3.

Nævnsformanden orienterede om fredningsdeklarationen for arealerne, hvorefter
det fredede areal er en bræmme omkring kirkegården mod nord, vest, syd og øst
på henholdsvis 1500, 300, 300 og 300 meter. Arealet må ikke beplantes med ud-
sigtsødelæggende beplantning, ligesom der i det hele taget ikke må foretages ænd-
ringer i den bestående tilstand, der kan virke skæmmende eler hindrende for ud-
sigten til eller fra kirken.

Jens Guld udpegede det areal i det sydøstlige hjørne af deklarationsarealet, der har
været tilgroet og som ønskes tilplantet som skovbryn med diverse buskplanter , der
i højde stiger mod den bagvedværende højere blandede beplantning.

Stiftsøvrigheden havde ingen bemærkninger til beplantningen, idet den ikke speci-
fikt berører kirkens omgivelser.

Nordjyllands Amt tilsluttede sig Stiftets bemærkninger og henviste iøvrigt til sin
indstilling til fredningsnævnet, der af lanskabelige årsager er delt op i arealerne øst
for mølleparcellens vestskel og arealet syd for mølleparcellen.

Formanden for menighedsrådet ved Oxholm Kirke, Hanne Vestergaard bemærke-
de, at kirken allerede nu er helt skjult af træer og hun havde derfor ingen be-
mærkninger til det ansøgte.
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Hr. Stagsted henviste til, at Oxholm Gods havde givet tilsagn om sikring af udsig-
ten fra stedet ud over fjorden. Formanden bemærkede, at denne udsigt ikke var
sikret ved fredningen, hvorfor nævnet ikke kunne tage stilling til dette spørgsmål.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte idet det ikke vil på-
virke indsigten til og udsigten fra kirken.

De mødte orienteredes om klageadgangen.

Således passeret.

~~
Sortsøe Jensen.
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