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•

Matr. nr. : Genpartla Skall.rup ~ræ,~eglrd a.v.
-Skal-i.nap sogn.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

, i Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Me.~ed.rldet for Skallerup klrke
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. la. la. 1Jl af

Skall.rup Præstegård. DI.Y. ith Skal l QJ'UP sogn at lade et

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

•kallerup kirke .

Arealet beskrives således:
Mod syd hele prastegårdens have mellem stuehus og sandra klrkl

gArd8dige. oa. 40 Dle~.r. Mod nordø8~ o. aord, lnd~11 150 meter ira
kirKeglrden. Mø. ves~ lndtll ;O meter fra klrkeg6rden. Mo' ••, ud
t11 bækken, ca. 80 ~ 100 meter ~ al~ 80a viat pi veal&&'. kort.

~ f (:... .'

Fredningen har følgende omfang:
I ~. I • >

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringes
, .

, . ~,

transforma torsta tioner, telefon- og telegrafmastE!r og lignende;,

elle~ opstilles skure, -udsalgsst'ede; t isbod-~-~t,vog~e til bebo-

else eller QP'beyaring af redskaber e Iler lignende skæmmende

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

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående- tilstand t' der. ,\ \

kan vi rke skæmmendeeller hindrende' for- udsigten ti-l :eller fra
I_

kirken.



-- For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Skallerup kirke
hver for sig.

,den 28 /9
SkaUerup Sogne Menighed.rud

19 53.

Arnold Hald
Sognepræst

Ohr. Christensen

Ohr. Jørgensen

MagdaChr1stensen IngemannPetersen

J.2ar1aneChristensen Klrst1ne Søren.en

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. la. la. la

Skallerup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 29' ,lg;3.
Karaten.

'oran.tlende trednlnl80ver8DakolD8t tiltrædes herved at Allaek.aognet Venr i
b~,ri." l.. •Venn.b~erlSogne Mealghedarld.

. II 21. April 19'4. . .
El•• Abraham.an Søren 6hriøteneen ~rld. Baoh Pedersen
Krlstlan Frederlkeen IUI.borg Anare... u Peter Andreasen.
JJett11"l"lIdee, at IllIl'vereud. frednlng.deklarat1oa' "1ng1, ••• ' ao•• enUut-

.'\tlt'D" »' aatr,ølr. la. la 0l la Skallerup præBteakd It.II. 4)kallenap sogn,
"of aed tølgende 101'''.01••

. .~" l-.e ae ,".ld.ode øealer adalnutrere., atl d. kUkeU ••e .,ndlghehr.
trætter klrkemin18teriet 401 afgerelee om B1plaoerlll1 at b,gn1oler, heruDder
tUUge .e.lve b",eplanen, aamt tllb,plnger' 08 OlIbrplqer, tor al vldt l'
bll1lingerne akal beD,Jttes til dritten at pre.tegArdena ~order tl1 brul tor
prut,n. eller l' etet hele ekal t~ene kinellle tOl'lll.l. ': J , : '

• ". I '" .K~r~.miOl~terl~~fi~e;.:l~i~Dl1~54.
... " . SI-, I LI.e. ; .I. J. .;. I

~~dtøn 1 cI~lJol.o tor 1"8t.kl'e~•. n'll 72.. , ij~.l"rl..., , l ' .k.b.tad •• v~"c'J.4/e·lg'4~ ",' . "-'., ,{ l."

LrK8~~~T,lnflJ01&'id. hl' Bl. 17&•• Aktl Skab i Ir., 106.01"1 til lere"tor vl.". ." ",,/,.., , ,,'
fh. !laasen.

Geb,rl ~. 140/'7.
§ 14 Ile Ir. 2.-



•

•

REG. NR. -toJ; ~~

Matr.nr.: l ~9kal18~p Preeteslr4 •••••
Skallerup BOp.

Genpart

L. 6212
l. okt. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredni ngsove renskomst.

Undertegnede

Jre4erik GUataT Jre4ertk ••n.

,1..11.erklærer sig villig til som ejer af matr .. ·nr. af

5kallerup ~B~.llr4 by. . sogn a t lade etSkBl1erup . '
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fr.i beliggenhed af

.:.. 8~all.rup kirke.

Arealet beskrives' således: , '

Arealet veet tor kirkegården. 80m viet på Y841agte kort •
Eks1sterende hue må genopføres.

i. . l

\ '

Fredningen har følgende omfang:
. \ '.L .. , ~ l' '" ,

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
. I:.

gende beplantning. ligesom der heller ikke på arealet m~anbringes,

transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster og lignende~

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

else eller opbevaring a f 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 vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten ti l eller fra

kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi f t for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvis~s til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for Skallerup kirke
hver for sig.

Skallerup ,den 28 / g 19 "~e
Frederik Guetav Frederiksen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.

Skal1e;rup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 29 / 9 1953.

Kareten.
Indført 1 dagbogen tor retskrede nr. 72 a, Uj~rr1ng k~tstad m.v •• ~_A

" l/lO 1953.
Iret. ~ingbog Bd. Ho. Bl. 301 Akt.~kab P nr. 605.,

Ride torav1a'.

Øebyr. L~ 14p/19J1.,
t 14 II kr~ 4~,
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