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Kirkoa1n1.t.rlet har 1 ekrlyelee &t 'o.t••• til tretln1nce-
DæYDet aeddelt, at klrkea1n1et.riet tor elt yedko..eade intet
tinder at erlndre iDod dan &teqh tre=.ncekend.le ••

Pretln1nce....et tor Hjerrlnc AateridBkrede, den 2.deo. 1957.
Karet.n.

Indter' 1 dacbocen tor retekrede nr.7'
Han herreder den ,.deo. 1957.
Tlngbo&IBlnd BroYet I Umatrlkuleret areal(ho1dep1ade)
Akt. Skab J nr.'99.
Kort toreviet.
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Afviet ~. e. v. angår adgangeveJ til pr~te-
gården på ~d a~ uklarhed med hen-
eyn til b.ligg.nheden, J~r. d.t ~or.-
Tiete kort.

Otto Rtng.tr •••

lorenetående kendele. begaree tingl,et på den umiddelbart
v.et og eyd ~or Brovet kirkegård beliggende uaatrtkulerede ad-
gangaveJ t11 Brovet p....tegård, i ..t og alt på de vilkår, eOl1er ....
nævnt i k.ndeleen, som den er viet .ed rod ekrav.ring på ved-
lagte aatrikulakort, og sål.dee oom n.d.~or nærm.re a~graneet.

lor eå vidt angår den i ca. nord-eydlig retning gå.nde d.l
a~ den nævnte veJ, beliggende veet ~or kirkegården.

Kod nord dannes grænsen af en linie fra aatr.nr.14c'ø
nordeetre hJem. til .t punkt på kirkegårdediget, d.r ram-
m.e ~ en lini. i ~orlBng.le. ~ kirkeekib.te nordre mur.
Mod eet danne. græneen ~ kirk.gårdediget.
Mod veet danne. grensen a~ kirksns hold.plads og matr.nr.
5h'e Betskel, hvilket matr.nr. tillige danner eydgrænse.
Den del a~ den nævnte adgangeveJ til p...stegården, d.r lig-

ger eyd ~or kirkegården, og eom går i oa. est-veetlig retning, a~-
gr!Blle..eUe d.e:

Kod nord, kirkegårdedig.t.
Mod .at, matr.nr. 1a'8 TIstIkel.
Mod syd, matr.nr. 44b's no'dskel.
Mod vset etøder v.Jen til forannævnte i nord-eydlig retning
glende veJ tykk ••

lr.dn1ngenævn.t ~or HJørring Amterådekreds, d.n 12.d80. 1957.
K". ri,...

Indført i dagbog.n for retskrede nr.7}
Han Herreder, den l}.deo. 1957.
Lyet tingbog. Bd. Brovet I. Umatrtkuleret adgangeveJ.
Akt. Skab J nr. 40}.

Kort for."1It.
Otto Ringstre ••
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KirkeminiBteriet har i skrivelse af 30.f.m. til fred-
ningsnævnet meddelt, at kirkemini.teriet for Bit Tedkommende
intet finde~ at erindre imod den afBagte fredn1ngekende1.e.

lredn1ngBnæTnet for HJorring AmterldBkrede, den 2. dec. 1957.
Karsten.

Indfort i dagbogsn fer retskreds nr.73
Han herreder den 3. dec. 1957.
Lyot tingbog. Bd. BroTBt I. Umatril<uleret areal.

Kort forevist.
Otto RingBtro ...
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REG. NR. ~lI)tr /f 11/;(; .~.?
Matr.nr.: 1~, 15 ~ Brovst Genpart

by og sogn.

L 3270
20. dec. 1957.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede menighedsråd for Brovst paetotrat på Brovst
præste !fiilieie 8 vegne

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l ~, 15 ~ af
by, Brovet sogn at lade etBrovst

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

Brovst kirke.

Arealet beskrives således:

Præstegårdens have og gårdsplads syd for kirkegården
som vist på vedlagte kort med rød skraverin~.

Fredningen har følgende omfang~
t

Arealet må ikke bebygges eller beplante s med \ldsigtsødelæg-
gende beplan.tning, ligesom der hell er ikke på.'arealet må anbringe~
transformatorstationer, telafon- og telegrafmaster og lignende~

-eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevariI\g ;;lofredskaber eller lignenC!:e..skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. ,Der må i det

o ••• Ii

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tils~and, 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-
nekreds og menighedsråde~ for Brovst sogn

hver for sig.
Brovs,tden 21 / 10 1flj7.

Kristian Hansen
J. Aa. Langbjerg
Th. Mogensen
Chr. Jensen

Thunbo N.C.Nielsen
at underskriverne er

J. Viggers Jensen
Marius Andersen
Søren L. Sørensen
Jens Chr. Nielsen
Ingeborg Rasmussen

samtlige medlemmer af me-

Kristoffer Jensen
Tage Jørgensen
Chr. Brander
Adolf Gamst
Anders Hedegaard H.

Det attesteres,
nighedsradene.

J. Viggers Jensen
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstil~ud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. l !!:' 15 .2 Brovstaf by,

Brovst sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2~ 10 1957.

Karsten.
Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses

som servitutstiftende på Brovst præsteembedes ejendom matr. nr. l a
og 15 .2 Brovst bl og sogn uden udgift for præsteembedet, dog med f;lgen-
de forbehold:

Sålænge præstegårdens have og gårdsplads administreres af de kirT
kelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacering
af præstegårdens bygninger, herunder tillige selve byggeplanen samt
tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende,
uanset fredningsdeklarationen.

Kirkeministeriet, den 26. november 1957.
P.II.V.E.B. c~

Einar Løwe
F

Indført i dagbogen for retskreds nr. q3 Hah Herreder den 20. dec.
1957.

2Lyst tingbog bd. Brovst I bl. l ~ Brovst Akt:skab J nr. 406.
§ 14 3 kr.

Otto R1ngstrøm.
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Matr.nr.:
l5~ Brovst by og sogn.."

" 1

REG. NR . .ttJ)t"";- jlft.,f.Y
O 537.

L J, ,J '.~. ("J. J. i~ .,.. _ J II. L:; Genpart

, J" i .. ; _ " J • 'JI. v J, l ,,L ~.! ..

l" l, "

"J ). ••• l ..1 J 't ,l i

L! j R L. J.

\ j ) 1

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

Anmelder: . I

Fredningsnævnet 'for Hjørring
amtsrådskreds.

Cl •• u. l •• _. , l

: ..::. J .J '. J.

~---) Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
Jørgen Winding, Hans Vilho Winding og Niels Winding,

l .. j • .., • • .J.:. J...., ~.L j ~ ( •• ~ •

erklærer sig villig til som ejer af matr."nr .•,~;J.5E.·.;cl 1", af

Brovst' v_ by, , Brovst ~ci . I sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at s:j.kr~<den .fr.i beiiggenhed af

kirke.Brovst' I i l) JI t"1 I •.• ) .• (" .,

I .... , l
,

\ .' I ~ I .. i

" _ Areale;t beskri ves således: , l

En bræmme no:d for kirkeg~~~~_p~ 50 meter, hen til dyrlæge-
bolig~n, Bomvist på vedlagte kor~o

\. \,.; I.~.~J U J'J..~_' ••• _

• j ~"_L .":"" l_.lJ

_ 'L .. ;[Frednibge-h -h~a:t'~Øigebde otnfang1::\ d) I~·i".t ;lei. .'lj,

Areale-t -må-ikke ~ebygge~"eH.e'r bepfanh-s'!ined"udsigtsødelæg-

gende beplantning, lige-s-om dbr hell'er ikke på arealet må anbringes ,. ~
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignend~,

eller opstilles sku]je~ 'udsa:lgssteder'(Jisboder.~,:,vj)gne_ t.il bebo- .

else elle.r~,øpbavaI:ing a,f, reds~abttr'l.el].~J:~}-ignende skæmmende

,,-~':"""'.~enlitande., H~.,gg~lE!e;af uafff.\+~,P.1å~;\C~~~...q~1Cl~~J.!}p~.røP~r~m~}det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående ti.lstand '. der
......1 ' .. I' •

kan vi rke s~æ~en_,!e_,e~?e!, hindrend~, t~J.~~,~,~\I.:i,~~nf.:lt.~~,eller fra
-' ... ,)' l" ....L .'. 1 • '. '

J ' .. 'i t • .J. 1kirken.
"•• t _

}' '.. ,~ ,

.,.l,." _ l..
. :.,-',-l ,i

\ u' u

l ~~..:{ _ I

, . r



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 menighedsrådet for
hver for sig.

Brovst m.v. , den / l i:~1954.

l
Ie!
!

I
i
I

På egne vegne og ifl. 2 fuldmagter:
Hans Winding.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 15~ af Brovst

u by,
Brovst sogn.

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

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 27 / 2 1954.
\ - Karsten.

• d _

Indført i dagbogen for retskreds nr. 73-Han Herreder

den 2. mar. 1954.
Afvist fra dagbogen, da udstederen ikke ses at være

behørig befuldmægtiget til at underskrive~
Otto Ringstrøm.

Foranstående overenskomst tiltrædes.
p.t. Brovst, den 16 februar 1955.

Til vitterlighed om rette dato, ægte underskrift og underskriverens

myndighed:

Arne Chai~~~~~fn
Brovst

Jenny Christensen
husmoder
Brovst.

Indført i dagbogen for retskreds nr.73
Han Herreder den ]t8. februar 1955.
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Matr.nr.: 441,5!" 5 a. Brovst
by og sogn.

Genpart

L 2440
29. okt. 1953.

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

Anmelder:Fredningsnævnet for Hjørringamtsr~dskreds. '
'I I

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

proprietær Jacob Hasselbalch, Marievej 5, Hellerup,

erklærer sig villig til som ejer af matr. ,nr. 144 B,,' 5 !" 5 !laf
Bo)'vst bY". ,B~0:'fstI:':, I, ,sogn at lade et

areal af dette ma tr. nr. frede for at sikre den fri beiiggenhed af
Brovst kirke.

,j

Area]et beskrives således:. ~ ,I '

Arealet ves1i for kirkegården, d.v.s. "Hønsegården", og
haven syd for kirkegården hen til stuehuset, alt som vist
på vedlagte kort. I~' •

l "

l : I. • I' JFredningen har følgende omfang:
.,

t ~ ,J) ...Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsi"gtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der hell er 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
påhvilende hæftelser og servi tutter, hvorom henvises iii ting'·
bogen.

Påtaleoerettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for Brovst kirke.
hver for sig.

Hellerup, den 30/9 1953.
J. Hasselbalch

Id~t fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud. bestemmes det, at fredningen vil være at ting.
lyse påmatr. nr. 44~, 5~, 5!!. Brovstaf by,

Brovst sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den 27/1019 53.

Karsten •• Indført i dagbogen for retskred~ nr. 73, .Han Herreder dsn 29. okt.
1953.

Lyst. Tingbog bd. Brovst I bl. Brovst 5 ~. Akt:skab A nr. 505.
§ 142 2 kr. Otto Ringstrøm
to kroner.
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REG. NR . ..2o/S' N'
L 2439
29.okt 19530

Mat l' •n r. :
6a Brovst

Brovst I
6a Brovst

by og sogno
B 416 Genpart,

"

.1,.' J

II ,

, , , , , j

_...l.. v • _
l j L!.. ~

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for HjØrring

amtsrådskreds .."

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
gårdejer Thomas Enevold Bach, Gl. Brovst,

I , , i~~ ..l!

erklærer sig villig til som ejer af matr.,nr. m&) 6,! 'J af
Brovst u Brovstby, ,sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den (ri..b~liggenhed af
Brovst kirke.

Arealet beskrives således:
Arealet øst for kirkegården, atgr~n~et mod nord af kommunevejen
og mod syd af indkørslen til k±x gården, samt en bræmme langs
kirkegårdsudv~del~ens ~strc hegn på ce~ 19 - 15 m. eJt som vist

•• -' ... I • - V _ _ J .i'.. J" _, .J-. '. ...

på vedlagte },c9rt~. "'"
• '-. . • u " •Fredningen har følgende omfang:

.......~. • ....- , J. ...... l I _ \..o _. ' u ...: _1..11,)" j" IArealet må 1kke bebygges eller beplantes med"udsigtsøde1æg-
gende beplantning, 11'ge's"omder hefrer ikke på arealet må anbringef!

. .transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og 1ignend~;
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 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 menighedsrådet for Brovst kirke.

hver for sig.

Brovst ,den 26 / 9 1953.

I
l
I

el

Thomas E. Bacho

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 6a af Brovst v by,

Bro'ilst sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte_kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 27 / lo 1953.

Karsten.

,
Indført i daebogen for retskreds nr. 73 H~' Herreder

den 29. ok·~.-1953'.' '

Lyst tingbog bd. Brovst I bl. 6~ Akt skab B nro 4160

Otto Ringstrømo

-I I
I
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FREDNINGSNÆVNET

15. april 1982
Fs. 40/82

"
//' for

;,"''Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegllrdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08 - 820388

Modtaqet t trednlngsstyrelsen
Miljøministeriet
Fredninp;sstyrelserlt AF'~t~98z
Amaliegade 13
1256 København K.

REG. NR. ~?~ ....A

Nævnet har d.d. tilskrevet landinspektør Knud Nielsen, Brønderslev,
således:

Ved skrivelse af 18. februar 1982, j. nr. 9992/1981, har land-
inspektør Knud Nielsen ansøg~ om tilladelse til, at et areal matr.
ur. 16 ~ Brovst by, Brovst ved omdeling tillægges Brovst kirkegård.

Det fremgår af sagens oplysninger, at det areal, der skal til-
lægges kirkegården, er pålagt bestemmelse om kirkefredning.

Nævnet kan tillade, at et areal af matr. Dr. 16 ~ Brovst by,
Brovst henlægges under Brovst kirkegård på betingelse af, at endelig
projekt til udformning af kirkegårdsudvidelsen samt eventuelle byg-
ninger skal forelægges nævnet til godkendelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af de'nnemeddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er

klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet •

Nærværende till~delse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes in-
den 5 år fra dato.

Genp~rt af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-
forening, Brovst kommune.

P. n. v.

P. Holm-Christ~ansen

'.f. \ir F. \"'" l



FREDNINGSNÆVNET
fo,

Nordjyllands amts nordlige frednmgskreds

Baneg~rd!>pladsen 4. 9700 Bronderslev
Tel! 08 - 820388

fl"'J'ritTJ/.r, dm 21. juli 1<383
REG. NR. 2u?S AFs. 205/83

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

2 5 JULI L~j

Nævnet har d.d. tilskrevet landinspektør Knud Nielsen, østergade 70,
9700 Brønderslev, således:

I Ved skrivelse af 13. juni 1983, j. nr. 10305/1982, har De
ansøgt om tilladelse til udstykning af ejendommen matr. nr. 6 a
m. fl. Brovst by, Brovst.

Ejendommen er beliggende inden for kirkefredet areal.
Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til den ansøg-

te udstykning.
Det bemærkes, at bestemmelsen om fredning af Brovst kirkes

omgivelser stadig er gældende.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

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 klagefristen.

-

klage i~~rksat, kan tilladelsen ikke lHi nvtb~s. medmindre den 0'0-- ---v - - - JO ....

• retholdes af overfredningsnævnet •
Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes

inden 5 år fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til

Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen,
ningsforening, Brovst kommune.

Amtsfredningskontoret,
Danmarks Naturfred-

I r',,:'" ,_~ " ;'. :-::.. ' :'
l ~ __

l ,..~ ....\
'_.' .,. ~).. - ~



FREDNINGSNÆVNET..
Nordjyt18nda .mII nordlige fNdnlnglkredl

............ 4.17OD ...........
Telt, ae·uos.

Til fredningsregisteret
til orientering B,...,.... 29. august 1985

/3~_~ P•• 217/85
",

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

L \IS -t C2t?
(J tv. 'l/~-5':7-2 SEP. 1985

Nævnet har d.d. tilskrevet Brovst kommune, 9460 Brovst, således:

Ved skrivelse af 15. august 1985, j. nr. B l, har Brovst
kommune ansøgt om tilladelse til etablering af P-plads på ejen-
dommen aatr. nr. 16 ~ Brovst by, Brovst, beliggende ved kirke-
gården.

Ejendommen er omfattet af Provst Exner-fredning.
Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til den ansøg-

te etab1erin~ af parkeringsplads på vilkår, at den på planen viste
beplantning ikke overstiger 1-1,20 m i højden.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København X. at bl.
a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger tra aod~agelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt der er indgivet klage, må nævnets til1ad~lse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 Ar

fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskonto-

ret, j. nr. 8-70-52-1/2-8-85, Amtsarkitektkontoret, Danmarks 5a-
turfredningsforening, Vurderingsrldet, Brovst kommune.

Miljøministerief
J. nr. F. f''""j ~ . .:).

P.BH ..
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