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Afgørelser - Reg. nr.: 02079.02

Fredningen vedrører: Hjortshøj Kirke

Domme

Taksatio nskom miss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 03-11-1953

02079.02

Kendelser

Deklarationer
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Bestllllngs.
formular

D

REG. NR. '!O;~,-9?//
/"/ U -4

/;Y-y/~7ft .
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers Amt, F.S. 27/1951.

Mtr. nr.; eferlav, 80gn:
(i København kvarter)

eller (i de søndeqvdske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

la Hjortshøj
by og sogn.

Akt; Skab nr.
(udfyldes af dommlrkontoret)

,: Købera }' u .'

Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(hvor Ild.at finde,)

Anlhelderen$ navn og' bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

5/11.1953.Dagbog Nr. 1672 • v

.Stempe!: . kr:.
Stempelfri.

øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Hjartshøj - Egå menighedsråd
tilbyder herved .om ejer af matr. nr. l!! af Hjortshøj by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. fwde.

Arealet Jl'i>.Jmfx.~s~~ begrænses af en linie fra præsteboligens
sydøstre hjørne til parkeringspladsens vestre hjørne og iøvrigt
afgrænset mod øst af kommunevejen

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvareltde,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon. og' telegrafmaster
• I

o. lign., derpå ej ops~ettes skure .. udsalgssteder, isboder, vog~e til beboelse eller opbeva;ing
V

af red-

skaber ol. lign. skønhedsforstyrrende ge,"!sta,nd~.

x~~~~~~kk.S~længe det pågældende areal administre-
res af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet, dog
efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet, afgØrelse om ny-
placering af bygninger på pr~stegårdsjorden og tillige om selve
byg~eplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til
driften af præategårdens jorder, til brug for præsten eller i det
hele skal tjene kirkelige formål. "

Sålænge den til præstegården hørende have med gårdsplads samt
den del af præetegårdens areåL,-tler ~igger i umiddelbar tilknytning
hertil, administreres a~ de kirkelige.~yndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering af præstegårdena bygninger,
herunder tillige selve byggeplarten samt tilbygninger m.v. og om-
bygninger, der ændrer præstegårdens udseende, uanset frednings-
deklarationen.

Aarhus Stift
Jensen & Kjeld.kov, AIS. København. Journ.No. N 138 _ l/53.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

nr. l~

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredning~tilbud tmglyses _'på min ejendom matr.

og sog", dog uden udgift for mig.af Hjortshøj by,

Påtaleberettiget i henhold til foranståendo er fredningsnævnet for Randers amt og Hjortshøj-
Egå menighedsråd hver for sig.

Hjortshøj m.v. ,den i dE\lc. 19 52.

Sogne.præsten
hedsrådsmedlemmer
Søren Tholstrup.
Ane Sørensen.
Emilie Salmonsen.
Jacob Petersen.
H. Alleslev.

attesterer ved sin underskrift, at samtlige
har underskrevet.

R. Hastrup.
Signe Nielsen.
Jenny Krause-Kjær.
Karl Høj Nielsen.

menig-

C. Trige Andersen.
Niels Sørensen.
N. Jensen HØgh.

Bramming-Hansen
frod.

Idet fredningsnævnet for Randers amt mo<jtager og gOl.jk"nder foranståendo fredningstilbud,

af Hjortshøj by,bEstemmes det, at tilbudet ,kai lyses som s0rvitut på matr. nr. )la
og sognU:lbJ{IltIElJncxxxxxxXdlxxxxxx~xxxxxJd'Jl:lJ(;xxxXxJ4m:lt1ll:Klw.KJlDIkXllOXx

x.xfJumxlxbNc:mcltx!IDKcom:.xxxxx xxxxxxwJt.xro:klx!K.xk*JK):ltlm:!~ Det frededo areal ses indtegnet

på vedlagt\;) kort, af hvilket 0n g,mpart bed"" hllllagt på akt-m.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 3 / 11 19 53.
Fog.

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som
servitutstiftende på matr.nr. la Hjortshøj By og Sogn.

Kirkeministeriet, den l8.marts 1953.
P.M.V.

J.nr. 2G l606ll3a
BD.

, L

2 kr • .:-

t
E.B.

Einar Løwe
F.

øre Indført 1 dagbogen for retskreds nr.60, '~
, ,- ,

Østerlisb~erg.og en .del af Søndernald ~erred,
den 5.nov.1953

, v •

Lyst. Tingbog: Bd: HjortshØj Bl. ,_~tJ
Skt:tbG Nr.396.

Knud Kjærholm.
\ .
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