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Fredningsdeklaration •

Underskrevne godsejerske fru GudaC. Ellegaard Odgaard

indgår herved på for at bidrage til at værne om Lang_skov
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. l!, Hvolgaard hovedgaard, Langskov sogn, af hartk. 14 tdr.
O skp. l fdk. 2 alb.
fredes som nedenfor anført.

Arealet beskrives således:

Den del af arealet, der ligger indenfor 70 m fra kirkegår-

dena nuværende dige •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen ydes intet vederlag.
I Dennn fredn.ingsdeklaration ma lyses på min rJ.iendommatr. nr. l!, 1vvff{,<4;.d.~l, ~....< 1(, ;:. (/ l·(.;7dty J,~1\
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Fredningsdoklaration.

Underskrevne

I- (indgår herved på for at bidrage til at værne om r;{(;t1/116L-rol-

kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. /!1tjtn1~i., .lW;d'iN- ..,$:....( (VI ~tLlll. IH :J~. 3j1{ l~dJ

(

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

For frednineen ydes intet vederlag.
/1 '(Denna fradninesdekJ aration må lysos på min ojendom matr. nr. I ~,'I, /./1jt',.t
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Matr.

Anmeldnr:
Frcdningnnævnct for Vp-jlc amt.

(' 'I t.., '... .
., I I rJ.1.,~, !~ ..., Fredningsdeklaration.

f . II"" /. /cvtW/..1 f:> ,l'.bJf-E-t1/t~<J. !j.jw~ I

,j i
Underskrevne

JI

indgår herved på for at bidrage til at værne om ,.t '~.l6/;(rv'
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom

mat r. nr.i 1- f ;JW;; 1Uo..t-r:i hh-(?/- '} fA ~..t I j tl-}I ri.- 1/\1- J ~i .....I
, (

fredes som nedenfor anført.
Arealet heskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ~. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til c.f .I,.,.. t~iw..l( ,/.J. 1Iu1.-v'7(wd-\.

1\'i;r'V"~,f'- lo) /,\ (f."rc c 'l-lt/~r'1M) ) {; !)It-.t~ ir 'tA~(.

For fredningen ydes intet vederlag. I..
D f d· i k1 t . "l ..' d t r·I-./ ,.OnJH' ro rllngS( e ara ~on ma yses prr IIl111 u.J()nom ma r. nr.( •~'I'j~.,</
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{~~'1 'l/s {p, ~ 'l, Anmelder:

Fredninr,anævnet for Vejle amt.

Fredningsdeklaration.

Underskrevne

(J
indgår herved på for at bidrage til at værne om ".:.~~
kirkes frie beliegenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende &jendom
matr. nr. l r 1:- i ft~. j:.~U-trJ/4v. .f~1M.- ,

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

e

For frcdnineen ydes intet vederlag.
1t, Cl f'~Denne fredninr,sdeklaration må lyses på min ujnndom matr. nr. '''-j - 'f'''/./"",, ,
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Afgørelser - Reg. nr.: 02191.01

Dispensationer i perioden: 13-03-1989



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
REnEN I HORSENS 3. AFD.

• 8700 HORSENS
-TLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

•
e•

•
•

REG. NR. OJ,IO;J.eA/oI!,UOit:g,,- ..
~ml! og :\!atusiy, B... ,.

, "\

HORSENS, DEN 13.3.1989

FA. NR. 249/1988.

Haderslev Stift,
Ribe Landevej 37,
6iOO Had~rslev.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller §53. såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer.
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendel~ E!.1I~r_el)f[edningsbestemmelse.

uvenreamngsn4Mlet ny adr.:
SIot8marken 15,297Ø Hørsholm

Matr. nr. l a Hvolgård Hovedgård, Langskov - kirkeomgivelsesfredning.
Ved påtegningsskrivelse af 22. november 1988 har stiftsevrigheden

forelagt nævnet et projekt om opførelse af en redskabsbygning på et
areal af matr. nr. l a Hvolgård Hovedgård, Langskov, anlæg af en op-
lagsplads (materialeplads) i forbindelse hermed og opførelse af en
bygning med graverfaciliteter og kisterum på selve kirkegårdsarealet.

Vejle amt har i en over sagen indhentet udtalelse bemærket, at
det kun er den del af projektet, der omratter beplantning og oplags-
plads, som forudsætter nævnets tilladelse i henhold til en kirkeom-
givelsesfredning.

Da amtet har haft betænkeligheder ved placeringen af oplagsplad-
sen, har nævnet den 28. februar 1989 afholdt møde på stedet med besigtigel-
se og forhandling med de implicerede myndigheder •

Under mødet opnåedes der enighed om, dels at reducere materiale-
pladsens afgrænsning mod syd dels at lade pladsen afgrænse af et jorddige,
der tilsåes med græs, således at materialepladsen ikke vil svække indtrykke
af kirkegårdens facade mod vest.

Nævnet meddeler herved for sit vedkommende tilladelse til det ænd-
rede projekt.

Kopi af nævnets afgørelse er sendt til menighedsrådet og til de
ankeberettigede myndigheder m.v ••

:viiI ion l11iRteriet
Skov- o;'; l'IJaturstyrelsen
J.nr. SN/2/l//o - o00/ .~.

Akt. nr. 1.
Kopi til:

1) Vejle amt, j.nr. 8-70-21-2-627-4-88.
2) Tørring-Uldum kommune
3) Langskov menighedsråd
4) Danmarks Naturfredningsforening
5) Skov- og naturstyrelsen.

Foto venter.'
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