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ft'. 24/1950.
KJerlavl Ullenp,_/ 7~
'al. V, Itl. 11, ~ ';
dlerup eop.

AlW,t;1,DJiia I

Ji'BE:1II1.N~UVBl:.""i! .'Oll

S ØltDliJUSORG AM!SR!USDUWS.

6 r e d n 1 D • • t 1 1 b u d•••••••••••••••••••
11a4el".pe4e Ullø rUp 808118 IIlcn1p_darAcl pI. l1l1erup Id.rkee .a Urk ...

1IM1__ a yep._ tl11t,dor lle"e4 Boa e~.. af .~eDd..... 1D4:tøl't 1 '1JaÆbOC.
tor 1J1lel'up lut. V, 'bl. 11, art. Dr. 11 0f b4. V. bl. lUt art.u •• 112,a" 0l 241. trl1enp e~.rlay 08 eop. atv a4. ne4tJDlJftlLte•• al .. _cat.
&ri.Dre. tltede.

Arealet beakrlv.8 Biled •••
At ut. Dl". ni
Paroe1.D.r. 41, kor'b1a4 i. UUerup korUiatl'lkt.

• 89/4',· • • • tl1 den guale ye~
. tra tJllerUp tl1 V. :.:iot 'rup , 401 WUitaset azooale' ved YG~eA

1 SO .'. 41b4.. ~
U art.ar. 1821 M'aI'oelnr. 171/-M.kortblad 6. 1111erupkortd1eU1kt.

• 2'9. .. l8~"" • •
'! 2411 le 186/71 06 161/72,· • ~ •

i'.re4D1~en har tølseD4e .at.... _ '
Az'eal.m. mi ikke Ite'b«:ea e11_ la_1antes 1I141.'141l't ellu v84va-r ..... 11"'0. der hellu 1 JA u.al8rae al fra..,.. ,pu ellel' .ud.....

'l'aJlatol"llatorat.tloD.r. t.l.toa- os te1ep'a1'lUls el' os l1pen4., 4.zp' .~
Op•• tt •• akute, ucl.alpa'.c1U', 1••• d vop.ø ,U •• '0.1•• 811. tO~.'q8.
OJ'.var11l1 at nct.ta •• ~ eller Ula "ecl.tor.',,,"" •• _t .....

Sl1l1DSe4e' pl&ll1d". anal 111.'"1'8. at ... Jd.l'ke1i,. 1IIa41Pe-
der 'nltt. k1l"keIII1r&S..'oZ'.S..' 40 •• ner iDd1lent.' el'JE1Ia'lDgtra tl"ecbdnp-DæTJl.' atf,rel.8 .. anlaØaJ:1.Da e1 ',_11,18 pi clo' DIIYIlte__ lOB 'Ulla._ .,"ep ... tor dia .. _, .1I&l8Jl4e.epl ....t.II1q at areal.' at 1uta871l'11
tr.'lUs lD441'ap1D&UD4er k1rbgArde..

hr trec1a1qeD la..,•• 1Jl&e1l .r.'atJa.1Jl&.
Jl8D1pe4arA4e' .1' ineltoJ'.".' .... at oveaat'eD4e tre4D1.Dp_11'u4

'.-alf.e'J' oveDl1lm1t•• ~ezuloa, dog Wienu4g1tt tor e~8ftJl.
PA' __on"lp' 1 heøbol.. til t01'lUlStlUli•• 1' tJ'.dD' Dguvaet tor

Sø.erbol'g "'.1'1\4."048 oa Vllerup aops Jlen1pedgA4 hver Ol' 81&.~~-~-~-~--~~---~~-
U.e' tre4D1qllu_vnet tor SØD4enorg amtarAdstre. 1I04UISer1S04Jtøa-

'T f«... 'lede tr.cSJdDpUlbue1, 'e.'_ ... t. at tUIt.e' skal ~17.0.
liR aemtu, pi _~eado__ ladtørt l tinøogen tor U11enp. '4. V. "l. 11.art.nr. 71. os '4. V. bl. 182, art ..... 182, 2'9 og 241. Vllerap .~el'la.
0& aop.

Servitutten er opr,Jtken4e1 4et vieles' JDll~' oatu,s •
lI.eelheJl811lUl,t.an."en4e .orvitutter, eller "1'401" at enhYerart

henvi... tl1 veclbatte4. t1I1&bo,.. " .. t.
SOl.iuu. Ullerup, deA 20. ~UB1 1954

alp. Dar1 ~araok. Søren. Jensen. OU. Cb.rluUanaea
BeJU"lk ~Qå H. L1K Jl. ~bn•• ea

lIlrJl& Petereø RU.aLott

At foraDSt'ende dotwnønt er una... uøve' at _'ll,e .. dl ....• t
lJll8l'U,p 80pa .em.pe.Ad •• krat' ••1

Ullerup, den l. ~U1.11954

••••••••••••••



kim.gUd_ oe wla&r U,ele4.. at tredD1Il&ØD.
tJllenp. 4eD n. ~lUUI8r 1955

carl l\'amoke
Iorlld. t. meDløb.darAdet

Henrik Koeh 11a Lott Erua Petersea
ø. ADder88Jl Harald Bohleder

1f. 'lhu....

A. ~lBbzo
t01"ll8ll4

~.ar. 2 G 1608~55f an.

~et Ultr ••••• t aervæ~e.Dd..ef~e4n1tJ.8sUl~u4 tlJlC11••• a• .-nltut-
sU,ften4e pA art. nr. 11, Ullerup .~rlav Ol 80P, doS aed tlQ,pwlo forbelat
holel.

Fredn1nsabestemmelaer.no bortfalder 1 det o&tams, 4e at cleklaratloDan
omta\tede arealel" aenere mltte ~llve lDddraget ulier kU'kesir4ea.

l1ltJ(ii;jQWIS~JJ.LUi:r,den ll. aua;ust 1955

J. Ben~ •• on 811D.
fil. .

IJmi'iilB!1. dagbogen tor ""skred. Dr.
LulL4toftø og Iybøl b.erre4er, ten 20.
Da&bog ar. 15. akt;. ., 640.

LYS!t1qbog VIl.rut art.u. 71.

95lAB. 1956.

Gerharc1 108en

'.ratempel

Ole Jeasea

1S1ft8tr1 itl.lov u. 140 1931.
efter ataittelovena
f 14 II s't'ar.. 2 kr.

• UDSKBl~.5 RIQ~IGK&DBE(ij&~tESI
JREDIIBQsn""VOT

'Oli SØIDBBBOliGU1TSWSIUæ, dm / 1956.
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KtlJ. NK. ~/ 7~ /7

Ejerlav. Ullerup.
bel. III, bl. 105,
art.nr. Ii 141,Ullerup' sogn.
"Ir. 24750.

Amnelder.
F~D~INGS~~VNET FOR SØNDERBORG

AM~Sll.lDSKREDS.

F r e d n 1 n g 8 t 1 l b u 4•..===--========-=.=========== ..=~

Undertegnede Ullerup sogneråd pi Ullerup sognekommunes vegne
tl1b1der herved Bom ejer at ejendomnlan ln4;ført i tingbogen for
Ullerup bd. III,bl.105,art.nr.147,Ullerup e3erlav og sogn, at lade
nedennævnte areal af art. nr. 147 tred ••

Arealet beskrives således.
l. parcel 69,kortblad ',Ullerup kortdlstrlkt, bellgge_de

nord tor klrken.
2. parcel l84/7l,kortblad 6,Ullerup kortdletrlkt,bellggende

norcløst for kirken.
3. parcel l85~1,kortblad 6,Ullerup kortdlatrlkt, beliggende

Byd tor kirken.
4. parcel 200/66,kortblad 6,Ullerup kortdlatr1kt, "·)"g••udog kun for Båvidt angår den del, der ligger vest tor par-

oel 156/37 og vest for parcel l85~1 sammesteds.
lredntngen har tølGende omfang:
Arealerne må ikke beb1Sges eller beplantee midlertidigt eller

vedvarende, ligesom der heller ikke på areAlerne må graves grus
eller anbrinaea transformatorstnt10ner, telefon- og telegratmnster
og lignende, derpå e3 opsættes skure, udsalgsøtecler,isboder, vogne
t11 beboelse eller foretages opbevaring af redskaber eller lignen-
de skønhedsforstyrrende genstande.

Per fredningen kræves ingen erstatning.
Sognerådet er inlforstået med, at ovennævnte fredn1ngstilbud

tinglyses på ejendommen, dog uden udgift for ejeren.
Fåtaløberettiget 1 henhold til foranstående er fredDiDgaDmvnet

for Sonderbore amtsrådskreds og Ullerup sogns menighedsråd hver for
s1g. ~~~---~--~-~-----~~---

Idet fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådøkreds modtager og
godkender foranstående trødDingstilbu4, bestemmes det, at tilbp4et
skal tinglyses som servitut på ejendommen 1ndfArt 1 tingbogen for
Ullerup bd. III,bl. 105.art.nr.l47.Ulleru.p e~erlav og BOgD.

Servitutten er opr,Jkkende i vldest muligt omfang.
Med hensyn til foranstående servitutter, byrder eller pante-

hæftelser henvises til vedhæftede tingbogsattest •
•••••••••••••• ••• • 11



SOM EJER. UI..f..ERUP SOUiER!D pr.
»roder BroderseD
Peder Jørgctuen
A. Peter Hatthiesen
Chr. Lei

Avnbø1, den 22. september 1954.
Bans Baneea
Hans Hymø1ler
Jørgen H. Petersen,
Jørgen Lund1ng

Oarl Ohr. Lei
At snmt11ge medlemmer at Ullerup sogneråd har und~8kreyet

foranetående dokument bekræftes
Broder Brodersøn.

Besæres t1nglyst med l. prioritet, idet attester.e, at reg-
lerne i naturfredningsloven, særlig deJmes § lO, er iagttaget •

.pnEDNlliGSl'M.V.wE~FOR SØNDERBORG AM~SRJ.DSiBEDS.
Sønderborg, den 29. september 1954.

-/ J. J. Bek.

I,
I
I
Ie:
I
l

I

A. Blæhr

~ for stempel og gebyr til
det offentlige i medf. at Da-
turfredn1neslov nr. 140 Id
17/5 1935 t 33.

Amtsrådet meddeler herved samtykke til, at Ullel"llp
kommune lader de i foranstående fredningstilbud nærmere aD-

førte arealer belægge med tredningsservitut.
SØNDllJiBORG AMTSRAD, den 1. novbr. 1954.

o. A. Vagn Hansen, sign.
INDFtRf i degbOreD for retskreds nr. 95 Lundtofte ogHybel herreder, den O. december 1954. Dagbog nr. 3648 'LIS! tingbogen for tJllezup bd. V, bl. 147, akt. skab' nr. 650.
Dommeren tor retskreds nr. 95 Lundtofte 08 J7bøl herreder.

Gerhard Jensen / Ole Jensen
Afgiftsfri in.

,10T Dr. 140/1937,Etter afgittslovens
"'aree 2 kr.betalt.

§ 14
UDSKRIF~Eli~ BIG~IGlmD DEKB&JTES:

JræD~l~GSN~V~~TFOB
SØHDER:BORG AMTSR1DSKREDS, den 22. febre 1956.

A. Blæh!'tormand / J. J. Bet.sekr.
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Naturfi"&c!f1rnpsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fr&åningakrtKls

Domm.~omonRIT~
Nør/"tllgflde 21 - 8270 Tesncs.r • TeIl'. 011.722206,-

I

,

REG. NR. 11~ ~ ,q.

Den ll. august 1982 foretog retsassessor Oluf Iversen følgende
sag på dommerkontoret:
J.nr. 146/82 Udstykning af matr.nr. 43 Ullerup,

tilhørende Jonny W. Jensen, Kirke-
pold 3, Ul1erup, Sundeved kommune.
- Fredningsdeklaration for Ullerup

kirkes omgivelser -
Af skrivelse af 8. juli 1982 med bilag fra Amtslandinspektøren

i Sønderborg og med påtegning af 5. august 1982 fra Sønderjyllands
Amtsråd (j.nr. 8.70-52-1-533-2/82) fremgår bl.a.
at der ansøges om udstykning af ca. 435 m2 med derpå værende byg-

ninger fra matr.nr. 43 Ullerup,
at ca. 40 m2 af nævnte areal er omfattet af fredningsdeklaration

for Ullerup kirkes omgivelser (Fr. 24/150), og
at fredningsafdelingen har indstillet, at der meddeles tilladelse til

det ansøgte på vilkår, at arealet fortsat anvendes til almindelig
have.

Som påtaleberettiget i henhold til nævnte fredningsdeklaration med-
deler fredningsnævnet for sit vedk~ende tilladelse til den ansøgte
udstykning på vilkår, at det af deklarationen berørte areal fortsat
anvendes til almindelig have. ~,

l. \

o. Iversen
kat. Iha

Af.,.... bil inder> 4 upr !II lIIIII ~1Bt Il\llt. 111:
Ol'lril'lld1\lft11ll11'1M1, AIIlllepde 18, 1266 KebBnIl."" K. af In-

..- iii torRt/ilJe IIIJ'lIdlgilelllr. Flnl JIll llIII eller klaIe-
frisIIns lIdiIb II' 1rDn8IaIIll'B1, II ~ ine ar j~ lDr
o.wiÅllirtpUll'lnsl, kan d.~lIlIayl1s.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74 42 41 23

S'· MOdtaget i
AOV- 00' N,,'

r:. "o"lr,oh""el sen

formanden, domml~ .J~~QlDen 19. januar 2001 behandlede
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr 71/2000:

Ansøgning fra Johannes Bruhn om tilladelse til etablering af
en ridebane på matr.nr. 22 Ullerup, Sundeved kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 15. december 2000 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-21-1-533-5-00.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Lars Damkjær, har
deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ansøgningen vedrører anlæg af en 20
x 40 meter ridebane på et areal, der er omfattet af en
deklaration tinglyst den 20. januar 1956 om fredning af
Ullerup kirkes omgivelser. Efter fredningen må årealer ikke
bebygges eller beplantes midlertidigt eller vedvarende, og
der må heller ikke anbringes telefon- og telegrafmaster og
lignende.

Haderslev Stift har bl.a. udtalt, at hverken menighedsrådet
eller kirkegårdskonsulenten har haft indvendinger mod
projektet, idet det dog bemærkes, at der stilles betingelse
om, at der udenfor banen langs hegnet plantes en hæk eller
eventuelt et levende hegn af syren, tjørn eller lignende af
passende lav højde, der kan holdes klippet eller beskåret i
en højde, der fastsættes af menighedsrådet.

Sønde,.rjyllands
Skov- og N~l1tUrs~.elsen
J.n!"· ,-'10i \:t \~ %""0 (jO ( "AI.

.\ .
Amt har meddel t, at såfremt ridebanen



- 2 -

etableres med et hegn af træ i afdæmpede jordfarver, og der
ikke henstår spring eller lignende på banen, kan en
dispensation ikke antages at tilsidesætte de hensyn, der
skal varetages ved fredningen.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Såfremt ridebanen anlægges på de vilkår, der er foreslået af
menighedsrådet og Sønderjyllands Amt, vil etablering heraf
ikke være i strid med fredningens formål, hvorfor
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, meddeler tilladelse til etablering af den ansøgte
ridebane. Tilladelsen gives på vilkår om lav beplantning som
anført af Haderslev Stift samt på vilkår, at der etableres
et hegn af træ malet i afdæmpet jordfarver, og at der ikke
må henstå spring eller lignende på banen.

Det bemærkes, at det ansøgte tillige kræver landzone-
tilladelse fra Sønderjyllands Amt.

I medfør af naturbeskyttels~slovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus ~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret,
at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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