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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. 2217- i\
Reg.nr.
505-11-2

FREDEDE AREALER
Kommune: Bredebro Ejerlav: Skast Matr.nr.: 98

Lokalitet: Skast kirkes omgivelser.

J.nr.: 8-70-51-3-505-3/80
F.P.U.j.nr.:

F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

Kort nr.: 1112 II SV

Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato:

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

Interessezone: II (landområde af stor interesse)

Skala: l: 25 .000

22.12.1954
Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 10.9.1980
Kort revideret dato:

Ejerforhold: Menighedsrådet
Påtaleret: Fredningsnævnet, Menigheds-

rådet og Provstiudvalget

Indhold:

Diverse: Matr. 98: sålænge drealerne
adMinistreres af de kirkeli-
ge myndigheder træffer kirke-
ministeriet efter indhentet
erklæring fra nævnet afgØrel-
se om nyplacering af præste-
gårdens bygninger herunder
tillige bygqeplanen samt til~
bygninger m.v. og ombygninger.

Formål: Sikre kirkens frie beliggenhed.

Arealerne nlåikke bebygses og ikke beplante s således at udsigten til kirken ødelægges mid-
lertidigt eller vedvarende. Der må ikke opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne til
('eboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. Der må ikke opsættes toiletter, hønsehuse,
pelsdyrfarme, hundegårde eller lign., sprøjtehuse, benzinstandere, transformatorstationer
eller master til el-ledninger.
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REG. NR . ..t.2/)#

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

6ka8' bdlI bl.&.
en.U.9Cj alUl_' -Ju.
laV oG OOttd.

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. "'......, 8O~.

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
rådskreds erklærer undertegnede »Kaa~ 80~ .~WU~ ....~..

Gk.aø~ ~lrGØIfjC præsteembedes vecne (Rettet.
sign. H'ngelstoft)

som ejer af ejendommen art. nr.gU ..... aØUdG~ Skoet

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

.LUl'oe1 )Dl ""''bl..l • l-l'~U'oØlD8ft"bovo.

Fredningen har følgende indhold "1I1e,U ........
Arealerne må ikke bebygg~~ ~r beplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt ell~r vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes tOiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



Fo~ fredningen ydes ingen erstatning.

• 8aal-ae aJ'eal.nø "lIll.'n ... al de k1J'ke11so ".1.41-
hede... 'milo.. kln.lnl.'e"1e' atB"nlDe oa .. ~aoU'lD8 at
..,•• ,.snØd Q'.plqu bedad ... &111180~aae~ADtID. _,

'il""_lnao,, OS -lt.J'iI1lDpJ:. al, UADD.' cao.. '#4Idlllap-
ø• .k1an.tIOD.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingboge~, Klrkomlalu'o ..le'. ~akOado1.e
to ..bohold•••

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for ~kaø'

hver for sig .

• oDlsbeden ... '. tomond .".ate ...... 0' "'Ula. l'8aae' •
• Odlemmo.. baz UDØOI"Mh ..eve&.

&Jka.'. deD .'"oo_tIe .. 19'3.
elan. '''Od. -"00101_D.

alp. I l-aUl'ICS. A.one.
lJhna' .. J18D80ø •

~O'O"IlIYOI'.
.lela 11101110 •••

.u., 'U"... ee, Cl' .-rvanDdo tJtouDlupcao4ofttlOD 'lDøl,.. UG•

••rvltut.tlttODde »ae o..t.DI".9Ø U.oder Sk••' eJoa-1ov 08 uoøo ... Ved.
"ØJ'ODde11111"001Jol. 1Io.. 'bl.l ("'.... ,.6ØaI'd.haV.) .. od eI_ 1IDå .. 1OU. at
Ol'd •• I llDlo , og , .. »ua aku' klJ'k. "0_. ti ... , ... '11 q PS.
lka.' J,l~teembOdo. ".pG .'.

kll'keJ1Dlu'.l'lu'. dan 12'tebl'uol' 1954.
~••• y•••B.

IIlsn. '".... L.....rm.
JOJ'GDatoooDda 'nanløaa ••nl'''' til'.......

• doø 16'd80__ " 19'4.J:'._.Y.
81ØG. -,::., ••

Naturfrednlllgsn=vll<:: ,
for

Tønder Amt.

I~i.llu III od rii11 !j::,J IWVllGt

tOI"

"l ()i!r! - r ni,.,/'
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Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Sk.. ' bd. I »..80 ••• '_DI'.98 &kaa' .J.....
la" os .p.

Fredni ngsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. økoe' .. SDI-

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede ake uløhe4'rDad ~a
.ka.' NØ.· .... ».... ' .. "-0 C .. , •• ,_•lp. __ tito,.)

som ejer af ejendommen art. nr. 98 Ø~DdQ.8kD.' .J.~l~Y

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

MoI'Oøl 199 h8..'b1.1 • auøl'JOI'CI DOft tol' Idl'k~

Hal. pu"oe11tJa 11"04" •

• 01"04 29' ko .. ''bl.l • afJUJol'd • oa ... , tOI' kAn..

hedulll8"D 01!1'-~~'."d~~.Uld. ol lt~I"O.11.D,cau llq •• lllClClØlor enaI.'_ at 100 •• 'e. ha IIbkeaJAane• .-neJ. 296 08 a,,_

Fredningen har følgende indhold: .,JMll.. .. ca.
Arealerne må ikke bebygges.~~ beplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder , boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes tOiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignendo, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

fiael.... .e iMØII1dell4o Id'Oal.2 •• IDl_'''I'.. al d.
kll'keltae rqnøistwel.l'. 'l'IIttll' kl~k_"Dl.te~l.' • ••a .t .... lU-

b.'_' .~-'na'h hedDtD8IJ"V"" • at_ft1•• 011D,JiAaa.~lD8

al "''''118-1' 1108DiJVDtG anal, 08 'U11su om " •• plan tOI' d......

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen

; xarkemID1u'el't.'. lØ0keD4Gl.e

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Ika.'

. hver for sig .• p .. , IØDd.1' ••• NI'G'ft'twtYalø

I&~Dde'. toallWld ."_'ctJ:ctl' ...... Uløe bad.,. Iled-

lommel' bar UDdorukl'e.e'.
Sko.'. dUD 4'deaombor 1953.

~luø.'I'ød. Mlaolat •• D.
etUD•• ;LGuld. AlMh.nera,

IJIøUU'ODUUl18ct11,
"e'~1'JUI.10.l',
Iltøl .. fhoruu,

Jeua Kanøu.
»•.øho1U 'Johiua.

J)Q' 'U'na••, flt _l'Yal'eDSo tl'ul.IDlnsødol4ol'O'loD 'loa1J.OI
808 •• ",Uut.'lftuDdø 11_ 61"_=.96 UjlIndl'Jl'akut oJ.l'lcY O" uo~
Ha YC,I(II'ØI70Wl.lvU'Oøl 299, koJ"bl.l oa den 001 ol ilol'OfIl. 19:i •
• "'bl.l, au llasol' lDdøDtt .... atlltoDd at 100 II 'h Illl'k.a.... D.
lDeG caen "'''Ina. a' 01'd08O .. llnlo , 08 6 (f 1'M akut 1E11'k.. YOUD" "I'e,te•• 11 ø ,.. akn.' ».....embodo. YO~ u.

E.lJ:k.lDlut.ul'le'. deD 12"olø1a,p l'J4.
t.II.Y.

Ill.B.
øisn. alal' L.....1m.

10..... -. ...... heclDlDpHI'VI'''' lUS.......
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tor
Tønder amt.

• den 18'''.0 __ 1' lv54.
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02217.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02217.00

Dispensationer i perioden: 10-01-1994

"



22[1 ODR EG. N R. ,'Aorltaoet j

Skov- og Narurstyrelsen
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

t' .' ~II ..o::~'-'.
f..,>.~~.1, 1:;;jZ,

Den 10. januar 1994 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 84/93 Ansøgning
tilladelse
mandskabs-
826 Skast,

fra Skast sogn Menighedsråd om
til at opføre en 51 m2 stor

og redskabsbygning på matr.nr.
Bredebro kommune.

§ 50 - Fredningsdeklaration -

Der fremlægges skrivelse af 9. december 1993 med bilag fra
Sønderjyllands amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-505-17-93.

Det er oplyst, at bygningen ønskes opført i præstegårdshaven, som
er fredet ved deklaration tinglyst den 22. december 1954.

Sønderjyllands
foreslås ca.
bilag.

amt har anbefalet det ansøgte, idet
3 meter længere mod vest end vist på

placeringen
et medsendt

Kgl. bygningsinspektør Johan Richter har i en
1993 bl.a. udtalt, at en beliggenhed i

kirkegården er den eneste acceptable.

erklæring af 6. maj
krattet vest for

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det er nødvendigt med nybygning til opholds- og redskabsrum for
graveren, samt da bygningen er af en beskeden størrelse, meddeler
nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50 tilladelse

e ::!iomnw'wI'l"t
•.0'1- Ui! i>Iaturs-::yrelsen

,,,r.SN \1.\\ 18 - 000\
.~ n'. 'l\



tt til det ansøgte på vilkår, at bygningen placeres ca. 3 meter
længere mod vest end vist på kortbilaget.

I medfør af lov om
tilladelsen, såfremt den

naturbesk ttelse, §

ikke er Lu;;g:t inden

oustr(j.

66, bortfalder
3 år fra dato.

/ha

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

• tes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.
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