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Reg.nr.
527-5-1

FREDEDE AREALER
Kommune: RØdding Ejerlav: Hjerting Matr.nr.: 71 og 106

Lokalitet:

J.nr.:

Hjerting kirkes omgivelser.
F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-91-22-78

Reproduceret af Sønderjyllands AmtsrAd med tilladelse (A400/761 af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1112 I NØ og 1212 IV NV

Bekendtgjort :
dekl~,;~:FredningsnævnetsllDmø :

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Skala: l:25.000
Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

26.11.1956 14.8.1978

Arealstørrelse :

Interessezone: III (det åbne land iøvrigt)
FormAl: Sikre udsigten til kirken.

Ejerforhold:

Påtaleret:

Kommunen
Fredningsnævnet og Menig-
hedsrådet

Diverse:

Indhold:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes således at udsigten til kirken ødelægges
midlertidigt eller vedvarende. Der må ikke opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. Der må ikke opsættes tOiletter,
hønsehuse, pelsdyrfarme og lign., sprøjtehuse, benzinstandere, transformatorstationer,
telefon- eller telegrafmaster.
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Gebyrfri i h.t.lov
nr.140 af 7/5 1937. kr.S:err.pt1: øre.

UndertegrÆde sogneråd for Ejerti!Js kc:::::,u!lee::rkl~=~r ~~r-

ved på ko~æunensvegne som eje~ af art~ra. 71 og 106 af

!Fea1erne beskrives såle~~~:

Hjert1r~ kirke, oS af korthla~ 6 parcel 141/91, art.1QG,d~n
nordØst for kirken liggende vejtrskant.

Frcdn111~en har følge~de indhold:
......... II' _

Area1er~e må ikke bebygges; de må
ledas,at udsigten til kirKon Ød~læggcS9~idlGrtiQ1gt cllex v~d~

sulgsstedex,boder,vogne til bcboals0

standG~~,oghellerL~o -

For fredningen ydes der :Ln~~ener3tE.tl~ill:r.

Sognerådet er i~dforståct mod~at cennc d0~lar~ticn u~en
udgi~t tor sognerådet tinglyses på cjendo~eno art.nr. 71 cg

: le6 af BjG~ting by og sogn ~d opr,yk~e~åe prioritet ~3tI

I tidligere tinglyste h~ftelser OG endre byxder.hvorom hen-
At I vises til ejendo~ena3 blade i tL~zboe<n.

~ ~e<\il~j"~,.1
l ~ fC'iMt:]Ar f

ri't,--, l Je~"'e!1 & Kj,..I~ISk!J~. A, 'S, r:!.'!.:crol1?V':.
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?åtsleberottigst 1 henllold til u?klarationon er fred-
n1ngs~vnet for Haderslev ~tsråd3kreds og Hjerting sogns ,

l,

meni,ghedsråd hver for sig.

Hjertlli..; zogr...9råå.den 2/7 56.

li~~ Iriis. Ernst ];1~ri:'2ger•
Christi~n ChristerÆen. Tbyge Terkelsen.
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Undertegnede. form~~d for Hjerting sognsxåd attssterer,
at foranstående ~~derskrivGrGudgØr,det samlede sogneråd •

.... • '""flt •, .
~: .

~ ,/' ...... ,C/" ~",'
7,"

j" ;; ::TIjnar Eal'19sn.

De~ af Hjerting sognerad ved udstedelse af P2rværende

jekler~tion foret86rr~ dis~osition godkendes.

I
Rgderslev !3mtsråd,de~ 12.november 1956.

Pi",holt.
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~: .: ,i,.,,~:,~ !:G;':-~d,Li·.,ii kØ, r/' , 186t.
Lyst. oe a.rt. 71 0(,; 106 lijertil1{;.'

J~: ----=---=------ -------'----------,-------
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Tingbogen for:
Art ..nr .248 af
Hjerting by og sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Haderslev antsrådskr-eds.

233\.0\

Gebyrfri i h.t. I
lov nr.l40 af ?/5 1937.

Fredningsdeklaration.
Undertegnede købmand Alfred W.a~uritzen,Hjerting,erklærer

herved som ejer af ejendommen art.nr.248 af Hjerting by og sogn,
at nedennævnte areal vil være at frede.

Arealet beskrives således:
Af kortbJad 12 parcel 196/9 haven nordØst for Hjerting

kirke og iØvrigt.en 15 m.bred bræmme langs kir~ens vestlige
og sydlige skel.

Fredningen har fØlgende indhold:
Arealet må ikke bebygges; det må ejheller beplantes således,

at udsigten til kirken Ødelægges,~idler~idigt eller vedvarende,
ligesom der ikke på arealet må opsættes skure,udsalgssteder,
boder,vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller
lign.; ej neller må der på arealet opsættes toiletter,hØnsehuse,
pelsdyrfarme o.lign., sprØjtehuse,benzinstandere,og heller ikke
- med ejerens samtykke - transformatorstationer,telefon- eller
telegrafmaster. f)~ ~ ~/_",,~ ~.t' ~(- ~ A-
"J.."- ~ ,. ~ ~.For fredningen ydes der ingen erstatning.

Jeg er indforst~et med,at denne deklaration uden udgift
for mig tinglyses på ejendommen art.nr.248 af Hjerting by og
sogn med oprykkende prioritet næst tidligere tinglyste hæftel-
ser og andre byrder,hvorom henvises til ejendommens blad 1
tingbogen.
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Påtelaberettiget i henhold til deklarationen er fred-
ningsnævnet for Haderslev amtsr~dskreds og Hjerting sogns
menighedsråd hver for sig.

Hjerting,den /- t J-'l.

cl.oI/~~~.

R r~f. {1••. ,

" " .
•• 1 ~.Il,. ,. ~•\ ~ • ...~...'

li. l .. i~:llghorred, d~n ~ '111. le5t ." "
lI"t

" " , J..yat. 1:) e art. 248 Hjartiny
~ '.1 n Llll~
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Fredningsdeklaration.

Undertegnede menighedsråd for Hjerting sogn erklærer
herved på Hjerting kirkes vegne som ejer af artikel nr.10
af Hjerting by og sogn,at nedennævnte areal - under forbehold
af kirkeministeriets go~~endelse - vil være at frede.

Arealet beskrives således:
Parcellerne 135/12 og 14S/12,kortb1ad +2,be1iggende nord

for kirken.

I

Fredningen har fØlgende indhold:
Arealet må ikke bebygges; det må ejhel1er beplantes således,

at udsigten til kirken ødelægges,midlertitiigt eller vedvarende,
ligesom der ikke på arealet må opsættes skure,udsalgssteder,
boder,vQgne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller
lign.; ej heller må der på arealet opsættes toiletter,hØnse-
huse,pels~yrfarme o.lign., sprØjtehuse,benzinstandere,og heller
ikke - med ejerens samtykke - transformatorstationer,teleton-
eller telegrafmaster.

For fredningen ydes der ingen erstatning.
, Fredningen sker med fØlgende forbehold:

Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige
myndigheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæ-
ring fra fredningsnævnet afgØrelse af om nyplacering af byg-
ninger på det nævnte areal og tillige om selve byg~eplanen for
dette·

Menighedsr~det er indforst~et med,at denne deklaration
uden udgift for menighedsrådet tinglyses på ejendommen art.

Ribe StiftI Nr. 706 • tZ, S,
I >,m",



nr.70 af Hjerting by og sogn med oprykkende prioritet næst
tidligere tinglyste hæftelser og andre byrder,hvorom hen-
vises til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget i herulold til deklarationen er fred-
ningsnævnet tor Haderslevamtsrådskreds og Hjerting sogns
menighedsråd hver for sig.

Menighedsrådet for Hjerting

,,./)\L.t!(a---, ',-y--.

I
Underskrevne formand for Hjerting sogns menighedsråd

attesterer,at foranstående underskrivere udgør det samlede
men1ghedsr~ d.

I

Det tiltrædes, at n'erværende frectnin,('J'stilbud tinrl:rs,;s som 3ervitut-
stift"!nde p'1 e.iendåmrJen Art. nr. 70, H.if'rtine- Ily op" Sopn.

~~~~~'~'steriet, den 15. der.~nbrr 1956.
Q _ P.l'i.V.

" KIRl{C::AU\lIST.:RlE r ,', E TI
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Indført I degbogan for retten I
Rødding, den
LYST. Tingbog ,~~. seart Jv
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