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. Matr.nr.: 6.1. S.II 11"4.
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Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrl'!dskreds.

Fredn Ingsoverenskomst.

Undertegnede .lr4eJ"~ .........

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

, . sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

la •••• 1 Jill to ...... NDCl' tl'a Idfte...... u.- ., ......
... nat pi ftCL.". toI't.
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Fredningen har følgende omfang:

Arealet ml'!ikke'bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke pl'!arealet ml'!anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af ,redskaber elle~ lignen~e skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald ml'!ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu be'st'ående tilstand, der

kan virke skæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For frødningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for

hver for sig.

,den 26 /. 19".

EI'S..tlea ••• UI'4 •

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. _•. ,8.~1."" sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds ,den, /10 19".

EtIJ'IItta.•
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. Matr.nr.: ...... ~ .... lin .,.p..va, ... REG. NR . .29S'Aenpart

-tO~.iø1.

. .

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:. ., .
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

) ~ , .

erklærer sig. villig til som ejer, af matr •. nr. '.A af

.••a.... Ial.......... a, sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri,beliggenhed af

.•• , l • , " •• ki rke ... ,

I,

Arealet beskrives således:

" ". 01..0

" .

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet måanbringes. .
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vog~e til bebo-

else eller opbevaring af .redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For'f~edningen kræves "ingen erstatning. ' ..
Jeg er enig i, at omstående fredningstil'bud' tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi f t for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæfte.lser og servi tutter, hvorom henvises til ting- .

bogen.

Påtaleb~rettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for I. ~1•,••p ~
hver for si.g.••jl_.., , den

11... ,.....
11 II 19" •'n._ AM.....

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud. bestemmes det, at fredningen vil være at.ting-

lyse på m~tr. nr. "

.. Ila.... sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort. af hvilket

af •• ~"'."""_,

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den' 10

,., •• ~."" •• ,. r'ilo~,""1

bAt.n l '01' "t..... _. Tla,a,... ø.
u'et t 4_ ~o/101"7.
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REG. NR. J,J1S- /j 1,,3-5'&

Matr.nr.: 6 g, 6 a Sejlstrup hoved-
gård, Sejlstrup sogn.

Genpart

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.
. I. l

Undertegnede

Menighedsrådet for Sejlstrup kirke

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. ,6 g, 6 a af

Sejlst~up hovedgår~ Sejlstrup _ sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fr:iJ:>e.:!,Jggenhed af

Sejlstrup kirke.

. , Arealet beskrives således:

Fredningen omfatter-hele matr. nr. 6 &, parkeringspladsen

øst for kirkegården, og hele matrjL .nr. 6 a, læbæltet vest ..for

kirkegården. l'

, . ,

Fredningen har følgende omf~n~:
,,- . ,

Arealet må ikke b'ebyg~es eller beplan't'es' med'udsigtsødelæg-
• • 1 I •

gende beplantning ,J ligesom der heller'ikke på ar'e-alet in'lIi anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,
I

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
l j ...

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der mllii det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestlliende tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For.fJ;edningen kræves ingen erstatning. ~..
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu
påhvilende hæftelser og servi tutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleb~rettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedrådet for Sejlstrup kirke
hver for sig.

Sejlstrup den 28/ 8 19 57.

Erhardt Råbech Sigurd JakobsenJohs. Thorgaard
formand for menighedsrådet

Thomas Nørgaard ., Olga JørgensenBerg Nielsen
Erik Jacobsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender tbranstående
fredningstilbpd, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af Sejlstrup hovedgård,' ø,6 &, 6 h.

Sejlstrup sogn.
Det fredede are~l er indtegnet på vedlagte kortr,.af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den. 1/ 3 1958.

)

1__ Karsten.
...Det tiltrædes, at nærværende fredningsoverenskomst tinglyses

som eervitutstiftende på matræ nr.- 6 &, 6 h. Sejlstrup hovedgård,
Sejlstrup sogn, dog med 1'ølgende forbehold: .I " .•

"Sålænge de pågældende arealer administreres af de kirkelige
myndigheder, træffer kirkeministeriet dog uanset nærværende over-,
enskomst afgørelse med hensyn til eventuel opførelse af bygninger
på arealerne, for så vidt bygningerne skal tjene'kirkelige formål.

Overenskomsten bortfalder i det omfang, hvori arealerne se-
nere måtte blive inddraget under kirkegården."

Kirkeministeriet, den 28. februar 1958.P.M. V. . .. I l .. u

E.B.
Arne TrueIsen

Fm.
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Landinspektør
Ewa d Andersen

Jørn I'l dl' 2 • T.. :..:6
FR D K N

s"

I! "1000
l'~rr~n.0/
SeJlsirup Hoved9aard
Sejlstrup Sogn..
Borglunz Herred
-'ljorrtng Am/.

Det rødt skraverede areal pålægges servitut om fredning.
Der har ikke kunnet opnås fredning af de bl~ skraverede arealer.
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