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Anmelder:

Predningenævnet for Vejle amt.

Predningsdeklaration.

Underskrevne

indgår herved på for at bidrage til at værne om
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. 7 ~ i <Jt.{"-N " !h4--.4 .J 1' ....,
fredes som nedenfor anført •

Arealet beskrives således:
p.j: wlh/, a\ t.,fyt o ~

t,'V"'t ..\ dt-v/r.J .~-~..,(.
v

Predningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eJ ler bep' ARlle8. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefQQ olle. \eles.&Im&s."P, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Por fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr. nr. ,!e

Ilttw.. ~ ~ J'J"-
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~I og de matr. nre., i forbindelse msd hvilke den er noteret som samlet
ejendom.Ilt_ Påtsleretten tilkommor fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet

hver for sig.
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• Indført i dagbogen for retskreds nr. 48, ~
Vejlekøbslagm.v.dlln -af ER195.6 :: • •
L,st tingbog. bd.~n~ ~I. 6.t I I J41: t ..,....,.~.,/
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Fredningsdeklaration.

Un~'~skreYne Brande sogneråd inagAl' herved pd for Mt bidrage til at
værne om Uhre kirkes frie beliggenbed. at nedennævnte areal af skoleha-
ven matr, nr. 2!,. at Ure hy, Rrande sosn. fredes som nedenfor anført:

~o,
A~ealet udgør en bræmme langs d et IVdl1ge skel af kirk egården ma 1"1'.

nr. 7~ af Ure by, Rrande eogn, og i en afstand at 25 ID tra dette sted.
Dette areal må ikke bebysees el1er beplantea med højstammede t~er.

Der ml ikke anbringes transformatorstationer, telefon-eller telegraf-
master, skure, udealgsboder, vogne til beboelse eller lignpnde skønhedc-
forstyrrende 8~nstande.

Der ta>ges dog det forbehold, at nuværende bebyggelse og heplantnin[;
på det fredede ~mråae må bibeholdes, således at fredningen alene ~lder
nybebyggelee og nyplantning.

For fredningen ydes lntet vederlag.
Denne fredningsdekIl; rntl on må lyses på OVP.rlIl'llYnteejendom med på tflle-

\

ret tor fredningsnævnet for Vejle amt 0& menighedsrådet for Ure.

Brande sognerå,d. !len ~:t /1.J"1

~;t.. ~. \~'. ,~. ,

\.0 o : ~ 'f" "tÅ";\(~" .
t" ~ ",i~~~"'i<'\~".~~,)J:.:,~.

~'h~~~jl~~~~'\~~~>~ ~_:: .....

REG.NR. 3~og
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lIatr. nr. f~ lfJ..«'!:r,
IJ-v~j"rv~-, r'rf. ,It./ /33

...f ... IVD '1 '?4 I'1J7 Anmelder:
Predningsnævnet for Vejle amt.

Predningsdeklaration.

Underskrevne cA/. vf'iI~ ~ ~vl e.tJL .....

indgår hsrved på for at bidrage til at værne om ~
kirkes frie beliggenhed. at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. 'f '!- Itu.-"..... (~, I~~ J"}"",

fredes som nedenfor anført.
/1.,t 3 5' >-., d;(~

J,..t, J-tI'J,r~{

Predningen har følgende ~:~.I '.........-.....1 / t4 --.l "/"'I'f I.t, ~
Arealerne må ikke bebygge~s. Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, ~OB ~ "'~8t&l'y~. udaalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrsnde genstande.

Por fredningen ydes intet vederlag.
Denna fredningsdeklaration må lyses på m~n ejendom matr. nr. 41 ~~X



, , .
og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet

ejendom.
Pdinloretten tilkommtll' frodlllllJ'Bllwvnot for Vojlo amt og manigho(1:lrltuot

hver for sig.

/j~ I "- b'rJ-""1 It;s-s-,

ø~~~~;7~

~ .. 4,1. f II ,'/ ~ ly q ej 7 ~ 1'i3?

,( ( Ur. f q s",

f/. .. v

• ludlørtl dagbogen for retskreds nr. 46, ~ ...
§ •

Vejle købsl3d rn. v: den -&FEB.1956 § ;
Lyst.tllJgbog. bd·W ~ 3 III.3.1,.t ~ § 14' : • •

Akt: skab K nr. ~ 'ej - J.~a:":::::"'· :=--~§;>r-:krL.· .:::~::::::-tl-";'-t
~==-_...::...~...o-~_ . ./

",-,,,,y" Jo 'Vil" I'L-
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Anmelder:
Fredn~ngsnævnet for Vejle amt.

08~7
-8fEa1956

Predningsdeklaration.

Underskrevne

indgår hsrved på for at bidrage til at værne om 'tlfvu..
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. j-.{ 1U.,<{ In; J~ ~

• fredes som nedenfor anført .
Aresret beskrives således: ..c..,.. ~ ;-." 3 .:>- ....... ~

)~~ ~ ~.'r ~-~" ~ '? f4 k-:4

Fredningen har følgende omf..ang:. / ./ _._"'.:d....1IJ I I
~ ~ • "......... Lf<.J. ~'~ ~"'" ~7:- .1-41·~·t'Arealerne må ikke bebygges\e,U'81ltieplWlllslh Der'maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

e•
Par fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklarat.ion må lyses på min ejendom matr. nr.

"

jl:Q6 Cl?
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og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet
ejendom.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighednrådot
hver for sig.

fj;14r-f J. <. ~J~. /16-~'.
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FrE'dn in Bsoverensk omst.

Underskrevne menighMsråd for Ure indgår herved på for et bidr6ge
til at værne om Ure k1rkes frie beliggenhed, at nedennævnTE' areal af
den kirken t1lherende ejendom matr. nr. 7r. og ?4~ af Ure by, Brande Fogn,
fredes som nedenfor anført:

I
\.... Arealet udgør en bræmme nord for klrkegården, langs med d enne s nordre

•
dige og med en afstand fra dette af 25 m.

Dette areal må ikke bebygGes ell er beplante •• !ler ma lkke &.nbrln-
ges transformatorstat.ioner, telefon-eller telegrafmaster, skure, ud-
salgsboder, vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande. . .-. J:!"!oz: t!.~d.~i!!.~ep.,~d,sintet vederlag.

, ." -:Denne d~laration må lyses på ovennævnte ejendom med påtaleret af
fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet for Ure.

~..
Ure menighedsråd, den .t%. 6;

e•
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I henhold til kirkeministeriets skrivelse af 30. april 1955 tages føl-
gende forbp.hold:

.. Sålænge arealet administreres af de kiekel1ge mynd~gheder, træffer kir-

.-reministeriet uanset nær~rende deklaration afgørelse med hensyn til even-
tuel opførelse at bygninger på arealet, for såvidt disse skal tjene kirke-
lige f ormA.1.

Fredningsdeklarationen bortfalder i det omfang, de af deklarationen om-
fattede arealer senere m~tte blive inddraget under kirkegård~n.f~0-~)

Fredningsnævnet-for Vejle amt, d. 6. febre 1956,.
P. n. v•
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Det tiltrædtls, at nærvær"nde fredningstilbud tinblYl:>clS SO.h S~l-

vitutstiftentle pli den Urt> lCirl~e t11hørenae ej"nuom, .matr.nr. 7r.. og

24.2. af Ure by, Brande sOen, dog med følgende forbehold:

"Så længe arealet administreres af de k1rkeli~e myndign~aer,

træffer kirkam1 n1atdriut uanset nærVæ!'0nC1e dclklara t 10n u1;;01'6 c~e

med heneY'l til evuntllel opfør"lse af bygnlnger på ar"alet for s~ V1Jt

disbe skal tj~ne kir%ellge formål.

Fredn1ngsdeklarationen bortfalder i det omfang, de af de%l:J.~'a-

tionen omfatte~e arealer DGnore måtte blive inddraget under ,irke-

gArden. "{/Iv' h tJ
Kirkeministe,riet, den '30. april 1955.

P.M. V •
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Aftale om forbedri ng af beskyttelsen af
UHRE KIRKE
Brande kommune• Udarbej det af Ring købing amtsråd, Amtsfredni ngsinspektoratet



Uhre kirke Jr. nr. 8-70-51-3-653-88-79 (155)

Den eksisterende kirkefredning, der blev gennemfØrt i 1955, om-
fatter en bræmme på 25 m bredde på tre sider af kirken. Kun mod
øst, ud til den offentlige vej, eksisterer ingen fredning.

I fredningsbestemmelserne, der blev gennemfØrt som frivillige
overenskomster uden erstatninger, hedder det blandt andet:
"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller
vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus
eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmas-
ter og lignende, derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder,
vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skØnheds forstyrrende genstande."

Ændringer i omgivelserne siden fredningen:
Der er anlagt en asfalteret parkeringsplads i den nordØstlige del
af det fredede areal - brærnrnefredningen mod vest er nyligt beplan-
tet.

Uheldige forhold efter amtsfredningsinspektoratets opfattelse:
Enkelte forvoksede træer i tilliggende haver skærnrnerkirken.

e
e
e

Aftale om forbedring af beskyttelsen af kirkens omgivelser:
Uhre kirke ligger i et lettere kuperet terræn som en del af sel-
ve Uhre by. Kun mod vest har kirken direkte kontakt til det åbne
land. Kirken er det dominerende element i byens profil.

Skal miljØet omkring kirken bevares og kirkens landskabelige
virkning fastholdes, bør man: . (se kortet bilag d)

i zone I tilstræbe, at der ikke foretages bebyggelse, beplantning,
opsætning af master og skure, henkastning af affald, eller andre
former for ændringer i terrænet. Planer om udvendige ændringer af
og eventuelt tilbygning til eksisterende bebyggelse bØr drØftes
med de kirkelige myndigheder og evt. amtsrådet.

i zone II tilstræbe, at ny bebyggelse sker med stØrst mulig hen-
syntagen til kirken og ikke hØjere end almindelige beboelseshuse
(8,5 m). OpfØrelse af ny bebyggelse, der ikke ligger i tilknyt-
ning til eksisterende huse, bØr drØftes med de kirkelige myndig-

~~ heder og evt. amtsrådet.
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i zone III tilstræbe, at undgå bebyggelse over 12,5 meters hØjde
(f.eks. siloer, mØller og lignende).

Bevaringen oS beskyttelsen af kirkernes omgivelser kan ske på
flere måder. Kommuner og am-:sråd skal i henhold til kornrnunelov,
zonelov, råstoflov, miljølov m.v. give tilladelse til visse byg-
ge- og anlægsarbejder. Gennem administrationen af disse love har
man mulighed for at beskytte kirkernes omgivelser i ret vidt om-
fang .

Bilag a 8 fotos
1. Kirken set fra nord.
2. - nord.
3. - øst.
4. - sydøst.
5. - syd.
6. - syd.
7. - sydvest.
8. - sydvest.

Bilag b Provst Exners fredning.

Bilag c Nyt matrikelkort med provst
Exners fredning indtegnet.

Bilag d Kort i 1:10000 (1 cm = 100 m) med
beskyttelseszoner indtegnet .

Der vedlægges et notat om Uhre kirke, udarbejdet
af arkitekstuderende Kurt Lopdrup, Silkeborg.

Udarbejdet af RingkjØbing amtsråd,
amtsfredningsinspektoratet, til tjenst-
lig brug med G. I. tilladelse (A 400/76).
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NOTAT OM
Uhre kirke:

Noget om selve kirken:
Uhre kirke, der er opfØrt i 1917 - 20, er bygget af rØde teglsten
og har rØdt tegltag, kirken har tårn, men er aJligevel relativ lille.

Kirkens nærmiljø: karakteristik - problemer - forslag.
Uhre kirke ligger i den nordlige del af landsbyen Uhre. Kirken har
oprindeligt været i kontakt med det åbne land på tre sider, men er
nu omgivet af relativt nye parcelhuse og kun mod vest eksisterer
kontakten til det åbne land.
Kirkegårdens afgrænsning d.v.s. skelbeplantningen er rodet og uskØn.
Mod syd findes gran, som er i en ussel forfatning, mod nord er plan-
tet en rØnnealle, medens der mod vest ud til det åbne land forefin-
des forskellige IØvtræs arter, afgrænsningen ud til bygaden er en
simpel tjØrnehæk.
Det vil være nærliggende at foreslå en mere konsekvent holdning til
den beplantning, der skal indramme kirkegården og således være over-
gangen til omgivelserne.
To store træer beliggende i private haver sydvest for kirken har en
stØrrelse, der misklæder kirken og umuliggØr det indkik, der ellers
ville være fra den sydlige bydel - træerne bØr beskæres kraftigt.

Kirkens fjernmiljØ: karakteristik - problemer - forslag.
Uhre kirke ligger som en del af selve Uhre by i et lettere kuperet
landskab. Selvom kirken er omgivet af bebyggelse på tre sider, for-
mår kirketårnet alligevel at tegne landsbyen Uhres profil, og da der
fremover kun kan forventes boligtilvækst til byen i form af parcel-

"huse, er det et træk, som også i fremtiden vil blive bevaret. Mod
vest har kirken kontakt til de opdyrkede marker, læbeplantninger
slØrer dog indkiksmulighederne til kirken, der her kan opleves på
overgangen mellem bakkeØen og hedesletten, afgjort et træk, der bør
bevares og forbedres.
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Modtaget i
Skovo Og' NatufstyrellileRJl

~ ~ niP', 20n~

Herning, den 26. oktober 2004
R.A.F.56/03

Dorthe og Thomas Mortensen er d.d. tilskrevet således:

"Dorthe og Thomas Mortensen, GI. Kærvej 4, Dhre, 7330 Brande, ansøger om tilladelse til
at opføre en ny garage på 40 m2 i stedet for den eksisterende på matr. nr. 2m, Dhre by,
Brande sogn. - Lb. 155 - Dhre Kirke.

_ Efter en besigtigelse den 6. november 2003, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Brande kommune, naboerne Borgny Gunvor Hansen og Ann Duedal Kristiansen samt ansø-
geren, Thomas Mogensen, skal nævnet i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at
der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens
formål.

Tilladelsen gives på vilkår, at bygningens bagkant mod kirken ikke placeres tættere på skel
end selve parcelhuset.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at garagen placeres, så den ikke påvirker indkigget til kir-
ken, ligesom garagens størrelse og udseende ikke virker dominerende i forhold til kirken.

Nævnet bemærker, at fredningskendelsen i forbindelse med en udstykning af ansøgerens
grund ikke var blevet indført i tingbogen på ansøgerens ejendom. Dette forhold er nu berig-
tiget. Det er sagsbehandlingen med denne berigtigelse, der er årsag til nævnets lange sagsbe-
handlingstid.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3,jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret,
når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@get2net.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve",

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk
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