
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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UDSKRIFT

AF
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDEJJSESPROTOKOL

År 1977, den 20. maj, afsagde overfrodnings-
nævnet følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

til overfredningsnæ~1ets kendelse af 4. juli 1930 om fred-
ning af Karup Kirkebakl\.e, nu matr.r~r. 2 f m.fl., Karup by

og SOt,'Tl.(Ofn. 111/30).
Overfredninesnævnets kendelse skal ikke være til hir~-

der for, at der indrettes parkeringsplads til 40-45 biler
i overensstemmelse med et projekt dateret den 21. maj 1976,
når følgende vilkår overholdes:
l. at en 4-sidig fylddynge syd for kirken ikke planeres

før det er'kOY1st8.toret, at dyngen e::.~ af ny dato,
2. at den på ovem1ævnte projekt viste beplantning i syd-

kanten af parkerinesarealet ikke foretages, og
3. ~1 der søges tiJ.vej(~bragt landskabelig sam:n8YL"hæ-f1g

imellem arealet syd for kirIcen 0[; de 'lest herfor lig-
gende arealer.

Udskriftel1~3 rigtighed
l rj 1, ", r) CO L-;;:;;-'Jc.:_ ......(,....l., TJ -:.:.~_) •

/ i;', //., /7 l/ii ( -f'
l! .T Hl]' c'lre.l.'~V ~. ~ ....,'- .

.-- - --.--------
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Lokalitet •• Arealer ved Karup kirke •

Kommune: Karup.
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Fredet: FNK 2.4.1930
FNTK 13.6.1930
OFNK 4.7.193'0;
FNTK 27.7.1939
OFNK 8.10.1940
FNTK ~8.5.1946
FDK' 23. 6. 1955

Areal : 3, 6 ha.

Formål \: Sikring af friarealer
'< omkring Karup kirke.- \ ' , , ,•• • t lj

Indhold

" .

:'Area1et må ikke bebygges.
Der må ikke anbringes noget, der kan virke sk~mmende
eller forstyrre udsigten.
En del af a~ea1et må 1kk~ bep~antes. I

Endvidere skal en del' af området henligge udy~ket og
åben for offen~lighødens adgang. / "

I De;r henvises iøvri~t ti1\\'kende,fset-ne.
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I(tb. NR. .l!r

U d s k r i f t

af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.---------------------------------------

Aar 1940 den 8.0ktol'er afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
i sagen Nr. 111/30 vedrørende yderligere Fredning ef Karup Kir-
kebøkke:.

Ved Kendelset'afs8gt den 2 •.A:pril19)O af Fredningsnævnet
for Vihorg Amtsraadskreds frededes Ejendommene Matr.Nr. 2~. 31.
l5!:.og 151" alle af Karup i1Y OB Sogn, saaledes. at de nævnte Ejen-
domme ikke mea bebyg~es, hvorhos Ejeren af Matr.Nr. 2~. 31. og
l5~ skal lade disse Ej~ndOmme vare tilgængelige for Offentlighe-
den og udyrkede i et Omfang, begrænset mod Sydøst af Landevejen,
mod Nordvest af KirkeBeardsdiget. mod Vest ef en Linie, der fra
Kirkegaardsdigets sydvestre Hjørne tænkes trukket ned til Fiske-
dammen ved Kanalen i Skellet mellem Matr.Nr. 2~ og 31·

Ved en supplerende Kendelse af 13.Junl 1930 hestemteø
yderligere. at de nævnte Ejendomme skulde henligge ubeplentede,
dog at det tillades langs med Vendingskenalen et anhringe en hØjst

l

10 m "red Brænme' af Buskvækster , kiv!s HØj de ikke mae overstige'

2 Meter.
8egge disse Kendelser er af overfrednlngsnÆWnet stadfæste

den 4.Juli 1930.
Efter at Ejeren af Ejendommen Matr.Nr. 2! Karup By

og Sogn havde iværksat Gru8g~avning pea Ejendommen, her Frednings-
nævnet for Vihorg Amtsreadskreds den 27.Juli 1939 afsagt Kendelse,
ved hvilken der.paa den omme ldte Ejendom udover den tidligere pes_

lagte FrednlnB lægges følgende Servitutter:

1.
Pea Areslet mas ikke an1-l'ingesLysmaster • Telefonpæle

eller Reklameskilte eller i det hele ta~t noget, der ken vir-
ke fot"styrrende pen Udsynet eller 6lkænmende.



..

~...

-2-

2. paa Arealet maa ikke graves Sten. Grus. Ler. sand eller
lignende.

I ErstatninB herfor er der tilkendt Ej~ren Roo Kr ••
der vil være at udbetale Panthaveren. Frk. Ane Margrethe Jensen.
Karup. til Afskrivning pas Pantebrev.

Fredningsnævnet har l Medf~ af Naturfredningslovens
§ 19 forelagt Overfredningsnævnet Kendelsen, som derhos er lno-
anket af Ejeren. Fru Emmy Margrethe Knudsen.

Overfredningsnævnet har dan 6.September 1940 besig-
tiBet.det omhandlede Areal OB har herunder forhandlet med Ejeren~

Der oPnaaedes herved sa91ydende Overenskomst:
"Den indankede Kendelse OPhæves. do~ ikke for Ba~

angaar dennes Punkt 1). idet det dog tillades Ejeren efter nærme
re Forhandling med Nat.urfrednlngsnævnets Formand at føre en e!ek
trlsk Ledning fra det nordv~~tl1ge Hj Øl'neaf E.jendommen tæt ved
Jernbanen. Der ides Ejeren en Erstatning paa 400 Kr. for Ulemper

Den oprindelige Kendelse amdres sarlades.
l) at det tillades Ejeren at beplante det fredede Areal paa et
Omraede heliggende Nord for en Linie. trukket mod Vest i Forlæn-
gelse af det sydlige Klrkegaardsdlge. dog Bt Plantningen ikke
maa komme det vestlibe Kirkegaardsdige nærmere end ~m. og
2) at Grusgravning tillades paa det Araa l, ner lig..:erSyd for
den nævnte Linie. dog ikke længere mod øst end 9.m fra en Linie,
trukket imod Syd i Forlængelse af det vestre Kirkegaardsdige".

T h i b e s t e m m e SI

Den af Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadskrens den
27·Juli 1;39 afssete Kende Ise vedr ø'rendeyderliE,ere Fredning ef
Karup Kirkebakke og OverfredninE:sn~nets Kendelse af 4.Juli 1930
ændres i Oyerensstemmelse med den foranstaaende Overenskomst.

P.o •.V.

Frederik V.Petersen •
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Fredningsgrænser:

II

Ikke sammt'n!aldende med 51.el _.-

sa..x

T~rrain al

h'orvp B!I
Sogn: l10rvp

Herred: L !/syoord

Amt: !//bory

Udlærdi~eti Se? +e'17ner /9~5
Direkt\lrllt~t for ,\\alrikuls'·æsenel
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REG. NR.,1S)
)'7i -,3otU D S K H I F T

Forhan,llingsprotokollen for Fredningsnavnet for Viborg Amtsraadskreds
af

Aar 1939 Torsdag den 27. Juli Kl. 1430 afholdt N~vnet Møde
Karup Hotel.

Dl r foretages: Sag angaaellde }'redning af Karup Kirkebakke •
r:,odtvar ~'orrnandenCivildommer Ki0rboe, Viborg, Amtsvejinspek-

Dalberg, Viborg, og som sognevalgt Uedlem, Sogneraadsformand Phil-
.:";bert.

'(

M~~ enedes om at udtale, at den Del af watr. ~r. 28, hvortil'..r ~I

f 1~,
!r:' Almenheden efter den tidligere Kendelse har Adgang, mod Vest begrumses
,
":'af en Linie udgaaende fra Kirkegaardens sydvestlige Hjørne over et af
','

~~Fredningsn""vnet i Nwrheden af Vandingskanalen nejrammet J ernrør til Kun
v

;:len og videre mod ~ydøst langs donne til det sydvestlige Hjørne af
" Ma tr. Nr • 2f•

Arealet vil vwre ut udstykke.
Gartner Knudsen havde Lejlighed til at udtale sig, men en for-I

":ligsmu..ssigOrdning kund.e ikke opnaaes. Gartner Knudsen fremlagde en
I~krivelse af 18. Juni 1938 samt 7 Erklu..ringeroc,en OpstillillS•

~ognefoged Jensen paastod, at en eventuel Brstatning udbetales
'Panthaveren.

N~vnet afsagde derefter saalydende
K e n d e l s e :

Pua Matr. Nr. 2e Karup By og ~ogn lægges udover den tidligere
paalagte Fredning følgende Servitutter:
1. Paa Arealet maa ikke anbrinGes Lysmaster, 'fe1efonpæle eller Reklame

skilte eller i det Hele noget, der kan virke forstyrrende p~a Udsy-
net eller skæmmende.

2. Paa Arealet maa ikke graves Sten, Grus, Ler, Sand eller lignende.
I

I Erstatning tilkendes der Bjeren 800 Kr., der vil være at ud-,
betale Prioritetshaveren til Afskrivning paa Pantebrevet.

Sugen sluttet. Mødet hævet.

Otto Kiørboe A. Dalberg IJiels Philbert
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REG. NR. ,J8f)
U D S K H I F T

af
Overfredningsnwvnets Forhandlings- og Kendelsesprotokol.

ACir 1930 den 4. Juli afsae.;deOver1'rednin.;sn",vnetpaa Grundlag
Jen skriftlil;e Votering følt;ende

K e n d e l s e

:'~ Sagen angaaende Fredning af Karup Kirkeb8kke.
Den af Preuninljsnwvnet for Viborg ,\.mtsra_ldskredsden 2. April

'~930 i denne Sag afsagte Kendelse er f0rela3t Overfredllingsn~vnet i'j:
~edf3r af N~turfredningslovens § 16 •

•,: Ullder ;jagens Behandling for Overfredninb,m~vnet har l!'rednings-
, '

";!~wvnet paa aette s l!\)ranledningden 13. Juni 1930 afsagt en ~JUpplerende
:tendelse, hvorefter de fredede Arealer tillige skdl henligge ubeplantede
,I.
'dog at der paa et n:Drmere ,mgi vet Omraude Lillades Anbringelse af lave
I, \

.:$uskvwkster.
I,,

Det bema,rl~es,at 1.1eniljlleusraadel;for Karup Sogn har givet Til-
>8:agnom at c..fholdeet Beløb af 50~)Kr. af den GaL.Tuejer Hans Nielsen
_ed Kendelsen af 2. April 193U tillagte ErstatninJ, 1500 Kr.

Da OverfredninG~n~vnet kun tiltrwde de i den afsagte Kendelse
a;f 2. April 1930 indeholdte .0etragtninger,vil denne i Henhold til de an-

,
f~r;c Grunde v !:l.:re at stadfu.:stesaaledes som den er suppleret ved den

l

'-den13. Juni 1930 afsagte Kendelse, liog at den Bj<Jren tillagte1:,;rstat-
'nine vil v~re at forrente med 5% p.a. fra den 2. April 1930 at regne
til Betaling sker, hvilken Rente uuredes med llalvdelen af Statskassen og
Halvdelen af Amtsrepartitionsfonden, medens ,selve Erstatningsbeløbet
udredes med 500 Kr. af Karup r11eniljJledsraad,500 Kr. af Statskassen og
500 Kr. af Viborg Amtsrepartitionsfond.

T h i b e s t e m m e s :
De af Fredningsnwvnet for Viborg AmtsraaJskreds henholdsvis den

2. April og 13. Juni 1930 afsagte Kendelser stadfo:.stes,dog at den
Gaardejer Hans Nielsen tillagte Erstatning, 1500 Kr., vil v~re at udrede I

med 500 Kr. af Karup Menighedsraad, 500 Kr. af ~tatskassen og 500 Kr. af
Viborg Amtsre~artitionsfond, og at der af Erstatnin8sbel~bet vil v~re et
erlwB8e Rdnter 5% p.a. fra den 2. April 1930'til ~eta11n8 sker, hvilken
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Rente alene afholdes af Statskassen og Viborg Amtsrepartitionsfond med
Halvdelen af hver, jfr. Naturfredningslovens § 13, l. Stk.
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U D S K R I F T
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REG. NR. ~
{J /~/Y , 3() i--

j/I,) "l'J/o - ·...0
AmtsraadskredsForhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Viborg

af

Aar 1930 den 2. April Em. Kl. 1545 blev FredninG3nwvnet
for Viborg Amtsraadskreds sat paa Karup Hotel.

Nwvnet drøftede derefter Sagen og udtalte enstemmiBt, at
det under Hensyn til den fra Nationalmuseet afgivne Erkl~ring i Sage!
samt ogsaa under Hensyn til de landskabelige Forhold, samt til at
der fra Beboernes Jide i Fredningsøjemed var indsamlet 500 Kr., maat·
te anse det for rimeligt og naturligt samt hjemlet ved § 11 i Loven
af 8. Maj 1917 om Naturfredning at Ejendommene f,iatr.Nr. 2e, 31 og
15t samt 15i af Karup By og Sogn alle fredes saaledes at de belægges
llledServitut gaaende ud paa, at de paaga.ldende Ej endomme ikke enaa
bebygges, hvorhos ~jeren af Matr. Nr. 2e og 31 samt 15t skal lade

'.1,
1

disse Ejendomme v~re tilgængelige for Offentligheden og udyrkede i e1
Omfang begrænset mod sydøst af Landevejen, mod nordvest af Kirke-
gaardsdiget, mod Vest af en Linie, der fra Kirkegaardsdigets sydvest)
Hjørne t,.cnkestrukket ned til l!'iskedammenved Kanalen i i:;kellet
mellem Watr. Nr. 2e og 31•

r ,~

,I

, ~

I Erstatning for den n'.i:vnteFredn1nl og den nwvnte Taalen
af offentlig P,assaGe saLt for at fjerne det nuv':Lrendepaa det ovenfo;

'1 beskrevne Areal be liggende Tørveskur , samt fOl' at taale Planering af
, ,

.. r:) de paa Arealet beligGende Roekul~r, skønner l.<t:vnetmed Hjemmel i
forn':LvnteLovs § 10, at der bør tillttgges Gdr. Hems Nielsen en Er-
statning, der findes at kunne bestemmes til 1500 Kr., saaledes at
Ejeren vil have at indhente fornøden Jamtykke fra Panthaverne 1
bjendomrnen til Beløbets Udbetaling. Der skønnes ikke at tilkomme
bjeren af Matr. NI'~ 151 nogen Erstatning.

Kendelsen vil v~re at tinglyse servitutstiftende de
n~vnte ~jendomme.

Jamtlige de m~dende paahørte Kendeluens Afsigelse og blev
bjort bekendt med dens Ankeret.

De modende blev gjort bekendt med, et Kendelsen i lledfør
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i

af Lovens § 16 vi l blive forela/jt Overfre dninr, snli;vnet •

Pastor L:aulund erklwrer, at han indcstaar for de 500 Kr.,

der blanjt Beboerne er indsamlet i ~rednings0Jemed.

Viborg ATItsraadskreds sat paa Karup Kro.

A~r 1030 den 13. Juni Bm. Kl. 6Y2 blev FredninGsnlj;vn~

N'.Lvnet besigticede derefter p<.:.anyKiritebakken og

derhos enstemmigt i Tilslutnin[.\ til Jen t i (11il. ere afsagte Kende,

at samt lige fire .i:~atr. Nre. skulde henligge ul,eplantede, dog

det Lillades lanGS !!led Vandingsl:analen ilt anbl'inge en Bræmme

over 10 i:.~eters Bredde ef lave Duskvl;t;kster, hvis Højde ikke maa

stige 2 .tleter.

De mødende frafaldt yderligere 1!'ork;yndelse af

Gdr. H. Nielsen erklwrede sig tilfreds med Kendelse~~
l

, ,

~ , t



DEKLARATIONER>



•

.'. )
'f

rI
;I"

e'

.. I

,~ ...~

Matr. nr. 5 ba Karup y og sogn. Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr5&.;

af Drup by 0& sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Karup kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er Indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begFæmes mod
af.-k.ir-kegår.Qsd.i.get-gg_i~r-igt-ftf

er et areal nordfor matr .nr. 5bz Karup byog sogn og et areal øst for samme matr.nr. op mod skellet til
matr.nr. 2f

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Karup sOgn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning,

Karup
Christen Andersen.

--1951,den 8.6.

Til vitterlighed:

J. Tbomassen. Jenn,. Thomassen.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil tit
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET' FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den lo. juni
/

195~

J •p •Tbomassel1. Ho1m. V. Rasmus sen.

Ind før t 1 dagboge n for retskreds nr. 77. Lysgård samt en del
af Hov1bjerg herred, den 2;.j~~1 1955.Lyst. • • • •

Si gurd Møller.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Jt!~drrnfurn&i:l'IDla2"~e~ f ,));t \:d-J'-Ur?~

.Li.:l .den 24. jan.1956.
Am1'L$Jr~~J.S,-~E~@5.)
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Afgørelser - Reg. nr.: 00257.00
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o VE Rf RE DNI NGS NÆVNC T S I<E I~DE LS E S PR OT OK OL

Ar 1977, den 14. Ilov('mller, ,lfsagde overfredningsnæv-
net følgende

t i ] l æ g s k e n d e 1 s e

tiloverfredningsnævnets kendelse af 4. juli 1930 om fred-
nina <Ir Kdrup KirkeLJ,)kke, nu matr.nr. 2 k m.fl., Karup by
og sO~Jn (Ofn. 111/30).

Ovcrfl'edllingsnævnets kendelse skdl ikke v,pre til
hinder for, at der ved Karup kirke opføres et nyt kapel samt
materialegard i overensstemmelse med et af arkitekt Henry Pe-
dersens tegnestue, Kjellerup, udarbejdet projekt dateret marts
og maj 1977.

U d s k'T-i f t.en s r iq l ig h e d b c k r æ f' te s .7-~/J;~-it-y
V J. Fisker.

V l .
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