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År 1951, den 7. april, afsagde overfredningsnævnet p~ Grundlag
af skriftlig og mundtlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 825/48 vedrørende fredning af arealer omkring Vennebjerg
kirke.

I den uf fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den 5. juni 1948
afsagte kendelse hedder det:

"Af Kgl. Bygningsinspektør, Arkitokt Ejnar Paekness, Aalborg, er
der for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds og de dermed i For-
bindelse stnaende Købstæder rejst Sag angaaende Fredning af Vennebjerg
Kirkebakke og omliggende Arealer.

I sin Skrivelse til Fredningsn~vnet af 29. Juli 1947 har Arkitekt
Packness oplyst, at der for nogle Aar siden er nedsat en Kommission,
der har til Opgave at sørge for Fredning af vore Landsbykirkers nærmeste
Omgivelser, da Kirkerne stanr i Fare for helt at blive indesluttet af
Bebyggelsen, saaledes at deres karakteristiske Beliggenhed i Landskabet
ødelægc;es. Da denpe Kommission endnu ikke er traadt i Funktion, har han
ønsket Sagen behandlet af Fredningsn::evnet, inden det el'for- sent.

Til Støtte for sin Henvendelse har Arkitekt Packness anført, at
Vennebjerg Ki.rke maaske er den skønnest beliggende i Landet, men at Kir·-
kebakken staar i Fare for helt at ødel~gges, blandt andot af en hejse-
stald af Pandeplader, en Hønsegaard og en Bygning, der Ol' under Opførelse
Nordvest for Kirken,

Naturfredningsnævnet, der den 2. August 1947 har besigtiget Venne-
bjorg Kirkebakke og de nærmer;-t;eOmgivelser, finder, at hole Partiet er
af en saadan landskabelig Skønhed, at det bør bevares for Eftertiden og
derfor fredes, saaledes at den endnu fritliggende Kirke og Kirkebakke
kan friholdes for Bebyggelse og Bevoksning af Træer og Buske i en sa~dan
Højde, at den milevide Udsigt fra og mod Kirkebakken til alle Sider ikke
ødel~gges. I Forbindelse med Besigtigelsen blev der i Medfør af Naturfred-
ningslovens § 9, Stk. 2, givet Ejeren af Matr. Nr. le m.fl. Vennebjerg
By og Sogn, HUAejer Søren Chr. Pedersen, og dennes Søn, Chr. Pedersen,
der staar som Bygherre for Nybygningen Nordvest for Kirken, Paalæg om
helt at stille det paabegyndte Byggeri i Bero. Endvidere opfordres de
~~agTldende til at dokumentere deres eventuelle Erstatningskrnv i Anled-
ning af den paatænkte Fre~ning.

Nu turfredningsnævne t har herefter afholdt Møde med de i Sagen inter--
esserede Parter, og Flertallet af disse har ikke protesteret imod Frednin-
gen mod en af Nævnet nærmere fastsat Erstatning. Med Vennebjerg Menighed~:'l-
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raad og Arkitekt Packness er man enedes om, at ovennæ\~te hejGestald, der.

..., Ol' opført paa et skønhedsmæssigt set højst uheldigt Sted helt oppe paa
;LI• 'lloppenaf Kirkebakken Syd for Kirkebygningen, flyttes hen i en La.vning,

hvor den ligger helt skjult. Menighedsraadet vil foreta~e Flytningen, saa
snart Materialesituationen tillader det, men paastaar sig tilkendt et
Beløb til DækninG af Udgifterne ved denne Flytning.

Husejer Kjeld Peter Ulrich, der er Ejer af en Ejendom øst for Kir-
ken, har protesteret imod Fredningen, som han alene vilde gaa med til;
hvis man ov~rtog hans Ejendom. Den paag~ldende har paa Bakken op mod
Kirken anlagt en Hønsegaard og om denne opsat et 11/2 ID højt Hegn af HØD-

oetraad. Endvidere er Græstørvene fjernet paa Hønsegaardens Areal. Det
hele virker meget skæmmende. Husejer Ulrich har ikke ment at kunne flyt-

tt te nævnte Hønsegaard ned til Bakkens Fod, ved hvilken der skønnes at være
PInde nok til den.

Ejeren af den nyopførte Bygning Nordvest for Kirkon, Chr. Pedersen,
.Ihlil' paastaaet sig tilkendt en Erstatning paa 6.000 Kr. for Fjernelse af

Huset, og han har ikke villet modtage et Tilbud fra Fredningsnævnet om
en Erstatning paa 3.000 Kr. Siden Saeens Paabegyndelse er der trods oven-
nævnte Paalæg lagt Tag paa Huset, ligesom Familien er flyttet ind.

Det bemærkes, at flere Panthavere har anmodet om, at de Erstatnin-
ger, der eventuelt kommer til Udbetaling i Anledning af Fredningen, maa
blive indbetalt som ekstraordinært Afdrag paa de respektive Laan.

Nævnet bestemmer herefter, at den Del af følgende Matr. Nr., nemlig:
le, 23b, 230, 24b, 26b, 26c, 24c, 2a, 6k, 9b, 36a, 58b, 58e, la, 6q, 6t,
90 og 58f Vennebjerg By og Sogn, der ligger indenfor den med en rød Linie
pan det under Sagen som Bilag Af fremlagte Kort 1:4000 angivne Grænse,

tt)og som tilhører de nedennævnte Ejere, vil være at frede saaledes, at der
4t,~paal~gges Arealerne følgende Servitut:

De fredede Arealer vil kunne udnyttes som Landbrugsjord m.v. paa
4t, samme Maade som hidtil, men de maa ikke yderligere opdyrkes eller beplan-

tes - om Matr. Nr. 2a se dog nedenfor -, lige~om de ikke maa bebygges
under nogen ]'orm. Om den Vennebjerg Menighedsraad tilhørende hejsestald
se nedenfor. Den egentlige Kirkebakke skal fortsat henligge i Grønsvær
som nu. Der maa ikke paa Arealerne foretages Gravning af Sten, Grus, Sund
eller Ler udover det til Anvendelse paa den paagældende Ejendom nødvendi-
ge, or, f01'110 d.enUdjævning skal bagefter finde Sted. Egen tlig Afgravning
eller Paafyldning af den naturlige Jordsmon eller Henkastning af Affald
herpaa maa ikke finde Sted. Kirkegaardens Affaldsplads vil være at ind-
rutte saaledes, at den er tild~kket, og at anbringe efter nærmere Aftale
med N~vnet. Der maa ikke paa Arealerne anbringes Master, Boder, Skure

,
(II> elle1' andre Indretninger, der kan vj.rke skæmmende. Lodsejerne har iøvrigt

I Het til at benytte Arealerne paa samme Mande og i samme Omfang som hidtil,
derunder kan Jagten udøves som hidtil.L_ Hvad særlig angaar don Vennebjol'[';Menighed tilhørende hejsestG.ld,
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_/b8mærkes, at denne, saa snart Materialesituationen tilInder det, dog
~ senGst den l. August 1949, ved Menighedsraadets Foranstaltning vil være1.1 at flytte til en Lavning i Terrænnet paa.Matr. Nr. 6k, hvilket Sted fin-

des afmærket pan det fremlaete Kort. Opførelsen af Rejsestalden paa dette
Sted skal finde Sted under Tilsyn af Kgl. Bygningsinspektør, f.T.Arkitekt
E. Packness. Tegninger og Beliggenhedsplan for den nye Rejsestald skal
forud godkendes af Fredningsnævnet.

Den af Husejer Kjeld Ulrich paa Matr. Nr. 58b anlagte Hønsegaard paa
Kirkebakkens Skraaning mod øst vil af den paag~ldende være at nedlægge
og at flytte til Foden af Bakken som vist paa Kortet senest den l. Januar
1949, hvorefter Hønsegaardens hidtidige Plads ved Foranstaltning af

eSkallerup-Vennebjerg Sogneraad, der hertil har erklæret sig villigt,
vil v~re at planere og at dække med Græstørv eller at tilsaa.

Det uf Husejer Søren Chr. Pedersens Søn, Chr. Pedcr8en, paa Matr •

•
Nr. 26b Nordvest for Kirken opførte Hus vil være at nedrive og at fjerne
~rn Arealet Denest den l. August 1949. Eventuelle støbte Fundamenter skal
ophugges og GrundEn planeres •

Det tillades, at en paa Kortet afm~rket Skraaning mod Syd paa Matr.
Nr. 2a (Gaardejer Jens Oluf Olesen) beplantes med Bjergfyr eller andre
Vækster, der ikke bliver højere end Bjergfyr, dog at Beplantningen ikke
m0"..1. strække sig længere op ad Skraaningen end 8-10 m fra Fredningens
rwdligc Skel. Den nuværende Beplantnine for Ej endammen kun bibeholdes,
doe at den stedse skal holdes nede i samme Højde som Bjergfyr, og at
in(~en Del af Beplantningen maa rage saa hø jt op, at den skjuler Bakkekam-
men pna Ejendommen, set fra Hjørrin~-Lønstrup Vejen. Den Række Graner,
(101' stnar i Skellet mellem Gaardejer Jens Oluf Olesens og Husejer J0ns

-:C111'. Andersens Ejendomme - Matr. Nr. 2a og 6k-, vil ~re at fjer-nete) Bepluntningen paa Matr. Nr. 9b og 36a (Gaardejer Niels 0stergaard)
kan biheholdes, indtil den er hugstmorlen, dog at den i.ngensinde man nna_cm Højde t:"fover l m.

Af det granbevoksede Areal ved Gaardejer Niels østerg'aards Ejendom,
boliggcnde i Spidsen mellem de to Veje, skal den øverste 2/3 afdrives,
nnnr Bevoksningen er hugstmoden, og Arealet man fremtidig ikke beplantes.

Det danske Hedeselskab har erklæret sig villigt til at kvittere
Deklarationer om Læplantning, der maatte pnahvile de paag~ldende Ejendom-
me.

Paataloret har Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds og Venne-
bjorg Menighedsraad, hver for sig eller i Fællesskab.

Efter at Forlig forgæves har været prøvet, har Nævnet fastsat føl-
(_ g(;nde Erstatninger:,

~-- --



Vennebjerg Menighedsraad
til Erhvervelse af Grund til Opfø-
relse af en ny Rejsestald.

Det ~rstatningsbeløb, der vil v~re at udrede, udgør herefter ialt
6.400 Kr., og det samlede Areal, der omfattes af Fredningen, udgør ca.
f/j.OOO m2•

.,

I
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Matr. Nr. By og Sogn
Ic, 23b,
230, 24b
26b

Vennebjerg
By og Sogn

260 ibd.

240 ibd.

ibd.

ibd.

9b,36a ibd.

ibd.

ibd.

6q, Gt
90, 58f ibd.

Sønnen Chr. Pedersen, Vennebjere
pr. Lønstrup, i Erstatning for
Nedrivning og Fjernelse af det
paa Matr. Nr. 26b opførte Hus
Gaardejerske Fru Agnes Madsen,
0. Dahl, pr. Lønstrup
Gaardejer Anton Andersen, V.
Vidstrup pr. Lønstrup
Erstatning frafaldet.
Gaardejer Jens Oluf Olesen,
Højlund pr. Lønstrup
Husejer Jens Chr. Andersen,
Vennebjerg pr. Lønstrup
Gaardejer Niels 0stergaard,
Vennobjerg pr. Lønstrup
Herunder iberegnet Vederlag for
Afdri~1ing af Arealet mellem de
to Veje
HUDojer Kjeld Petor Ulrich,
Vennebjerg pr. Lønstrup
Af dette Beløb udbetales 400 Kr.
til Statskas8en Dom Afdrag paa
det til samme den 22. Juli 1943
lysto Pantebrev.
200 Kr. udbetales straks Ejeren
og de resterende 400 Kr. udbetales
denne; naar han har flyttet oven-
nævnte Hønsega~.rd til det paa Kortet
viste Sted. Til Skallerup Vennebjerg
Kommune betales for Planer'ing m. v. af
Huse.jer Ulrichs Hønsogaard 50 Kr.
Skallerup-Vennebjerg Kommune O
Erstatning frafaldet

Ejer
Husejer Søren Chr •.Pedersen,
Vennebjerg pr. Lønstrup.

"I' I

Ersta~ning

700 Kr.

3.000 Kr.

100 Kr.

O

300 Kr.

250 Kr.

800 Kr.

1.000 Kr.

200 Kr.
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5.
Da Gennemførelsen af denne Fredning findes at være en Sag af stor

EetYdning for hele Landet, vil de fastsatte Erstatninger være at udrede
med 2/3 Dole af Statskassen og 1/3 Del af Hjørring Amtsfond."

Konklusionen er sålydende:
"Den DGI af Matr. Nr. le, 23b, 23e, 24b, 26b, 26c, 24c, 2a, 6k,

3b, 36a, 58b, 58e, la, 6q, 6t, 9c og 58f Vennebjerg By og Sogn, der
tilhører ovennævnte Ejere, og som er beliggende olnkring Vennebjerg
Kirke, alt saaledes som angivet paa det under Sagen fremlagte Kort,
hvor det frodode Areal er indrammet med en rød Linie, og hvorpaa Matr.
N"r.no er indtegnet, bør fredes som foran nærmere bestemt.

Paataleret har Naturfredningsn~vnet for Hjørring Amtsraadskreds og
Vennebjerg Menighedsraad, hver for sig eller i Forening.

I Erstatning for .l!lredningenbetales som ovenfor nærmere specifioe-
ret 6.400 Kr., der udredes med 2/3 Dele af Statskassen og 1/3 Del af Hjør-
ring Amtsfond. Rejsestalden pas Matr. Nr. 9c og Huset paa Matr. Nr. 26b
vil være at fjerne senest den l. August 1949. Hønsegaarden paa Matr. Nr.
58b vil være at flytte senest den l. Januar 1949."

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af husejer Søren
Chr. Pedersen, husejer Jens Ohr. Andersen, gårdejer Niels 0stergaard,
hURejer Kjeld Peter Ulrich og Vennebjerg meni~hedsråd.

Overfredning~nævnet har den 18. august 1949 besigtiget de ommeldte
arealer og forhandlet med de ankendo lodsejere og andre i sagen interes-
fjerede.

Med hensyn til matr. nr. 58b af Vennebjerg by og sogn, tilhørende
Kjeld Peter Ulrich, besluttedes, at skråningen inden for hønsegården
skal planeres og tilsås med græs, begge dele ved kommunens foranstalt-
ning, samt at hønsegården skal fjernes for så vidt angår skråningsarea-
lut samt arealet ovenfor skråningen. Arealet ovenfor skråningen kan
benyttes til urtehave. Der må ikke på ejendommen opføres nybygninger
eller tilbygninger uden fredningsmyndighedernes godkendelse. Der opnå e-
des på dette grundlag enighed med ejeren om en erstatning på 1500 kr.
I)et er oplyst, at hønsegården er fjernet og planeringen m. v. foretaget
i ufteråret 1949.

Med hensyn til matr. nr. 9b og 36a sammesteds, tilhørende Niels
0sterf,aard, vedtog overfredningsnævnet at ændre bestemmelsen om det til-
plcilltedeareal derhen, at bevoksning, herunder nyplantning, indtil en
højdo af 1,5 m skal være tilladt. Endvidere vedtog man at lade frcd-
ninc;skcnc1elsensbestemmelse om fjernelse af den ældre granbevoksning
Ll.o,:;å, hvorhos der intet skal være til hinder for nyplantning også på
dette areaL

Ejeren godkendte herefter den i kendelson fastsatte erstatning af
,,:jOO kJ".

Med ejeren af matr. nr. 6k sammesteds, Jens Ohr, Andersen, opnåedes
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'der enighed om en erstatning på 500 kr.
Man opnåede ikke nogen forhandling med ejeren af matr. nr. lo,

23b, 230, 24b og 26b Søren Chr. Pedersen, ellor med hans søn; Chr. Peder-
sen, der som nævnt i kendelsen har opført et hus på ma.t!'.nr. 26b. Uan-

set at sidstnævnte ikke har påanket kendelsen, har man fundet det ret-
tGst, at erstatningen for begges vedkommende fastsættes at taksations-
komnJiasionen vedrørende naturfredning. Kommissionen har ved en den 22.
maj 1950 stedfundet forretning fastsat erstatningerne således:

Søren Chr. Pedersen •••••••••••••••••• 700 kr.
Chr. Pedersen ••••••••••••••••.••..• 3.000 "

•
Det er ved taksationen forudsat, at ejeren fjerner huset med et

halvt års varsel fra fredningsnævnet. Overfredningsnævnot tiltræder,
at huset vil være at fjerne efter et sådant varsel.

hepræsentanterne for Vennebjerg menighedsråd anså sig ikke ved be-
sigtigelsen for bemyndiget til at indgå på en ordning vedrørende erstat-
ningsopørB:smålet. I september f.a. har menighedsrådet meddelt, at kirke-
stalden vil blive flyttet til en plads udenfor det fredede område imod
en erstatning af 800 kr., svarende til halvdelen af de anslåede flytnings-
udgifter. Dette mener overfredningsnævnet at kunne tiltr'lJde.

Da man iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen anførte, vil denne være
at stadfæste med de af det foranstående følgende ændringer. Grænse~.
for det fredede område er vist på et kort nr. Hj 104, som er vcdhroftet
nærværende kendelse.

T h i b e s t e ro ID e s :

Den af fredningsn33vnet for Hjørring amtsrådskreds den 5. juni 1948
afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer omkring Vennebjerg Kirke
stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer.

I erstatning udbetales følgende beløb:
husejer Søren Chr. Pedersen, Vennebjerg pr. Lønstrup .••••
Chr. Pedersen •..••••••••••••••••• II

kr. 700
II 3000• ••••

Erstatningerne vil først være atludbe'~ale, når
det ovenfor omhandlede hus er fjernet.

gårdejerske fru Agnes Madsen, ø. Dahl pr. Lønstrup .••.••• "
gårdejer Jens Oluf Olesen, Højlund pr. Lønstrup ••••••.••• "
husejer Jens Chr. Andersen, Vennebjerg pr. 1ønstrup •••••• II

f,f.lrdojorNiels østcrgaard," "
husejer Kjeld Peter Ulrich," "

hvoraf 400 kr. udbetales til statskassen (finans-
ministeriet, Ny Vestergade 17, Kbh.) som afdrag på
et den 22. juli 1943 tinglyst pantebrev

Skallerup Vennebjerg sogneråd for planering m.v. af
husejer Ulrichs hønsegård .•••••..••.•••..••••••••••••• II

Vennebjerg menighedsråd •••••.•.••••.••••••••••.•.•••••••• "

100
300
500
800

1500

50
800
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7.grstatningsbeløbene til Søren Chr. Pedersen, gårdejerske fru Agnes

Madsen, gårdejer Jens Oluf Olesen, husejer Jens Chr. Andersen, gårdejel'
Niels 0stergaard og husejer Kjeld Peter Ulrich forrentes med 4~ p.a. fra
5. juni 1948, til betaling sker.

Af erstatningsudgiften, ialt 7.750 kr. med renter, udredos 2/3 af
statskassen og 1/3 af Hjørring amtsfond.

UdskriftenG rigtighed be-
kræftes.
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F. Grage l' /.~
overfredningsnævnets sekretær
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København d. 29 - 3 - 5/

Xopicrei i febru.ar 1951 af

Plan nr. H '.- /0
La.n.din.s e/d ,'er
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokol
for

Naturfredlungsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds
og de dermed i Forbindelse staaende Købstæder,

~ar 1948 den 5. Juni blev der af Naturfredningsnævnet for Hjør-
ring Amtsraadskreds og de dermed i Forbindelse staaende Købstæder i

Sag Nr. 39 angaaende Fredning af Arealer omkring
Vennebjerg Kirke

afsagt saalydende
K e n d e l s e :

Af Kgl. Bygnings inspektør , Arkitekt Ejnar Packness, Aalborg.,er
der fo~ Fr8dningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds og de dermed i
Forbindelse staaende Købstæder rejst Sag angaaende Fredning af Venne-
bjerg Kirk~bakke og omliggende Arealer.

29. Juli ~jrr jr i

er nedsat~I~ o ,
vore Landsbykirkers hær-

mest"O~i~rt da K1rkJrne staar i Fare for helt at blive inde-
Slut~~ggelSen, s aledes at deres karakteristiske Beliggenhed

i~~t d~læg es. Da ~nn ommissi0;21(nu i~aadt i
F ktio ø ket Ss ehandlet af ing vnet, inden,
det for sent•

Til vendelse

ICirkebakken helt at
Rejsestald en Hønsegaard og en

____Opføreloc Nordvest for Kirken. ..
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af
frejningsprotokollen

for
Nordjyllands amts nordlige fredningskreds.

===========::==

~I~982_den 30. august holdt fredningsnævnet for Nor~jyllands
amts nordlige fredningskreds møde.

Mødt var formanden dommer P. Holm-Christiansen og det kommunal-
valgte medlem Eiler Jørgensen. Det amtsvalgte medlem havde meldt for-
fald.

Der foretages
Fs. 3/82:

Pleje og fornyelse af beplantning ved Ven-
nebjerg kirke, matr. nr. 36 ~ Vennebjerg by,
Vennebjerg.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 8. oktober 1981 fra AmtsfredningsKontoret.
2. Skrivelse fra Vennebjerg menighedsråd v/fr. Martha Skamriis.
3. Skrivelse af 14. august 1982 fra Danmarks Naturfredningsforenings

.lokalkomite'i Frederikshavn.
For amtsfredningskontoret mødte Jørn Larsen.
Pastor P. Madsen var mødt.
Formanden for Menighedsrådet, fr. Martha Skamriis, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Thorkild Falck Sø~e~sen.
Fo~ Hjørring kommune mødte A. Narmann Sørensen.
Formanden oplyste, at ved overfredningsnævnets kendelse af 7. apr~l

var der foretaget ,fredning af arealer omkring Vennebjerg kirke.
Der var i kendelsen bestemt, at beplantning, herunder nyplantning

på matr. nr. 9 b og 36 ~ Venneb~erg by og sogn, måtte have en højde på
• indtil 1,5 m.

Fredningsnævnet konstaterede,
træer, der var betydelig højere end
net til kirken.

at arealet var bevokset med fyrre-
1,5 m, og at bevoksningen tog udsy-

Fredningsnævnet fik forelagt beplantningsplanen fra Det danske
Eedeselskab.

Fredningsnævnet finder, at det er af betydning for kirkens omgi-
velser, at den eksisterende bevoksning så vidt muligt konverteres til
løvtræ, og når hense s til betydningen af denne målsætni~g kan frednings-
nævnet i medfør af naturfredningslovens ~ 34 godkende den af Det da~ske

tIPedeselskab udarbejdede beplantningsplan dog, at fredningsnævnet til
erstatning for Cotoneaste~Gruppen og Malus Sorgentii foreslår Bl8g~øn
Rose og Håret Blågrøn Rose (Rosa dumalis s.l.), Glat- og HAret Hunde-
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i :.a :1.CS d e l en •(tt Fred~ingsnævnet henleder samtidig opmærksomheden på best~roÆel3en
~ overfredningsr~nets kendelse, hvorefter beplantningen godkendes ind-
til en bøjde ef"1,5 m.

For~anden for menighedsrådet oplyste, at det var tanken at udvide
park~ringsarealet og at plante mindre buske ind mod den nu tilladte
beplantning, således at der fremkommer en jævn overgang.

Formanden gjorde menighedsrådet opmærksom på, at der ikke måtte
udlægges parkeringsplads, forinden projektet til parkeringspladsen var
blevet godkendt af fredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

,
P. Hb1m~is~ånsen'

Udskriftens rigtighed bekræftes.

, Fredningsnævnet for ~ordjy11ands amts nordlige
fredningskreds, den 2. september 1982.

•
/'.

P. Holm-~hTis~iansen
, \ /'

\ ..
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Vedrørende pleje og
'. w:~ 36 a Vennebjerg

Vedlagt fremsendes kopi af udskrift af fredningsprotokollen
vedrørende ovenr~nte sag.

Afgørelsen kan i medfør af naturfredningslovens ~ 58 indbringes
for overfredningsnævnet, kmaliegade 13, 1256 København R. af bl. a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er

klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opre:-
holdes af overfredningsnævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes iD-

'

den 5 år fra dato.
, ~ Genpart af denne skrivelse er sendt til AmtsfredningskoDtoret,

Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-
., forening, Hjørring kommune.

fornyelse af beplantning ved Vennebjerg kirke, matr.
bX, Vennebjerg.

P. n. v.

P. Holm-Christiansen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Hjørring Kommune
Teknisk Forvaltning
Nørregade 2
9800 Hjørring

Aalborg, den 2. september 2003

FS 44/2003, Deres j.nr. 36864, bebyggelse på matr.nr. la...og 58 g Ven-
nebjerg.

I fortsættelse af fredningsnævnets besigtigelse den 13. august 2003 på ejen-
dommen, matr.nr. la og 58~ Vennebjerg, har Nordjyllands Amt efter en un-
dersøgelse meddelt, at de bygninger, der ønskes ombygget, ligger udenfor
området for Overfredningsnævnets kendelse af 7. april 1951 om fredning af
Vennebjerg Kirkebakke.

Nævnet har herefter ingen bemærkninger til det ansøgte.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

l. Knud Erik Jeppesen
2. Dorthe Kræmmergaard
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
4. Danmarks Naturfredningsforening
5. Damnarks Naturfredningsforening, att. Jørgen Jørgensen
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Lars Kjærgaard

I(W·UU

- --- -- -- ---



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

~
I

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 Københav ø

Aalborg, den 2. september 2003

Modtaget i
Skov (' ""qturstyrelsen.

,,~ SEP. 2003

FS 44/2003, ansøgning om tilladelse til at opføre ny garage og udvide
beboelsen på matr.nr. 1 a og 58 e Vennebjerg by, Vennebjerg, der er
omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af7. april 1951 til fredning
af Vennebjerg Kirkebakke og omliggende arealer.

Hoslagt fremsendes til orientering kopi af nævnets skrivelse af d.d. til Hjør-
ring Ko mune.

r

Skov- og Naturs~~relsen
J.nr,SN2001- /,lIy:lt, ()OvJ
Akt. nr.) ~































Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Hjørring Kommune,

att. Anette Størup.

                                                                                        Den 17. april 2015

FS 1/2015:

Etablering af ny materialeplads ved Vennebjerg kirke på matr. nr. 58b

og 58f Vennebjerg by, Vennebjerg.

Fredningsnævnet har den 22. januar 2015 fra Hjørring Kommune modtaget

ansøgning om tilladelse til at etablere en ny materialeplads ved Vennebjerg

kirke.

Kirken er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 7. april 1951 til sik-

ring af Vennebjerg kirkes frie beliggenhed. Fredningsnævnet skal derfor

meddele dispensation, hvis materialepladsen skal etableres.

Fredningsnævnet har med deltagelse af nævnsformanden, dommer Niels

Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Per Therkildsen og det kommunalt

udpegede medlem Jørgen Stubgaard skriftligt behandlet sagen og har beslut-

tet at meddele dispensation til det nu foreliggende projekt. Begrundelsen for

fredningsnævnets afgørelse fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnæv-

nets afgørelse.

Sagens baggrund

Fredningen ved Vennebjerg kirke har til formål at sikre "at den milevide ud-

sigt fra og mod Kirkebakken til alle sider ikke ødelægges", hvorfor arealerne

skal friholdes for yderligere bebyggelse og bevoksning.

Fredningsnævnet afholdt den 30. oktober 2013 besigtigelse og votering i sa-

gen. Der blev da forevist 5 forslag til etablering af 3 materialebokse med et

samlet ydre mål med en længde på 9,2 meter, en bredde på 3,8 meter og en

højde på 1 meter. Det oplystes da, at materialeboksene ville blive opført i

træ eller beton afhængig af, om den skal lægges ind i terrænet, eller den kan

stå frit på terrænet. Et mindre areal foran boksene skal befæstes med fliser

og et tilkørselsareal skal befæstes med stabilgrus. Nævnet voterede da for

den placering, der blev angivet som nr. 5, hvorefter materialeboksene ville

blive beliggende uden for kirkegårdens nordøstlige del og derved ville blive

mindst skæmmende for indsigten til og udsigten fra kirken. Det oplystes, at

pladsen ville kunne indlægges i terrænet og afskærmes med en mindre jord-

vold.

Nævnet udbad sig en mere detaljeret ansøgning, der nu er fremkommet. Det

fremgår af kirkegårdskonsulentens beskrivelse i et brev af 21. januar 2015,
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at projektet er:

"... beliggende øst for kirkegården i et tilbagetrukket område i overensstem-

melse med aftale på fredningsnævnets møde den 30.10.2013. Projektet er

udformet som et rektangulært anlæg med 3 materialebokse. Jordvold opfø-

res mod boksenes 3 betonsider. Boksene lukkes med porte af galvaniserede

stålplader. (arkitekten har oprindeligt foreslået cortenstål). Adgangsvejen til

materialepladsen udføres som befæstet kørevej, der afdækkes med græs, det

vil sige med principielt samme fremtræden som den eksisterende kørevej til

kirkegårdens østindgang...".

Kirkegårdskonsulenten og Aalborg Stift har anbefalet det nuværende pro-

jekt. Det er en betingelse for stiftsøvrighedens godkendelse, at landskabsar-

kitekten fører tilsyn med arbejdets udførelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1 fremgår, at fredningsnævnet kan med-

dele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke

vil stride mod fredningens formål.

Med den nu valgte placering og endelige dimensionering af materialebokse-

ne, materialevalget og materialepladsens tilpasning til det sårbare kirkelige

miljø, kan fredningsnævnet dispensere til det ansøgte projekt, der  ikke ses

at stride mod fredningens formål.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører

sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og

Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på

forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
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www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En

klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler

gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en

begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til

Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din

anmodning kan imødekommes.

Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er

færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

En dispensation må ikke udnyttes før klagefristens udløb og bortfalder,

såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.

naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

                                                         Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

Per Therkildsen,

Jørgen Stubgaard,

Naturstyrelsen, København,

Hjørring Kommune, att. Anette Størup,

Danmarks Naturfredningsforening, København,

Danmarks Naturfredningsforening v/ Jørgen Jørgensen,

Dansk Ornitologisk Forening, København,

Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

Aalborg Stift,

Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen

Menighedsrådet ved Vennebjerg kirke v/ formand Helmer Møller,

Hjørring Provstiudvalg v/ Ole Dybbro.
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