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KENDELSE
afsagt den 14. august 1950

af naturfredningsnævnet for Frederiks~org amt.

I et cirkulære af 26. januar 1949 har kirkeministeriet -
i forstaaelse med statsministeriet - udtalt, at det må anses
som paakrævet, at der gennem frivillige fredninger træffes for-
anstaltninger til, at vore kirker (specielt de gamle landsby-
kirker) og kirkegårde værnes mod skæmmende og nærgaaende be-
byggelse, specielt sprøjtehuse, transformatorstationer, gara-Ir ger, hønsehuse, skure o. lign.

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med prov-
sten, sognepræsten og menighedsraadet - taget spørgsmaalet op

I

til behandling forsaavidt angaar Krogstrup kirke,
Denne kirke, der formentlig i middelalderen var herreds-

kirke, er en romansk fraaostenskirke af anseeligt ydre og indre.
Til kirken hører en mod nordvest liggende klokkerbolig med

have, hvilket areal ikke er matrikuleret.
Iøvrigt omgives kirken paa alle sider af gaardejer p. Kort-

sens jord (matr.nr. 5a).
Denne ejer har overfor nævnet indvilget i ikke at bebygge

sine arealer i en afstand fra kirkegaarden af 40 m mod nord,
100 m mod øst, 40 m mod vest samt mod syd ned til sognevejen fra
Skibby landevej til Krogstrup.

Denne forpligtelse er dog betinget af, at kirkens beplant-
ning holdes i en saadan forfatning, at den ikke forulemper hans
marker, hvilket nærmere vil sige:
1) at buskads (hvortil syrenbeplantning henregnes) ikke maa være

højere end een meter,
2) at al beplantning udenfor kirkegaardsgærdet fjernes og
3) at grenene fra de større træer, som rager udover markerne,

underkastes en passende og regelmæssig beskæring.
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Disse vilkaar er tiltraadt af me~ighedsraadet, der lige-
ledes har tiltraadt nævnets onske om, at det til klokkerbo-
ligen hørende are~l ikke maa bebygges,

Herefter bestemmes:
Indenfor de foran nævnte afstande fra Krogstrup kirkegaard
maa der - pas. det foran nævnte vilkacT - ikke paa matr. nr.
5~ af Krogstr~p opføree bebyggelse af nogen art.

Ej heller maa de~ p~a det til k~okkerboligen hørende
areal opføres nogen form for bebyggelse •

Denne kendelse 'rj_lværE~ at tinglyse s om servi tutstiften-~
de paa matr.nr. 5fi af Krogstrup by og sogn.

Pqat~leret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt
og menighedsraadet fol' Krogstrup kirke: hver for sig eller i
forening.

Om det ovennævnte vilkaar er overholdt, afgøres i tvivls·-
tilfælde af fredningsnævnet.

• J. L. :Bueh Carl Poulsen

H. P. Hansen.
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Fredningsnævnet

for
Frederiksborg Amt

Moomgetl
Skov- og NaturstyrelsefDHelsingør, den 1 O OKT. 1995

Vedr. FS 41/95, matr. nr. 30 Krogstrup by, Krogstrup

Ved skrivelse af 5. maj 1995 har Helsingør Stiftøvrighed for
Krogstrup Menighedsråd ansøgt om nævnets tilladelse til opfø-
relse af en carport i tilknytning til graverboligen ved
Krogstrup Kirke, der er omfattet af fredningsnævnets kendel-
se af 14. august 1950 .

• I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

nævnets formand.
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