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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
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Mtr. nr., ejerlav, 1I0gn: 2a Xatreve1 by,
d København kvarter) Stre1ev 80~l}.

eller Wde sønderjydske lands-
dele) bd. og b\. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

~kt: Skab nr.
(lUlJyldn ., dom.. .,konto,")

Købers }
K d·t bopæl:re 10rs

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

thvor aAdant ll.ndes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'åd.kl'eds,
Bolstebl'o S Ilempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hune Jenscn HUlJ.nl:jmr

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~ a

af Lltrevel by 3tre1ev
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives s'åledes:

En iH".Jl:l.rnepå 50 m. llOl'd,,)~t, syd0Gt, syd, sydvest O~j vest
for Strelev ]:irl\:e;l,~lrd, dog lIlod vest 00 nord 1Je~ræl1set af vejen,

Jer LOrd nord om kirken, ult jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jtg ;.fmbIdloJd:m: mig{d.og:a:etctik.at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. (
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

20 af r:utrevel by Stre1ev sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

;:;t re l c v menighedsråd hver for sig.

::are1ev • den 25 / 2 19 51
Hans Ruunl:jxr

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 a

~atreve1 by Stre1ev

fredningstil-
bud,
af sogn

aTlfillttltotft::X. {xxxxxl:dtxxxxxXX.iSlcp;.xxxxxxXldtxXXXXXXXaill., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 210. Torp, Stre1ev i5~ udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27 / 2 19 51.
II. :Uchter.

Jensen &: Kleldskov, AIS, København.
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01488.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01488.00

Dispensationer i perioden: 23-05-1985 - 15-12-1995



STr/ams

\ Strellev ~ighedsr6d
~ v/formanden Stime Jensen

Moabølvej 8, Strellev
6870 Ølgod

23. I18J 1985

2612 K/84

\ledr. beplantni!"!Q vest for Strel1ev Kirke.

fredningsnevnet for Ribe amts fredningskreds har i skrivelse af 6. april 1984
.fs16et .t dispensere fra en kirkeomglvelsesfredning til etablering af læbe-
plantning udenfor vestdiget cmkring Strellev kirkegård, matr.nr. 2.!.J Katrevel
By, Strellev.

Afgørelsen er pAklaget til over fredningsnævnet af IDenighedsrådet med påstand om,
at den ansøgte leplantnlng i sin helhed tillades - eventuelt begrænset til en
JO-lr1g periode 1 løbet af hvilket en ny hllkbeplantning vil kunne være vokset op

indenfor diget til erstatning af den eksisterende.

lklder 88gens behandling har bAde Ri~ amtsrld, fredn1ngsstyrelsen og Danmarks
Naturfrednlngsforening udtalt slg imod den ønskede beplantning. Det anf.res at
kirken ligger ID8rkønt i landskabet qg udsigten til kirken kun er hindret fA ste-
der. Etablering af en lllbeplsntning vil derfor virke slørende p6 den i dag me-
get sukke uds1gt t1l kirkeområdet, hvor diget og den klippede hæk udgør en smuk
afgrænsning.

Overfredn1ngsnevnet har den 8. IDBj 1965 foretaget be8igtige1se af kirken med 0m-

givelser, Ed deltagelse af repræsentanter for Ribe amtsråd, stift88vrigheden og
ll8Oighedsrådet.

Amtsrådets repræsentsnt redegjorde herunder for. at en fomyelse af den eksiste-
rende tøkbeplantning kunne ske 8ucceesivt med bevaring sf læ på Idrkegården.
Menighedsrådet afviste enhver anden løsning end den ansøgte under henvisning
til, et 180 enakede effektiv le på kirkegården. Det tilføjes at der fra alle
sider er enighed ClfD, et der skal etableres alørende beplantning OID<ringgruø- oge .ffaldadyngerne, der ligger udenfor diget i den nordlige ende.

-:'1
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Overfredninganævnet skal udtales

Med 5 stenmer mod , skal Qverfredningsnævnet meddele den ønskede dispensation
fr8 klrkeomgivelS8afredningen, dog kun indtil ny beplantning indenfor diget kan
nA at vokse op. hvilket slæmea at være tilfældet QtD ca. 25 år. Dispensation
meddele. derfor på betingelse af, at l8beplantningen udenfor diget senest fjer-
nea den l. Juni 2010. Tilladelsen til den slørende beplantning omkring grue- og
affaldsdyngerne i det nordlige hjørne er dog tidsubeglWl88t.

Flertallet har begrundet afgørelsen med at tilladelsen er midlertidig og her et
formål til gavn for kirken.

r1indretallet har stemt for at stadf.te freå'lingsnævneta afgørelse i henhold til
dens begr\.lldelser. /

I
Opmærksomheden henlede8 på, at t'lladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden S år, re9l8t fra datoen af denne skrivelse, jfr. naturfredningslovens § 64
a.

Medvenlig hilsen

Bent Jacobsen
viceformand
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FREDNINGSNÆVNET

l'ORe RIBE A~~S FREDNINGSKREDS
h.lvadvej 3 • 6800 Varde

TeJf. (05) 220399

REG. NR. lys!>
Varde, den

Formanden

Kopi til orientering t\.. ~&,,-Q
Originals:<rivelsen lagt til

\?~W~r~\ PB/es

Brev nr.

J.nr. 298/1983

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved
Iæddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Strellev Menigheasråd, v/ for-
manden, gdr. Jørgen Jørgensen, Lynevej 89, Strellev, 6870 Ølgod, således:

I besvarelse af Menighedsrådets indgivne ansøgning af 5. januar 1984

an godkendelse af beplantning i næmere beskJ:evet anfang af et areal vest

for Strellev Kirke anfattende fredet anråde på matr. nr. 2 a Kat:reve1 by,
Strellev, skal nævnet herved efter stedfundne urrlersøgelser og indhentede

erklæringer Iæddele, at 2 af fI:edningsnævnets rædlenær urxier hensyn til ri-

sikoen for, at en beplantning san foæslået vil forringe den enestående ud-

sigt fra vest m:xl kirken og dens atY3'ivelser, ikke har kwmet godkende det
foreslåede, !lEn deriIrod kan tiltrarle, at den eksisterende beplantning langs

diget efter samråd med Ribe amtsråds fredningsafdeling retableres i fornødent
sl~

cmfang, ligesan det kan godkendes, at der etableres en lav/beplantning ankr1ng

de ve1 vestdigets nordlige ende værende affaldsdynger og grusbunker.

Et nedlsn af æ.v:net har nent at kurme godkende, at der etableres beplant-

ning langs hele vestdiget i 2 - 3 radcer ned. vækster, der holdes i en passen-

de hØjde.
Navnets afgørelse er herefter i ove:rensstEmnelse med stal1neflertallets

beslutning.
. Næ\T.netsafgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er IÆlddelt de på-

gældende, indbringes for Overfredningsræmet, Amaliegade 1, 1256 K(tbenhavnR,

af andrageæn, Ribe amtsråd, Ølgod kamnme, Danmarks Naturfxedningsfomning

og Fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.

Eventuel beplantning må derfor ikke p&:>egyndes inden k1agefristens udlØb.
Såfre:nt en klage er indgivet, må næI7.Ilets godkendelse ikke udnyttes, førend

sagen er færdigbehandlet af OverfI:edningsnævnet.
Denne godken:ielse bortfalder såfrant den ikke er udnyttet inden 5 år.

P. n. v.
ør fA ,.

vl' :-~"DclM4.t~)
/ Poul Buch

FreOn ingsstYtelsen'~,
l\mc:iieo2.dø 13.J ,

1256 t\:ob":\;;!1:.wn K.

l"
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Fredningsnævnets afgørelse
i

sagen om opførelse af et redskabsskur på et
Exner - fredet areal på ejendommen matr. nr. 2 as

Katrevel by, Strellev, vest for Strellev Kirke.

Med en skrivelse af 6. oktober 1995 fra Ribe Amt, Natur -
og Planafdelingen, modtog fredningsnævnet en ansøgning fra
Strellev menighedsråd om dispensation i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50 fra den Exner - fredning, der er tinglyst på
ejendommen matr. nr. 2 as Katrevel by, Strellev, til at opføre
et 33m2 stort redskabsskur uden for kirkegårdsdget vest -
sydvest for Strellev Kirke.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele strellev menig-
hedsråd den ansøgte dispensation til byggeriets gennemførelse.

Sagens omstændigheder:

Den l. marts 1951 blev der tinglyst en deklaration om kir-
keomgivelsesfredning på ejendommen matr. nr. 2 a Katrevel by,
Strellev - en såkaldt Exner - fredning - for at værne udsynet
mod Strellev Kirke. I fredningsdeklarationen er det fredede
område afgrænset således:

" En bræmme på 50 m nordøst, øst, sydøst, syd, sydvest og
vest for Strelev kirkegård, dog mod vest og nord begrænset af
vejen, der går nord om kirken ".

I 1983 ansøgte Strellev menighedsråd fredningsnævnet om
dispensation fra kirkeomgivelsesfredningen til at etablere
læbeplantning udenfor vestdiget omkring Strellev Kirke.

Fredningsnævnet afslog at meddele den ansøgte dispensation,
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fordi læbeplantningen ville forringe " den enestående udsigt
fra vest mod kirken og dens omgivelser "

Strellev Menighedsråd indbragte afslaget for Overfrednings-
nævnet.

•

I en skrivelse af 23. maj 1985 meddelte Overfredningsnævnet
imidlertid Strellev Menighedsråd dispensation fra kirkeomgi-
velsesfredningen til etablering af en læbeplantning udenfor
vestdiget omkring Strellev Kirkegård, dog kun indtil en ny be-
plantning indenfor diget kunne nå at vokse op, hvilket Over-
fredningsnævnet skønnede ville være tilfældet ca. 25 år sene-
re. Dispensationen blev derfor meddel t på betingelse af, at
læbeplantningen udenfor diget skal fjernes senest den 1. juni
2010.

Den 6. august 1995 ansøgte Strellev menighedsråd Ribe Amt
om landzonetilladelse i henhold til § 35 i lov om planlægning
til at opføre et 33 m2 stort redskabshus på ejendommen matr.
nr. 2 as Katrevel by, Strellev. Denne ejendom blev i 1985 ud-
stykket fra ejendommen matr. nr. 2 a smst. Menighedsrådet an-
førte som begrundelse for ansøgningen, at kirkegårdsgartneren
manglede plads til opbevaring af redskaber m.v., der anvendes
til arbejdet på kirkegården.• Ansøgningen blev fremsendt til Ribe Amtsråd med anbefaling
fra Ølgod Kommune.

Natur - og Planafdelingen, Ribe Amt, har i en skrivelse af
6. oktober 1995, udtalt blandt andet:

" Redskabsskuret agtes opført sydvest for kirken på et areal,
der er omfattet af den tinglyste Exner - fredning fra 1951.
Som følge af bygningens beskedne størrelse og dens placering i
terrænet ( lavt beliggende i forhold til selve kirken ), samt
at der på stedet allerede er en bevoksning, som vil have en
afskærmende effekt, kan amtet gå ind for, at den fornødne dis-
pensation i relation til naturbeskyttelseslovens § 50 gives.
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Såfremt nævnet meddeler dispensation til det ansøgte, vil
amtet være sindet at meddele landzonetilladelse med vilkår om,

at hvis bygningen efter opførelsen vil være synlig set fra
sydvest, skal der foretages en supplerende beplantning
i det eksisterende afskærmningsbælte langs matriklens
yderskel, og

at beplantningen omkring bygningen plejes, vedligeholdes
og i givet fald suppleres, så bygningen afskærmes mod

• sydvest ".............•..............

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet behandlede sagen på nævnets møde den 8.
december 1995.

I fredningsnævnets forhandlingsprotokol er følgende anført
om mødet:

..Mødt var:

For Strellev menighedsråd formanden Ejnar Kudsk, samt menig-
hedsrådsmedlemmerne Kaja Johansen, sognepræst Bodil Thybjerg,
Laurids Graversen, Kirsten Nielsen, Agnethe Jensen og sogne-
præst Hans Vestager Hansen, alle Ølgod - Strellev.

For Ølgod Kommune, teknisk forvaltning, teknisk chef steen
Laursen, og næstformanden for teknisk udvalg Ove Kristensen,
begge Ølgod.

Fredningsnævnets formand konstaterede, at der er sket behørig
indkaldelse til nævnets møde i dag og oplyste, at Strellev me-
nighedsråd har ansøgt fredningsnævnet om dispensation fra den
Exner - fredning, der den l. marts 1951 er tinglyst på ejen-
dommen matr. nr. 2 as Katrevel by, Strellev, til at opføre et
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redskabsskur på ejendommen til brug for kirkegårdsgartneren.

Menighedsrådets formand Ejnar Kudsk oplyste, at kirke-
gårdsgartneren ved strellev Kirke mangler plads til at opbeva-
re de redskaber, der anvendes til arbejdet på kirkegården. Me-
nighedsrådet for Strellev sogn har derfor besluttet at opføre
et 33m2 stort redskabsskur umiddelbart sydvest for kirke-
gårdsdiget på ejendommen matr. nr. 2 as Katrevel by, Strellev.
Redskabsskuret, der måler 5,5 x 6 x 2,4 meter, skal udføres i
træ, der skal males inaturfarver . For at skuret ikke skal
blive for dominerende skal det opføres i den slørende bevoks-
ning lige udenfor kirkegårdsdiget og belægges med fladt tag.
Jordstykket, hvorpå skuret skal opføres, skråner mod sydvest,
således at udsynet til kirken ikke dækkes.

Sognepræst Hans Vestager Hansen tilføjede, at menighedsrådet
vil bibeholde den eksisterende beplantning på det sted, hvor
redskabsskuret påtænkes opført, og at menighedsrådet er ind-
stillet på at plante yderligere træer og buske omkring red-
skabsskuret, så det " skjules "

Fredningsnævnet foretog besigtigelse af det areal, hvor red-
skabs skuret påtænkes opført .

• Ove Kristensen og Steen Laursen oplyste, at teknisk udvalg i
Ølgod Kommune har behandlet sagen, og at udvalget har indstil-
let til Ribe Amt, at der meddeles zonetilladelse til opførel-
sen af skuret.

Fredningsnævnets formand bemærkede, at Ribe Amt, Natur - og
Planafdelingen har vurderet sagen og meddelt nævnet sin ind-
stilling i skrivelsen af 6. oktober d.a.

Fredningsnævnets formand oplæste skrivelsen " .

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter de foreliggende oplysninger om redskabsskurets be-
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skedne størrelse og højde, dets placering i terrænet - på et
lavtliggende jordstykke i forhold til selve kirkebygningen -
samt den omstændighed, at bygningen opføres i den allerede ek-
sisterende bevoksning udenfor kirkegårdsdiget, finder fred-
ningsnævnet, at udsynet til kirken ikke vil blive dækket af
skuret. En dispensation til projektets gennemførelse vil der-
for ikke stride mod formålet med Exner - fredningen. Fred-
ningsnævnet meddeler som følge heraf i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 - og gældende for tiden til den
l. juni 2010, hvor læbeplantningen udenfor diget skal fjernes

Strellev menighedsråd dispensation fra den på matr. nr. 2
as Katrevel by, Strellev, tinglyste kirkeomgivelsesfredning
til at opføre et 5,5 x 6 x 2,4 meter stort redskabsskur på det
fredede område umiddelbart vest - sydvest for kirkegårdsdiget
omkring Strellev Kirke, på vilkår

at redskabsskuret udformes ioverensstemmelse med de
oplysninger, Strellev menighedsråd har meddelt
fredningsnævnet om skurets størrelse, materiale-
valg, farver og placering vest - sydvest for kir-
kegårdsdiget omkring Strellev Kirke,

at der foretages en supplerende beplantning i af-
skærmningsbæltet mellem redskabsskuret og matriklens
ydergrænse, og

at beplantningen omkring bygningen plejes, vedligeholdes
og i givet fald suppleres, så bygningen afskærmes mod
sydvest

Klagevejledning:

Denne dispensation kan senest 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet,
Vermundsgade 38 B, 2300 København ø, af Strellev Menighedsråd,
Ribe Amtskommune, Ølgod Kommune, Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Skov - og Naturstyrelsen, lokale foreninger og lignende,
som har væsentlig interesse i afgørelsen.
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Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender sagen
til Naturklagenævnet.

Projektet må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens ud-
løb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets dispensation ikke

udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af Naturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år .•

Fredningsnævnet for Ribe Amts fredningskreds,
Esbjerg, den 15. december 1995.

<::::::::---læH";;a";::n;<;s;-;:::e;;:n:;----

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.
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