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Anmelderens navn "og 'bopæt' (kontor):

, .. I I j l t l· ' ~i

1I&1i1'•• 1'~ 11 ., _At T..-.utenp
0l kirktb,r f 'UIlp .op.

, I Fredningsnævne(far; Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ha/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede Jenl Ø.teJ.'IUN
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11 0l oIJa

by.1'

'......
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

af
sogn,

Arealet beskrives således: ".'. -'1;~.n1'.11 AI A_ A.~.......q.t~l' •
. ' lIltil II l l' III ! l ,. I " li ..~ l'lll"" ., . .,...,.,-r, 1'T"J":"" (., r)n ,m·",," (11.m "i"TT J

0-, ..... der lillel' 'Øo!'4 fO'l"ltotol.,.U .. aOd· •• :t'MI'(ltf,dc........ iJqa:ltN.JIII
I

I I 1.1 II, ~, ol, I 1/J.10I I L.lIl,:\

l I J ,. • ,~l . III'

I 'I Id .1 L. !11);.1 'u::h!h tI

l ll. ) ,1-' l i •;fIIII:' :I,~, II I

o' ,I I J iii , "1111'111 \, Ol' II

I '. , o •• II. I • I I I ..

".
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikkl! bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, Iigesolll dt;r heller ikke på arealerne må graye~ gr.us eller anbringe~
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kim' virke' skæmmende .

•. ' Jeg fotbeholder \mig dog r,et\til ,at u'bd ...... :t.......... lt 1q11iq.huI

pi aftalet.

" ol."

... ..~.
,,~ .' \J.~ 1..1 ' .... ;,....v·

!<'or fredningen kræver jeg ingeh erstatning. '-,
Jeg er indforstået med, at ovenstå~nde' fredningstilbua tiriglyses på min ejendom

matr. nr. 11 0l .1. . ."-" , .-,..'"af , .... ..., 0; ~.~
by 'I' r..... sogn l'

'dog uden udgift for mig.
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Påtalcherettiget i henhold til foranstående er fredllingsnævnet for Ribe amt og
menighedsrå.d, hver for sig eller i forening .

• (\uLl\J~II"~' ." .• l •. l d ol' ...... _ J ~ .. ,...,:.\..., '" lJ Ål .·",.1."'.",J J.. 1

. 't."" J. > ,i ".'19 •• ~., J.' .'_4 (\,' ..,Jl' ...... ,1"-'
\) l, •• ' '.,.., ,80 • ..,

, .
> ,

\., l'"", ..:.;. ~. I.... ..~ ,}''1l1 J. l 4 I'

" ,I .11 I

cl
' " ' ,I",1f:1' )liIJ,.'~"1'111"'1.' ,• 'I et' fredningsnævnet for Ribe 'amt 'modtaget og god'kenuer foranstående rrednmgs~

til~~d" best~mm~~ .dett at tilblJc.!et ~~,a!Iy~e~:f0m s~q:im~ P~..tp'!H:"I~r.~....J~.. L...... "

af ''''ftf II ab••
by €/L.. ..... sogn,

hvilket matr. nr. forbindelse med matr. nr. lJl, II lOJl
ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
Tinglysningen sker meel reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen .

Fredningsnævnet for Ribe amt, den •• ..,.... .. 1"1.
'~I,,:llt\t) ·.idl ,~~I.,1 \! II 1\ );.jllill\)·II'1

.1,:., ,', " ,I, .i 'I.! l •. : ',." I" frt.' ~ "'''J('~)(Lli i.ld ·)lll~[I.'JII

'i, J"., li_, 1*,,_"" 'dlcblaea ,.~ •• '.kI".'VU.,I""'d ~');;d ,'>(,11"1:'/1)'1 I "I..
,,','/ 1)\),"\ .1·)\. ,l,' 'I Lll ,J l•.•)' .' ,ti li Il, .;i"'~Jl\lldl')1 '-1') l"iI1.lel(lll.lol\U\ .,L I

"ll.~"',,~ ~ !~~ ~f,ma,·.~~~Il~J~~'~rlr! "d·:"d

jluJ"" •.ft.. biI ....... I:1 •• I~ ...... ,I .... lø~(.,I..

"n tonnlt. •otd ..noll( •.J j

an••n Ml••

n'rt" ...

.41 . ~~ ,~I~~p,~ .•~:~;d n·.':.lllillb~.l1\ Iii I

: ~ (,', '1'j .1111' '''I' Icvl \r.~Ef~ni~~c;~~~y~,~~,, "l/d_,I)'"113J.A~~1,19H'I') ;.1.\.
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REG. NR. /100 F
G.npart.

H" iii L ~\"H l. l J 1,'1 ).[1, )ll,illL'I'-1 J, ~I " ~(,' :IJ , , liJ I.lu.lllJIl I J~~jIJ!'JI:",~lI:di'l

II ... ~!'i1l1'lluL,bJ~)lb.J.lj~,;t(,"J I')II! ,I>I;ld."I~ld"J1, . "
a "r. nr. ~ .!. :&:&na.ru» Anmelderens nåvn' og bopæl '(kontor):og Kirkeby, 'arup Soan •

• L, I I' J I Frednilt!fsl'læonet fw. Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

l •••

Fredningstilbud

Kirkelig forening tor Indre M1.810D
50.

Undert{'~l1ecle
tilbyder herv{'d som ~jcr af matr. nr.

af !rand.ru» 0i K1rkeb1 D1'1' I~
~ sogn,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenr;r anrJ:...

Arealet heskrives sålee/es: B.l. areal. t. .
"';,flllll rl,j I 'd:,.-: , .IJ! I III " I (:,;"" ·,'l•.p Jlltllll JfI.1. ',dl~1" l J 1l1I'I.rh·~IIlIIL j'd 19h1

.111 1).;1.1 Lel lilli, ,~)(' fll'\' , I 11•• 1' bI" .1I;l Ih .bl, d'llll.f1 ,J<,~d .l,udlll

"Io,J ..... " •• 1

'.

j.f 11..1,1 I, ,11 .,.,1~I,JlIi~ pil, i., :~Y..i~kl.&Y~!l:ktl
I.q IHI,id!,'l. 1..·.'1; ·tI,,J"Jd I,ll ..•~l.ld!" J.! '; 'f,l'~)ldi

II;, I, ,q 1,,1.[,. ,rI , ,L ,rI Jlj,I.II.q li) u ,III "I l" ,lill;! ~1l~IJ.II'·JI

. u.~..pl r'(} l1IIlJII, l 11'~'~'JldJ \1 !( II "l' f iH II d. I uJ l J • ' l I III l ~...L·. d J~~diOr~'(lHlii'I

'I •., lir;1I11 I 1..1.1, . ,,,,,Id, 'lJ In ",(.I'lll~d lI,()iCJ III

Fredningen har følgende omfang:

Areai<'rJH' må ikkr behygges eller bepluntes mel! højtvoksenete træer, mi{)lertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må gravet> gr!l~ ·~lI~r.. anbringes
transfpfQ1at91 st~tipn~r, .!~dnjngsn~~ster l?" lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til

• . c lo - .l c' ".' • ... ,u ..l '" Q • j, ~.1
belilo~~_rde, m~ddingei\ eller andet, som kan virke skæmmende."

M 'rorbeh~ider~ig :'dog're~J'til·a~,aa4"i4.\~d';\ »' l.... ~JtltJ.lr.~Al fut.n,
•• ' ,J. ".&I,JC~~44!~140V.....,\.,OR1Jl'~l~~~~IJ.~,~~u~••~~.~e);:~~~.l.'I\~tt\OD'Il",ietet

man er 1ndtor.~,.t ••d, at en e.entu,l ud~del •• at et•• u~en ••
'b7P1ng.:r p' det 'ii6i~~e··~litir~elnWlllll.:rkun kø ak. ..4 tI'Ib.iDa..,..
nete godkend.l ••• D.t~.-...r_•• , at .atr1t.ln~l'.t 1 heDh.14 tl~
Itø4, Ol matr~i8~~o~~~"I'~.t~E,Aft~g ,t ~~.'l!18S K1æklir )z!!.lttia

I

L' f'l' k '" !!aL' Ol' rce 1111l~cn ræver Jcg mgcn erstntnlllg.
• :I~I \,11 l ll' ' ... l f l' 'II rl . I å" dJeg el' IIldforståct mel,' at ovenshlenc e rec ntnl(stl HI ,tlllg yses p mm eJen om

I matt'. nr. 50~ . ' I , . I' .;( J,' • af !&rJ.4el"llp
:.. Kirkeb1 by. 'arup sogn

tlog Utit' n udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

.. . Ji1arun .0.11." men!~he~sråd, hver ~or sig. ell.er ~ fo~er.i~.g: .. ';

.t~/Jl.ljrr:';"l[1""l ....4"I~.I. 01..1.1.""0,' 1 ,_.
I.',' ••• ,.t .•• J •• l1 ,v

p'.t. '1bo~aten 12. ~1Ul1 19 Sl.
'., , llUBLIQ JOREHIUG JOR »U UDBJl 11186101

l DAllUnl

Altre4 Zaoll.Ch
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l, [, ,.J. 1.1,"; III. 1,jl, l. I l

Id f d· .;.d .... ; t,,1 ') ".,. Illi· ti I'JI I
et re mngsnævnet for Ribe amt modtager og god\{ender tora:nståen~idrednjngs-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 50.!
af !u'.ru, 0& lti,øe'br bf'l"

løu, sogn,

'iYiSld~ixBitim~VK:nx
i~i'l'X*IilwSDa Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

,l t •• / {. Il!.l .; It, l ,j, l i J l j '1111111 t'J l iJ a 8 1; I" 1l p.' "
J 'II I' l .1J .1 l .:. I II l' .,I J J .' II!. ,I I ,. I fl _ . I : :' (I "l ;.i.l, j ,j II 'J J I I ,J ~ I J /

, .'; ". I,...laf t..." ,1' '))qbOi- '01'. :a~lIlJn·,"",.~...)~7.t"pi '1/111 '11, lij'J/ "I!,

I" l.," I B.li~,lK.b•• "4I' •• J I{~~, B'.iT'4"'4.ll'.~liI.~p'''''lfl'Ii''1'.1IIJ. ,

'''IIIJldll·~ ..I,·. ,lill IIJ.A III.', "I"., ')IIJ~:tl '~JI'~~4l.øl1~OI~I,tJ

'l! J. 1••1,. ' L,.,.: IJUlPO,.l J.. ,llft·').Ili,·II~.·.l\l11!11~:J~~I':J.r;lJl ~
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Afgørelser - Reg. nr.: 01700.06

Dispensationer i perioden: 13-08-1993
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REG.NR. 1700.ob
30Ar 1993, den 13. august klo ca. 11- afholdt ~ redninqsnævnet for Ribe

ttamt, bestående af formanden, dommer lage Hansen, lsbjerg, det amtsråds-

valgte medlem, fr. Jette Aggerbeck, Hejnsvig, og det kommunalt valgte

medlem, gårdejer Arne Knudsen, Ribe, møde v/Farup kirke.

Der foretoges: Ansøgning fra: "Plant et lræ"

J.nr. 24/93 udvalget, Farup sogns borgerf.

v/ErlIng Pedersen, RIbe - be-

plantning af et omrade ved

Farup kirke.

Der fremlagdes:

l: Skrivelse af 4. maj 1993 fra Farup Sogns Borgerforening,

bilagt skitse over den påtænkte beplantning.

2: Fredningstilbud, tinglyst på ejendommen, matr.nr. 11 og

49 a landerup og Krrkeby, Farup sogn, bilagt rids.

3: SkrIvelse af l. marts 1993 fra Ribe Stift.

Mødt var:

For Farup Sogns Borgerforening, Erling Pedersen,Farup.

For Farup Sogns menIghedsråd, formanden, Holger Nikolajsen,

Farup.

Graver og ringer, Ejvind Jensen, Farup.

Kirkegårdskonsulent Valdemar Carlsen, Arhus.

Den kgl. bygningsinspektør, arkitekt Kjær, Arhus.

For Ribe Stift, stiftsfuldmægtig cand.jur.F. Branci Hansen,

Ribe.

For provstiudvalget, domprov~t Jens lhorkild Back> Ribe.

husmoder Inger Bruun, Ribe og skoleinspektør Knud Jensen,

Bramming.

~or Ribe kommune, afdellngsarkltekt lrllnq Sanne og arkitekt

St\} \.2.L\ (o, - 000 I S- O
)



Anders Nyby, begge RIbe.

Fredningsnævnets formand konstaterede, at der er sket

behørig indkaldelse til mødet i dag.

Fredningsnævnets formand bemærkede, at Fredningsnævnet

har modtaget en ansøgnlng fra Farup Sogns Bor-

gerforening om dispensatIon fra ki~keomgivel-

se s fre dn in g en ved rø re n d e F a r up k i r'ke r ide t b o r-

qerforenlngen vil tIlplante ejendommen, matr.

nr. 49 a landerup og KiT"'eby byer, Farup, be-

llggende øst for Farup kirke for at skabe et

rekreativt område øst For kirken. IFølge kir-

keomgivelsesfredningen ~8 en del af det areal,

der påtænkes anvendt til rekreativt område,ik-

ke tilplantes med højtvoksende træer, hverken

midlertidigt eller vedvarende, hvorfor Fred-

ningsnævnet skal meddele dispensation fra kir-

keomglvelsesfrednlngen, såfremt projektet skal

gennemføres. Fredningsnævnets formand tilføjede

at kun den nordligste halvdel af ejendommen,

matr.nr. 49 a landerup og Kirkeby, Farup sogn,

er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen.

lrling Pedersen oplyste, at borgerforeningen har udarbej-

det et forslag til beplantning af hele ejen-

dommen, matr.nr. 49 a landerup og Kirkeby byer,

Farup. Forslaget har været forelagt såvel stIft

øvrigheden som kirkegårdskonsulenten og Den

kongelige bygningsinspektør, der har tiltrådt,

at arealet øst for kirken tilplantes efter

nærmere aftalte retningslinie~.



ErlIng Pedersen anførte til støtte for andragendet om dis-

pensatIon fra kIrkeomgivelsesfrednIngen, at Farup

kIrke er omgivet af store træer, at offentligheden

ikke i øjeblikket har adgang tIl ejendommen, matr.nr.

49 a landerup og Kirkeby byer, Farup, og at der Ikke·

øst for denne ejendom findes offentlige veje eller

stier, hvorfra der er indsIgt mod kirken. Kirkeomgi-

velsesfredningen taler næppe derfor imod projektets

gennemførelse.

StIftsfuldm~gtlg Brandi Hansen bemærkede, at det stiforløb,

der fremgår af skitsen til tilplantning af arealet øst

for kIrken, er for tilfældigt, ligesom borgerforeningen

har valgt for mange træarter. StiftsøvrIgheden har der-

for efter samråd med arkitekt Kjær foreslået et ændret

stiforløb, samt en beplantning bestående af hvid-el som

ammetræ og egetræer som blivende træer. Borgerforenin~en

har tiltrådt stiftsøvrighedens indstilling.

Erling Pedersen tilføjede, at borgerforeningen er enig med

stiftsøvrigheden, og at borgerforeningen vil samarbejde

med såvel arkItekt Kjær som kirkegårdskonsulenten, når

det endelige projekt skal udarbejdes.

Afdelingsarkitekt Sonne anførte, at tilplantningen af det areal,

som er undergivet kirkefredningen, ikke har afgørende Ind- I

flydeise på indsigten til kirken, navnlig fordi offent-

ligheden ikke har adgang til arealerne øst for kirken.

Ribe kommune har derfor ingen indvendinger mod den plan-

lagte tilplantning af arealerne.

lopograf Jørgen lllegaard kunne i det hele tiltræde de syns-

punkter, der er fremført til støtte for projektets gen-

nemførelse. Han tilføjede, at der langs kirkediget øst

for kIrken er plantet træer, som i dag har nået en an-



seellg størrelse, og at der er plant(t træer

øst for matr.nr. 49 a landerup og Kirkeby byer

Farup, hvorfor tilplantnIngen af arealerne Ik-

ke vil have væsentlig indflydelse på indsigten

tIl kIrken, set fra øst. Hertil kommer, 'at de

klimatiske forhold sætter grænser for, hvor

høje egetræerne og hVId ellene bliver. Ribe

amtsråd har som følge af det anførte ingen

indvendinger mod projektets gennemførelse.

Arkitekt Kjær anførte, at han har vurderet forslaget til

tilplantning af arealerne øst for Farup Kir-

ke. De eneste, der har mulighed for at se kIr-

ken fra øst, er passagererne på Jernbanestræk-

ningen Ribe - Bramming. lr~erne og krattet øst

for det område, der ønskes tilplantet, har i-

midlertid nået en sådan højde og tæthed, at de

spærrer for ind~igten til kirken. Det er der-

for hans vurdering, at plantningsforslaget Ik-

ke vil være til gene for kirkens omgivelser.

Fredningsnævnet drøftede sagen. Der var enighed om, at

der var tale om en mindre tilplantning med træer, der på grund af de

klimatiske forhold ikke vII blive højtvoksende og som ikke på afgø-

rende måde griber ind i indsigten til kirken, set fra øst. Frednings-

nævnet finder derfor, at betingelserne for i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. l, at meddele dispensation fra kirkeomgivelses-

frednIngen til projektets gennemførelse, er opfyldte. Fredningsnæv-

net meddeler som følge heraf Farup sogns hnrgerforening dispensation

til tilplantning af den del af ejendommen, matr.nr. 49 a landerup og

Kirkeby byer, Farup sogn, der er omfattet af kirkefredningen, med ege-

og hVldeltræer på vilkår, at projektet gennemgøres i overensstemmelse



med de anvisninger, stiftsøvrigheden og den kongelige bygningsinspektør

~lver .
Denne afgørelse kan, senest 4 uger fra den dag afgørelsen er

meddelt, indbringes for Naturklagenævnet i overensstemmelse med reglerne

i naturbeskyt~elseslovens §-S7.

Sagen sluttet.

~V.
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~. r.. ~..l;; ~.

Skov- og Naturstyrelsen

4. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.
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