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Fredningen vedrører: Astrup Kirke

Domme

la ksations kommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 17-12-1951, 18-12-1951
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REG. NR. /l/~~ (~ 11 )

•• Undertegnede godsejer Axel Juul til Willestrup erklærer
herved for mig og efterfølgende ejere at.den ved A8trup~irke-
gaards østlige dige ligsende.parcel matr. nr. lo d Astrup, at der
ingensinde på dette matr. nr. vil bliVl opført hus eller bysning
af nogen art.

Denne deklaration tinglyses som aervitutstiftende på

fornævnte ejendom.
Påtaleberettiget er Astrup menigbedsrid og frednings-

\ .

,

nævnet for Aalborg amt hver for s1g.

• W111estrup d~1l 1"/12~i51•

#4. 4i;f.
j ff' kr. lre Indført id!1g'bogen for HELLUM·

§ t41 - HINDSTED H~R~fRSretskreds
§ 1411 '" .. den 22 DEC. .
Kass. ... -I-It -~-kr.-.-øre-'TINGLYST. O rt1

ft ~if INnnI6.~M IO~~f~'t\h .i60

~"'~~r-'1~
e fmd.ni:1fj lllW.,"",
for AAl\HH6 t\Olt,;raadlbeda

Dommerkontoret
9575 Tcrodrup
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for Aalborg AmtsraadskMa
Nmn ..,.

Undertegnede gårdeje~ .Aage Dahl Jensen ~ A.trup, de~ er

ejer af landb~ugsejendommen matr. nr. lo h, ll, t,_~l v, 6. QS~ll.~
Astrup by og sogn, indgår herved for mis QI ettert.l&~~ .•J.~e at
ejendommen for at bevare Astrup kirkes frie belisgaQAed ~ tølgende
fredning~
l• .Få en brlBlUlleaf lo meters bredde langs det Qdlis •• kel pi -V· -,PI' J

l2..1! fra det vestlige hjørne ~ parcellen til ueJ tor .e1lAOJ'dø.tliC.,:t

hjørne ·af matr. nr. lo d•.
2 og pi en bræmllt af lQ meter. br.dde på matr. nr. 11 t ~811&. kUke.

gaardena vestl1&e d1ae - og kun uå tor 4.tt. -
al ikke optøre. hus eller anden b7an1n& f.f nOleQ an..

Denne deklaration tinglyse. ,.em ee.rv11iu.1i1f'49-"e '.JA
tormtftlte ejendoa. _. "

- - ... _. Fltaleberet1i1get er A..trup .. Dip,d.rid OSt~edD.1qa-

~.t tør .lal bor;' a.t hve,r ror s1S,

A.trup, den 18. decbr. 1951.
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..a:a.a~.g~.

fr ..... 'ØI"'t
for A,a\boIS Amtsraadl1aed,

J)oøM»erkontotet
'575 Temd!up

Rigttg Kopi af Matrtkul.kortM,

Dirøtorat-t for Mab'tkulavæee"et I au. 1919·

'~;', 47'-:::'
•• .øIl':~ø. ~ ';OQ/Tn-.
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Dispensationer i perioden: 29-06-1995



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg,
telefon 9812.7111

,Vloataqet :
·Skov- oq fIlaturcrvralserf

REG_ NR.
\~1q ..O l

Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53,
2100 København S.

Dato 29.juni 1995

Vedr. FS 15/1995
kirke.

ombygning af graverbygning ved Astrup..

Hoslagt fremsendes til orientering Fredningsnævnets skrivelse
til Arden Kommun~

Sortsøe Je~n

\'i \ 1)1 H't'D \ I
\"J I



Fredningsnævnet
For Nordjyllands Amt,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg
TelefOD 9812.7111

Dato 28.juni 1995

Arden Kommune,
Teknisk Forvaltning,
østergade 22,
9510 Arden

Vedr. FS 15/1995: Vedrørende ombygning af qraverbygning ved
Astrup Kirke, j.nr. 165-3

Den 30.marts 1995 har De forelagt fredningsnævnet en
ansøgnimg om en ombygnimg af graverbygningen ved Astrup kirke
omfattende en ommuring af en forplads under det eksisterende
tag på graverbygningen.
Bygningen er beliggende på et areal omfattet af deklaration,
tinglyst den 22. december 1951.

Nævnet meddeler herved for sit vedkommende dispensation til
det ansøgte.

Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50 stk.1 kan inden4 uger indbringes for Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og
rettidig klage har opsættende virkning.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år.

Sortsøe Jensen

Kopi til:

l. sognepræst Christian Kold Mortensen, Astrup præstegård,
9510 Arden.
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