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Anmelderens navn og bopæl (koiitåh: '

Fredningsnævnet for .Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

• I,

Fredningstilbud

Undertegnede .1..eJrakov SOSDII 118n1gbe4arA4 JA klrkeD8 0l pJ'lIe, ... be4eta
tilbyder hl'l'vedfsom eJer af matr. nr. l- 1 l V'IJl'De

. a' a 0B li. o

af by

at lade nedennævnte areal af ovennæ\ nte matr. nr. frede som nedenfor an?!.t.
sogn,

A.realet beskrives såle~1es: A_ .D.... ,. ........... ..I_-.l.1L
., ll. ll. . .'.., .. _ ..... ,mr... ~""", •• IIII' 'vn 874

tor klrkefW.'deD ned Ul *811.'_ ~el.1I.'rI. or~ ia'ol"lK~'.d I'" ll.,

• ,) t • ~ ~l

,I 11 .. 1", 1.11,

i 'ol l

,J\ jl .11 I

• Fredningen ha; følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
., ,l J l • \,1 '\

eller vedvaremfe, ligesom der heller ikke p~ arealerne. må graves grus ell eF , anbringelJ
. - ,I •

transfof!natorstatjon<;~, led!1i':l_~sm~~ter q. lign., skure, udsalgssteder; boder; ~'vogne til
• l " .,l ' ,, ."J L' .! ~ , , .}. l, ~L '

beboelse., høns~g~rde. rnød<!inger d'er andet, som kan virke skæmrnend~ .... ,J l 'J •• ) I)... "
BAd.' 'JIåd&g forbehold_g dog- ret til 'at- - I , 'f '_ cl ,; .. ~ /~-.u6__',lI.l:t, L"~' .
:, ' " I L'. .' ., t', ":. la4~ op:ftlre eD ,lO' ,.. ~~tl ~L
["'ro. Dr~-11l''l stedet; r, '4 " '.' ,.1"" ,~." >~ ,or eD 1lU"1IJ:L"eil4... ' ,l • l 1 . l t L I" !

, ' I ,,'I

, ' i . j " j',

t r.l \ • f' L •.1 ' k rAd.... ". .
rOr rednIngen r~vi!låf~ Ingen erstatnIng. • <\? r C~J·.lGln ,.\ .l

~4" "g er' illdfor8tåe~ med, at ovenstående fredningstilbud ' tinglyses nå ~r6fJ'ej~n1toin. I

matr. nrl .... la O, lB, J J., " • • ar' J', iXZ&Cll S'l _

~~" by ~Ol

J. .).L

... " '..~.
j

Idog uden udgift fQaligk1fte ••
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Påtaleberettiget i henhold lil foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.Lejrskc;>v sogns

',. I, A I

Lejrskov , den 16 - l - 19' 52.- .' '
No B. Engsnap. A, Thaysen. A. Hjort. Kathrine Pedersen.

Niels i. DaI~aard. A. H. Tar~. Hans Jakob Pedersen. Else T.hom~en.

Det attesteres, at foran underskrevne 8 medlemmer udgør Lejr-

skov Sogns hele menighedsråd.
I ,

N. B; Engsnap
sognepræst, formand.

II J hl. : .'~

, • I I I i, ." I II" .
Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender toranstående trednings-

tilbud. beslemmes riet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.,. lA, ,12: og 111
af

Lejrskov by og sogn,

1wi;!iskmrn!l!:~}fzji:R~~~Ml~1!j{~m:

imlxmtgmz:it.dm1xi~ 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, Forbeholdet i kirkemini-

steriets skrivelse af 12/3 1952 godkendes.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den ~5' marts 1952.
, I I '.1 • i...1 l' !!Ii.li);, J

, Det't'lt d' t d,J .ra,st~Pt·i'l'~~',LII,'''o ."JI'IIi.II,', ,I' , .. l ræ es, 'a ' nærværen e 'fredningsDUC!. tinglyses' som
serYiltuts t i:ll'tende ,på matr. nr. l~, l,Q,iog ,l:!,! af, Ilejrskovdby rig sogn
meHff2!}g~nq.Ef,f:or~~~old: I ,L ,', (d'di")i ,,1[1 ,jJf,lj l,d.;1. ! l . ,

. SC1længed'e ~gældenåe arealer adminis treres af de ltirk:elige myn-
digheder, træffer., k1rkemlin:i:at'eriet dog ef'ter,i11hdhSnt~t'~;erklæring! fra
fredningsnævnet afgørelse om nY1>lace~ipg, ~f JI'b.ye;n1~~J;',.IQgll.tU+igeom
selve byggeplanen for,diss~, for så vidt bygniti~e~ba skal benyttes til
driften-af præstegårdens jorder, til brug for præsten ~lle~, ~~dat hele
skal tjene kirkelige formål. ' "', J ,- •

Kirkeministeriet, den 12' marts 1952.
Po M. V.

E. B.
J. Ben,tson

fIn.
Indført i dagbogen f'or re tskreds nr. 45, Kolding købs tad m.v.,
den 27' marts 1952. ;'" 1,;'1', ':'1 ~l'l~-:I'., 'd,1 C!'J;iilIJlfilll ",I
LY~,~,Jtti..pg:Q,q~.1)cf.~e.jFi3~iVl.1?::I,tl.l" 41~I,,Al<:1i,:,~kabltJ .lInr,.;ti~90,. ;j:;;'-
Gen~art medfUlgt. Skr. fra kirkeministeriet forevist,

- I.. Asger Rasmussen. .,',:iJ jJ r;'. i. 1,1

- - - - - - - - ocl

l. Gen;partens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET 3 JUN 1954
FOR den

RIBE AMTSRAADSKREDS l//. C-~
,I /1 ,). -"7-- -/'. '7-.l·>

,'l II' , ,
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Anmelderens navn og bopæl (k?~tor):

f'rednillgsnæonet for Ribe amtsrådskreds,
dummerkontoret, Holsled.

Fredningstilbud

Und('rle~nede
. . J~j~n I.lreaanen

tilbyder herved ~;om c.ler al malI'. nr. 1M.

e af hy

'" 0&al lade nedcnmevntc areal af ovenna:vnle malI'. nI'. frede som nedenfor anfetrr.
sogn.

t\ realet hcsklives l>åledes:
Hele areal.t.

:! , J ol, j'J! J \ :.

l I IJ 1'/

e Fredningen ,har følgende omfang: ,,' '" "

Arelllt>rne må ikke bebygges eller beplantes Illed højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom eler heller ikke på arealerne må graves grus eller a'.lbringes
tran~fpnllatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgsst'cder,' boder; vogne til
heboelse, hønsegårde. møddinger dier andet, som kan virke slqemmende . .L •• '" ,: "

Jeg forbeholder mig dog ret til at
, ,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
, ' '

.Jeg er indforstået med, at ovellstående fredningstilbud tinglyses på ~lj" ejendom

afmatr. nr. 1.1.
LeJrøkOY

. '
by oø sogn



e

Påtaleheretti~et i henholcl til foranstående Cl' fredningsnævnet for Rihe amt og

Lej Tskov, sogns' menighedsråd, hver for sig eller i forening.

'.Lejrsl,{ov ,den 22' august 19 51.
Søren Grct::ersen.

,I l. '

l . ,11.1' l

1,1

II l , I l l,.,

Idet frednin~smevnet for Rihe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tillmd, hestemJllcs det, at tilbudet skal lyses som servitul på mat I'. nr. 1,A

af
Lejrsl:ov by og sogn,

hvilket matr. nr. idmoGreln:;m!lf.kmattzar.
:1mt udgør ct landbrug. Del fredede areal ses indtt'gnet på

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

Tinglysningen sker med reservation af lidligere lY:';lpantegæld. servitutter og lign.,
hvorom henvises lil ejendommens blad i tingbogen.

Frt'dningsnævnet for Ribe amt, den 31' december,11951~ ' ,JIlIlL " ,

" , i l :, "I ,,\ i i !.. ,j j I l .Il J J IJastrup.
I HI 'l,! ,i>l (.~II JI)iLdJ, ti, II III l l, •

~~df~rt i, ~~8b9~~n rpr, tet~kreds
den27'marts,1952.! 1",'1

nr. 45, Kolding kiøbstad))m.:v.',.
j : l j. ,I l, I I ,I III •• )" ti: Id ~l . l lA

:d, ~"ijl l ,hl,,,1 1(111.-1 :.; ,ILyst tingbog: bd. Lejrskov bl. 236."Akt: skab G. nr. 631.
Asger Rasnillssen. l.,. "'etc.1

- - - - - - - -
Genpartens rigtighed bekl~ftes.

IJo'l I l

FREDNIN<;~RNÆVNET :,' l", , " 3' JUN 1954' J: I II J~il/IJlb',,1 II' I

RIBE AMTSRAADSKREOS, ,dem, '.. ', 1..• ' II J .. ,l, 11lJI.lli ,'J wJI

li, '

1\11 ,11:J.IIIJ l!' II •
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Itatr. nr. '4.! LeJnk09':

bJ 08 SOlD.

" I '. Aumelderens navn ,og,bopæl (k~~tdr):

Frednillgsnæonet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Hofdieli. I'

Fredningstilbud

Undertc~necl(' UeD4 t 1;r1tit1on Beud 'HD
tilbyder h('rved !iOI11 l~ier af m:tlr. nr. 4Jt

af by

.\t lade nc(tcnnævnle areal af ovenlla'vnte matr. nl'. frede som nedenfor a~rt.
sogn,

Arealet heskrives s,ilec!es: .!$D bl'lrmlll8 øa\ og DOI'4,., hl" Jc1rk:e-
, , II: fil li Jo, 1.1

I ,I . I

,~ / ,I " ..I, r ,l.

I 11 I l II .11 fil l J dl

l ',i LI l l. li 1/1

Fredningen, har følgende omfang: l' .'" li." I

Arealerne må ikke bebygges eller bcplantcs med højtvoksencle træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
traR&forl1'latorstationer, lednillgsmaster ~. lil{n., skure, udsalgssteder, , 'boder,i v6gne 'tiI'
heboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende., , I.

• t, l .\. ~ •• 1 l • • •

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingeh erstatning. ,
• " • ~ l . ...t I'.. I 'H, ,I ':.t i i

Jeg Cl' indforstået med, at ovenstående frednin~stiIbucl tinglyses på min ejendolu
lnatr. nr. 4% '., 'ar' .11 II. ,

lAJrøkoY by o, sogn

dog uden udgift for mig.



Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
Lejrskov sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening.

l.ejrskov ,den 22' august 19 51.
Bendt Kristian Dendtsen.

, ~,\ \
,..

I •• ', .11 Jl l I

, :11

I ti. l 111 t III.

Idet fre{lningsnævnet for Rihe amt modtager Ol-( ~odkender foranst4endcJrednings-
tilbud. bestemmes det, at tilbudet skal l} ses som servitut på matr. nr. 4y"

at
Lejrskov by og sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 31:
ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal &es indtegnet pil

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

Tinglysningen &kcr med reserv,ltioll af tidligere lyst pantegæld, servitutter og Iigll.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 31' december 195!1.•.' '""I",
-;1 , ( l l I i 'l l II &l Il j II J.Tastrulle .

,,! I( ::id ·,I-'l':;.iI .. I '.', '

den 27' marts 1952.
,I, ,Iti, I, l.I, ,rI·.d: II . 'ILyst tingbog: bd. Lejrskov bl. 2~. Akt: skab M. nr. 65,.

Asger Rasmussen.

Genpartens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET l

I ~ II l, 'FOR l', I l I "

RIBE AMTSRAADSKREOS, . , ilt JI.IJj..;; / ~ " \ I • ~V7"?-'j
:li 'I II l' ,
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FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT

.. REnEN I HORSENS
_ 8700 HORSENS

TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG) FA. NR. 50/1994

7100 Vejle.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50 •
•tk. l kan efter lovens § 78 pAklages til Naturklage-
Dævnet af den, der bar begæret frednlngsnævnets afgø-
relse og forskellige myndigheder. Ilagefrlsten er 4 uge~
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pAgældende kla~e-
berettigede. Ilagen ind~ives .kriftligt til frednings-
nævnet, der vlderesende~ der. til Naturklagenzvne t.
ED tilladelse kan ikke udnyttes, fer udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse ~ra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifelge naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 ir efter, at den er meddelt.

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12,

e- Ang. opførelse af servicebygning for Lejrskov Kirke.

Den 30. september 1994 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:

11

Den 14. september 1994 har Amtet givet landzoneti11adelse til op-
førelse af en servicebygning på ~ejrskov Kirkes areal matr.nr.
lu Lejrskov by, Lejrskov.

Arealet er omfattet af fredningsdeklaration af 27. marts 1952
vedr.lejrskov Kirkes omgivelser, og efter aftale med Lejrskov
Menighedsråd forelægges sagen hermed for Fredningsnævnet med an-
modning om godkendelse af byggeriet.

Der henvises til vedlagte kopi af sagsakter, herunder kopi af
fredningsdek1aration.

Det skal bemærkes, at Amtets landzonetilladelse bl.a. er givet
med baggrund i, at byggeprojektet anses for ubetænkelig i relation
til kirkeomgivelsesfredningen

11..........

Det fremgår af sagen at' det drejer sig om en servicebygning, etage-
areal ca. 65 m2 til brug for driften af kirkegården ved Lejrskov
Kirke. Bygningen opføres på Lejrskov Kirkes areal og placeres ca.
samme sted som et ældre beboelseshus, der ønskes nedrevet. Bygnin-
gen indrettes med redskabs- og opholdsrum.

AO \'2..\\1\0 .. 000\

~
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2

Fredningsnævnet tilladder for sit vedkommende det ansøgte under
forudsætning af, at den eksisterende ældre beboelse på ejendommen
nedrives.

J. 8ruun

Kopi til: Lunderskov Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Lejrskov Menighedsråd
Arkitekt FPA C.V.E. Knudsen
Ribe Stift
Skov- og Naturstyrelsen



I '
I Fredningsnævnet for Vejle amt RE6.Nl/7~3.II
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Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle

Fredning af Lejrskov Kirkes omgivelser

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 13. april
2005. hvori det hedder:

"Udtalelse vedrørende ansøgning om udvidelse af redskabsrum ved Lejrskov Kirke på
matr.nr.! u, Lejrskov By, Lejrskov, Lunderskov Kommune.

Vejle Amt har den 11. marts 2005 fra Lunderskov Kommune modtaget en anmodnmg om
en udtalelse i ovennævnte sag.

Der ansøges om tilladelse til en udvidelse af det eksIsterende redskabsrum for Lejrskov kir-
ke med 27 rn2. Redskabsrummet ligger på matr.nr. 1 u, Lejrskov By, Lejrskov, som er om-
fattet af en fredningsdeklaration, som er tInglyst den 27. marts 1952.• Efter denne deklaration må arealet ikke bebygges eller beplantes med høje træer, ligesom
der ikke må graves grus, anbringes transformatorstatIOner, ledningsmaster o.1ign., skure, ud-
salgsteder, boder, vogne til beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke
skæmmende.

Vejle Amt vurderer, at den ansøgte tilbygnmg til det eksisterende redskabsrum ikke vil vir-
ke skæmmende I forhold til kIrken og dens omgivelser."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

- Under henvisning til det af--Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til den ansøgte
udvidelse af redskabsrum, der ikke skønnes at stride mod fredningens for-
mål.

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FV A 15/2005
Deres j.nr. 8.70.21.5-428

11. maj 2005

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med regleme i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Frcclningsnæv-

, ~\-rl..\11 O-~.:»)
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•

net for Vejle amt, Domhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Lunderskov Kommune, Kobbelvænget 2,
6640 Lunderskov, til Haderslev Stift, Postboks 295, Ribe Landevej 35-37,
6100 Haderslev, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Uffe
Paaske, Egevænget 79, 6640 Lunderskov, til Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsfor-
mand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet,
Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Ha-
raidsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

r'_~~-
Preben Bagger
nævnsformand

l~J I.' ..::..ee~;il
.J. l"'~ I i,' 1-'t'Ji:'Y1'~1~~jat

" \
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Ny natur

Økologisk forbindelseslinie

Internationalt beskytlelsesornråde

Værdifuldt landskab

C I Råstofgraveområde

~~ Skovbyggelinie

~~~ §3 område

«.:.,:,,;.'.. .':' ..".. :.1-,] Kirkens omgivelser, højdebyggeliniee----

•

•

•
~ Naturområde. særlig værdifuldt

Naturområde

~~ Småbiotopområde

r"'" ,',' ,', 3,,',",' ,

•
~ Fredning

8 Fortidsminde (gravhøj)

,

Mål1;10.000
©Kort· & Matriketstyrelsen

~ Zoneforhold

Industriområde m. særlige beliggenhedskrav

:;:;;::;;;;;;;:;:;:] Byområde

Kulturhistorisk beskyttelsesområde

Beskyttelseslinie

Rekreativ stirute-- ---
Vejkorridor

Jembanekorridor

Elledningskorridor

gasledningskorridor

Transportkorridor

Støjkonsekvensområde

o Regionalt erhvervs- og centerområde
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