
01856.03

Afgørelser - Reg. nr.: 01856.03

Fredningen vedrører: Hørve Kirke

Domme

Taksatio nskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 07-04-1952

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



•

'.

REG. NR I &90 C
Mtr,nr. l, 2a, 38b Hørve by og eot~. (I 11 11J (-l 1 cl IC r

II,",t1.;_~'L .'eon '_ngsnævn ut

j'O,~ ilolbL'll: A, ".

Ud "n :,ttHJlpol 0(; :~ubyr i 11-. ,-

l,V']J', 2.1,0 Cl: 7/S 19Yf;§J:',

Und (:1 J",,":::nUlll' Vallekilde.Hørvl BOgølrAd
,'rklærcr sig vi:Ll-:g [,.L1, ~Jnl'l "u'r ,'J inLr,nr. l 0& 2& aam" ~b
af Hørve ll~T. og ,)U,C~.' :tl, .JoL'lI\:.J ·øuu_ .. dl •••
~ mt~,nr" l'1'eClc 1'01' cl!; ":;')u',, l'C]" f.L'i b"l~L~2:()j hUcl ie.:

Hørve kuku.
Arealet buskr: VOC)' iJl,lf:cl'<:, hel. ekolelodden qdog _, tor kirken .amt pUJ'- I

kerinS8plads.n nord for kirk.n. ».t bemærke. dog at ~.4D1nBen lkk. omt«tt.r
den del at 2a, eo~ liBBer •• t for en l1ftie trukket 1 tor1.. ,.1 •• at ktrk'sArd ..
muren mod øst og beliggende "Illem d,ntte 11ni. o~o atr.nr. 2.' a .e'skel.

Frudningf,n har fol.::;C'ndn 0n_~anIJ:
, o

Dc hi.dtll u'oubyg{:Cl11' ~1;"e,lJ,ll r n:u .Ll~k( bu'Jy(;gVJ 1):"_Le;' bup_L:cni,l's mur1 lJ':SJ,~I, l'O

cd01ægg,md(O ')u})lnntnJ,~lC, li.::>; l-,)fI] ejer .lCJll(o; J-\(h,O :'/0 '-r",-:.lJ'll' m,·, ,CJUrJllC;"f'

1;1.~al1sl'o1'm8toY'st'1'l.J_e)nc;J, tCllcc:':-"ll- or; tJl,";rllf',,:,lsLl'Y' '1.', 'l)~:nl::1d(; 'JJlcn,' p,J.:;,~o"

t( s slcure; udfJnl[jss",accl.'-, vnp;nr) -,,'1 L)(J~)O('.1 '-;(j eJ lur °p'o:.J,':JI'.Llli: ~'f rUc1G\r,ll)(~t

011<11' llt2'l1C'TlCr, sl:0I11wdci,l,'ct's 1,'f1T(m(~n ~C':1r,-V,I'I',~e "l'~ :,;~j 'c ,ir, L :1,:1(, Jol{l(J' -'ure)-

t8~8U ændringor i con n11 ilc8c~1-mde 't JLJtadli , eJer ~(:'i1 \'~J-l:c sl(:ccm"nclo ()'-.]cJJ

;1ind::.'enuu for ucJsiei,on t:..l ulJ:c fru lnr':l:n,

PA area1arne må ii,k. ønbrini,8S 1ndwrtrlel, s'tø3ande eller Ud,luet.nd' virk.:
8OU1he4.

V1 torbeholder oe dOi ret tU eventuelt på ar.alerne at aabrin.,' aldlrdomehJem
.kole .ller andre b,&n1nser tl1 ottentllse formAl, lde, blIft1nc,ra,. placlrln&
torlnden ekal godkendes at naturfreunlnisnævn,t. ~,

Denne overen sl(orns-L er _l(\ct-) t':'1 lnnd er for, a't~tJ un ladtid igo .n,l,g,
~~~ P~l 'jjendor.H:1fJl1 b:;'bel101dcs1 ligdsom ~ furbl~hol uer ~ n,t
tE at -rOI'O'~,,1ee nyhy,,!n in~;l'r Qn13~ 311'. o".ntor.

l tilfæl,Je cef LJ,;'b.r~Jnl'i_:c::,' eller ornbYL';n~n[~u~ l,," jUJ v.LlloLg til fO:~lnr1Gl'

bygn: ngsR,~h8j do r r:; c 1,CcllC'l.synd 08 :J.t fnrel:B[gc: '0 c'r;ni11c;cr °CJ l go(;kund eliJo i ar

n atul'fredn:i,n[::::nllJvl'ln t , :Lu()L b,"1:J:U:;:c,;f-,lse,l Flltld skal have at sådanL ydrd) at

bnbyggr:lsen bedst. mulir;c lJ(lsser tjl ,)mgivel:oernE-: ',f, iJcl~e lmøt]i8'~ hlnorur

udsie;Gen til eller Jro khkon.
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Soa 1Da~gnet e~lr 1 tln~,o••n af mtr.nr. l ttltræd.r mtD1Bb.a.rld.t
_IT.tDdt d.klørdton.

Jeg ~,renig i, at ovenstående frodningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
monighedsrådet.
'Ar,yoJle del 22/.l0 1952.

p.a.v.!ast ~or.1n••
• ) .entodnott.

Idet naturfredningsnævnet modtager og god~cnder foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 1, 2a,38b . af Høry. by, O. sogn.ilt ~redJede areaQ. er in~ltegnet på !ledlag:t.~'*e!''l7sRi:'-t'8Ef~''lYgJl'r·~in.l''iel'k'$.lIh€ln
gE'Jnpar,.'bedes~'.henlagt~,påakt~'n.

Han, , den 1/4 19 52p.'.Y.lou. kane 'Itu.en •

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den 1/4 19'2
'•• lllr.

Olt.
la.tørt 1 dalbo ••n for NlkeblnB SJæll. kbat. og DrQ~ahol.Blrk, dea '...p.1952.
flne1,et •
Atv1Bt t.,.vang. mtr.nr. 1 Hørvij bl og eOQn, d~r 1i~8. tiD_bos.n I'" at 'lreYt3lf
præsteeIJbede. Skoysaard/ Bolet. '3.
x) .arv ~'Dal dlklaration tlltr.d •• pA IArlyejl. pr.et ...b•••• YIsn', idet dog

b•• ~ko8. at Hery. p~8t.e.b0ui Nl være den --** r.,lll rtttilbltlbav.r at
ut.let, ... _ngllr lIIIldl.rtld "lne1181; "leoalt.

~aa' Mor.tas. a06Jl.pftlltltt,
flid. for a_labllt.ridl'.



Anmelder
Naturfrodningsnævnet

for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 uf 7/5 1937,§33.,

F Ii. E D II I N G S O V E R E N S IC O M S T.

• Undertegnede.
erklærer sig villig til, SOD rjer uf mtr.nr.
af IløJ..'vc . by, . 0[;
dette mtr.nr. frede fQr at sikre

'1J,grvo k:trke •
Arealet beskrives således~

boboo lGO shUG.

J)011U. 1:'JrC4 Jor~:J Jul1u3 Jensen
10,b

sogn nt lade et areal af
den fri beliggenhed af

•
Fredningen har følgende omfang: ~stor

~_~~areo.le. tmf.l ikke b'@JI~IP"", beplantes med u~
ISCI~I.'D.'I~ ~igesom der heller ikke på areale t må anbringes
transformatorstationer, tolefon- o~ telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes sku ro, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redGkabor
eller lignende Gkønhedsforstyrrende p,ensto.nde. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu be stftcnde tilst"nd, der kan virl,8 skærnmende eller
hindrende ferr udsigten til, e.ll.er f ....J. ldrlwn.

Denne overenskomst er'ikke til hl~der for, nt den hidtidige ~e~yggelse
og beplant ning på e Jendomrnon bibeholde G, lice Gomjeg fgiPb'i!fH~"";'~g ret

~~~.lJIf;..j...ø

til at foretage nybygnj.nger eller ombygning~J,;..~,""'"w"'''''''''
I tilfælde af nybygninger e· ,.~,.t,~*....omi:lyg·n"ingerer jeg villig til forinden

bygning sarbe jde rne påbeg;y.P\i.e-.a,:·a:t'fore lægge tegninger til godkende Ise for
. r.t'?~ ,,\

naturfredninGsnæv~y,~,;i"ia:et bebyggelsen alt id skal have et sådant ydre, at
bebygGels~,p:..bfJd~t"mu ligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
uds~teh"'-{il eIler fra kirken.

I' '~.I·
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JeG er e nig i, at oven8t~ende frcCninGstilbud tinglyses på min,fornævn
te ejeodom.dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvj.ses til ejendommens blad i

tingbogen.
På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og

menigredsrådet •
llørw ., den 1./4 19 52

".Juli,u. J.n.n.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fa ranstående fred-.
nj.ngstilbud j be stemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr .nr. 10Gb af Hørve by, . Ol sogn.

/~e t ,.,!F.>'od''Ocfa\ are a~" 9Y' "i'~dtr; e;niilt ·1>å~"~1:Et~lst.~~~'il1.~J.:ke n e n
gp,nt>a\..t~.Jt)edes he hlag-t' på alct{en,,'

"(',~' "

Naturfredningsnævnet for Holbæk .amtsrådskreds,. den

t.t4øUel'.
ost.

l'4 1952

Ly:-,;t: Uyltob1l1iJ S~.Kbl;.1;.I4.v. den '19 1952,
Skovalrd!Holst.OO •

.J' I (3.'j

J ~ i
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Mtr. nr. A n m e l d e r

Naturfrodningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

F R E D IJ I ~J G S O V E R E N S K O H S T.-----------------------------------------
Undertegnede. huoojor~kc Kri~tlno Jensen

erklærer sig villig til, 80~ ejer af mtr.nr. '7
af Hal":W by, 08 sogn at lade •• ,nh."
dette mtr.nr. frede fgr at sikre den fri belig~enhed af

Hørve kirke.
~

Fredningen har følgende omfang:
De hidt il u bebyggede areRle I"må ikke bebygges e,llerbeplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale X'l'1tIå anbringes
t ransformatorstationer~ telefon- 0[; telegrafmaster og lignendo eller opsæt-
tes sku re, udsalesstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redGk~er
eller lignende skønhedsforstyrrende genstonde. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tllst...nd, der kan virJi:8skæmmende eller
hindrende for udsigten til cllAr f,':.k:i.rJwn.

Pt4 ejonilOl1lr;1Øn cå ald:t'14;- 41'111(;)8 Grpvorvøvirkl'!J~4 eom "04 røe. stø3 '
eller Ude-lt~"t lm1\ eCJlorø 1..1rkan.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, nt den hidtidige bebygGelse
og beplant ning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygni;ger eller 6mbygninger er jeg villig til forinden'
bygningsarbejderne påbegyndes at forelægge tegninger til godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt id skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



Je~ er e nig i, nt ovenstående frouningstilbud tinglyscs på min·fornævn
te ejoudom.dog uden udgift for mig.

M.h.t. pnntegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i

tingbogen.
På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk' amtsrådskreds og

menigredsrådet •

Hørve ,den 7./4 19 52
Christino Jensen.

Idet naturfrednirrgsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
nj.ngstilbud, be stemmes de t, at fredningen vil være at lyse på

mtr.nr.. ~7 nf Hørvo by, . OG sogn.
Det,.'-frodede 'areal er' indtc8ne t"på vediagte-·kO'ns"lM:'tl'~·I'\I~;;,.nv-ilken en

i "I ,,"
g0npart(~s~des he~~.~t på ~~eri"

NaturfredningsrJ8vnet for Holbæk amtsråd~kreds, den 1/4 1952
~.i&øl1cl'.

ort.

Lyst, NUkøbin:. S~. Kb~t.m.v•• elen 'n/a 1955_
Skovglr4/ffol Ø't"B(2.

'. y, ,
I' , ',; , f l. t '..t • 14/11 195'.
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Anmelder
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

F R E 1) H I i\l G S O V E n E N S K O ~r. S T.-----------------------------------------
Undertegnede. arbcjuOIillUld l?ctor Anton lensen

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nl'. ,Sa
af . HørvG by, 06 sOf,nat lade .... m.
dette mtr.nr. frede fQr at sikre den fri beliG~enhed af

. Hørvo kirke.

Fredningen har følgende omfang:
De hidt il u bebyggede ~reale rmå ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, .,ligesomder heller ik~e på arealernomå anbringes
t ransforrnatorstationer, telefon- oe telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskabGr
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringe-r i den nu be ståo-nc'!.etils.trmd, der ka11;virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fJ~ kirken.

,
lea er vl1liO til at f~erDQ okUrøt med tagpap me4 tUbJsnlrJSer umid...

delbart voot for kirken mod at IOOn16beåsrAdct opfønr 8ft tUbJSUQ;l med det
hal_ fl04eareal Q.f ownnavnte skur med tUbrgftlngøl" .. to:r~l". o.f mit
stuehus' øet~. fUbycnil160D $kEll W)l"G (U'UndlllUl'8t .4 taet '81& (ø,pS6otag) ,

"(, ~ ,.

•Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplant ning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller ombygninger.

I tilfælde af nybygninger e lIer ombygnint;er er jeg villig til forinden"
bygning sarbejderne påbegynde s at forelægge tegninger til godkende lse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen alt id skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt pas~er til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



el
I
I

Jeb er e nir, i, at ovonst,O,8nde frO(~ni.nGctilbud tinglyses på min,fornævn·
te ejeudom.dog uden udgift for mie.

M.h.t. pantegæld, servitutter OG byrder henvjscs til ejendommens blad i
tingbogen.

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighed srådet.

Hørvo , den '1/ 4 1952
Poter Anton Jensen.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
nj.ngstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. ,aa af Hørve by,. 08 sogn.

D~t1fred.,?sl'l· 8.rral er ):t:ld~egne t ,!,lå, vedlagte- koæ.t4:iJU..}~e.........a~..JlXj,J.~JH"\.e n
g'3npartl~-de""s hcnl~.,1>å ..('akteri. "

Naturfredningsnmvnwl:; for Holbæk amtsråd skred s,. den '/4 1952
W.Uøllet'.

ost.

Lyøtl Nyl~bina 6~. Kbat.m.v •• don '/9·1952.
wcovgara/HOlot.iC.

I
l
I
r • 14/11 1953.
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KORTSKITSE

••
over

te rrain af HØRVE by o3 sogn .

fra Nykøbing

•
• til

Holbæk

Målestoksforhold: Ca. 1:4.000. 11;/:. fredede arealer.
Naturefredningsnævnet for Holbæk A~t, november 1953.

•
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