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Stempel- og gebyrfri.
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer s~g villig til som ejer af matr. nr. 1t og 12: af
- QY VO r sogn at lade etAg.rat~",J ,fJerding" • e

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

rr~dnln~enom!8~ter hele ••tr.nr. 11 og 121·

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning. ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster og lignende.

eller opstilles skure. udsalgssteder. isboder. vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse 'af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min
fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu
påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for
hver for sig.

, den 19/ 6 19 52.

FA ••nighed.rad.'. yegae.
leter Hol ••

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 11 Ol' 121

Voer sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt. (C 146)

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 1 /8 19 52.

"dnlugaoverenskoasten tl1t~dea herveJ
',ere'ed menllbedarAd.

Ap:er.ted,
Fe".r Holll.
Karl U.lvlc:j.r
l'.'er Jleaen
J" C. lJl.adlHIft

IKar.tea.

den 'l. o.,. 1952.
;:;jner Miol!elsen
Kristine t.leløen
L. :J~.$trup&yend S.DdergAard

"er •• ete_Gde ••d Kirk•• llt1st81'1eta h81lRiil.lag b.at_ ••• det h.rved, at
12'... 1111- af Agel".ted Klrk .. o.Siv.le.r lndaknmkes 'til t\i OIItatt •
.. "r.nr. 1,&Ag.rated fjerding, Voer 508ft, .tt.r .'t .. tr.nr. 12t aa_ated •
•• eJ' loddracet under kirk.gård..... -
»-i fredede areal er indtegnet pi vedlagt. kort. ~t hvilken eD ,eapRrt er •••~
lae' pi akt C 146.

rrednlngan.mft't ~or Hj.rrln« A.'.Z'Lt()akreda, d. 9/3 1953.
Kara" ••

Iadf.n 1 Iagbogen for hflit.akreda Ir. 70. $9)b, X.b.'t.ad bl.V••
den 12. ~r8.1~5'.tr-,- Tingbog for Voer. Bd. A ile 254. Akt. Ska_ M Nr. 244.

Harald Uan.eb.
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- 12.Mra. 1953.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

• Undertegnede

«Ard.jer Jens Nielsen, Lemb,
~rklærer sig villig til som ejer af matr. nr. li. og 121. af

, Agersted Fjerdin«, ~ Voer sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

A ~ e r 8 t e d kirke.

Arealet beskrives således:

f En bræ RUl e syd og øst for kirk eglrden på 40 meter samt en
bræmme nord for kirkegården på 30 meter alt som vist på vedlagt.
kort.

Fredningen har følgende omfang:
I
\(',
l

~

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

!
r
1-,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for ~dsigten til eller fra

. ,
kirken .



For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for As.rs'ted kirke
hver for sig.

, den 19 52.19/ 6

J ens Nielsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. llt og 12!, af

sogn.Voer
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. (O 146)
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den 9/ ; 19 53.

Kraten.

1ndfør't i Dagbogen for Retskreds Nr. 70, Sæby K~bstad m.~.,
den 12. Mrs. 195}.

'\ Lfst. Tingbog for Voer. Bd. A. Bl. 80. Aki: Skab C. Nr. 146.
Hatald Hansen.

Afgiftsfri i H.i. Lov 140/19;7.
§ 14I1: 2 kr.
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REG. NR. /J??-Z;94

OTerensstemmende med Kirkeministeriet8 skriv, Ise at 28. sep-
tember 1953 bedes føliende tilføjelse tinglyst:Sålænge arealet adm1nist ••res at de kirkelige myndigheder, traf-
ter kirkeministeriet d.og uaneet nærværende deklaration af~ørel •• medhensyn til eventuel optørelee at bygninger på arealet, for aå vidt
diElee skal t j ene kirkelige :formAl.

Deklarationen borttalder i det omfang, hvori arealet seneremAtte blive inddraget mnder kirkegården.
Fredningsnævnet tor Hjørring Amtsrådskreda, jan 20/2 1956.

Karaten.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 70
Sæby' købatad m.v.
den 22.feb. 1956Lyet tingbog for Voer Akt: skab'M 244.

Harald uansen.
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