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Afgørelser - Reg. nr.: 01960.01

Fredningen vedrører: Bedsted Kirke

Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 17-08-1955, 10-10-1955,
26-05-1955, 19-08-1967

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR. /'~C~c1.)/
GENPART ;lt

Bd. og BI. i Ting-
bogen,Art. Nr., Ejeriav,

Sogn.

Bet.td
w.ad 11
bId l' 08
blntl l blu Anmelder:.'1 ar'_ ar.
~. °f,-::4810... Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

eJerl•• 06 .OPS~mpe1_ og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredn ingsdek laratio n

Undertegnede 008D.r&cl to. le4.". eop U'kla'Ø' .... .t
.. .. " '

~ som ejer af ejendommen art. nr. 54 08 ... af

ae•• M4 ejerla\l. 11-st~'tI sogn, indført i
tingbogen for .. 4.,.." !Ib". ,.' bd. J bI. 4' ,at nedennævnte areal

. .
af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af... t.. . kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

"1I~1''''''p1'''••., ~ tOIl kln.ab4_ 'an.U '11/18.
0l '01/'" kor.n .. , "".bvllE't "cl.'••, ed.... cI ...

b.... l .. Y1 , ........ ,. oe 46 ~ "
I • I '

I,

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsa!gssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrr4hde gemtande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



leDpa~~eDarll~18b.4be~tea •
" Fredningsnævnet .4en 10. aGp'h:•• ar 19'" •

Aabenraa ~;ts rådskreds j1. ~ • " •
/'Ct1/'7-'~#L
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Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for ... lE....... .

Påtaleberettiget e~ menighedsrådet for Be4ate4 sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

....w øopel"U . den 10. '80a'.195 4

A.IlCb. I. S••...,..rt Ohr. ..... ' 11181. O.......
tb Sd"'... a.. a.

De, .".w at ... u.sae ... 4... 11:1"1.... " el' .. 41__ at
........ 0P .

.... t.4.0... rU Aa4r. J. B_8U"4
,ol'llAllt .,

... _,aea4. ,..... t Jr1 t... pdken4•• h....... .
All · rl4. cl.. 2'_ ~a1 19" •

J. R. C.. »....
-.&.takrlneDØ1'11'1", bekliltt. •

.da. 11...... t 19" •
R • • • , •

,~ 'aY1Daea
ladter' 1 da.bo&eD tor ~.tskral.Dr. '6'.', .
L•• eITe4 1104 LøeWllJt10atør Birk! dea '0/8 19'" .
LIs'. f1qbo. I :::i::::: ~lbbi.4I,O~
»o-aerea 1 retekrede nr. 96 I Le
berre' a. v. sn&.letof~

.,.
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GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

"'e'" b.4 11tal. 1 an. u.
49 Bed ..,••
.J.Z'1ay 08
eop • Anmelder:

Fredningsnævnet for Aaben,:aa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede aeD1pe4e.-44tor le4.'" ~op .. 111.,..,.
lløW4 • uele.. tOl'Hb014Ilt klrll_Sa"a'.rl." aoelk.del.. -
" .... ,.. ,.. ....... y.au ., " " ••,at dat ••a'. y.p.

_I'." 'ftufi~ommen "" nr. a.,a,..,,, ':-::ri
'Ol' ........ 4' jollm.ted ejerlav, ~ s~gn, indført. i
tingbogen for .. ~.,.. Iløllol•• vl., bd. 11 bI. 1 ,at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes so~ iJ.e~enfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

.... ," kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
l, ll.... 101/" 609·'ft.eoe/O.10 ., 10 0.10 1101" _

41.tl' ., ' ..... 1•• lalt , .... urt •
... ,.. y•• , o. cl t.r • .el' lutabold••ia
..... I" a .,bo... t." tU•..... ,., l. .... ,... .

a. leD DO lp'el at c. _{4••' t. 111rk.". -.ll .. nat. ,....el 4~/l ~r"la. , ko"4 .'1I'1k' .... ,.. .. ..... 11... t.te•
....... 08 l. - a,w. at e, • t•• 1 tlrda'.'Ift ••• 'U:~1t•••
ae' 'tn ,... 11_ urt aN --'D.Y.~.»".1 41,l,
"".811. bar.1' 8114 ,. 41 tiDSboaaa to,. Be••t.a 'el.ll bl.lOl tllb.reJ' kleterat. l .... '.a.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



~,. to,.ln,ilold.. 408 du d.&-,,011øll ~d184o,).J.l· ~.t til bo _

",".el ..~ .. 4. tro ••4e uoal. ott.&-dJ'keD8. ,..tOl"at.to o.
d.t'~.'.t.ølao•• 'A1-ee ... al.no U.lure" ..uto~·.' 0l

Illeter.' Ol "lduevor •• ~ .e ~t. __ tllp.4.1' •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen .
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for ~K aoalp.4a-

1"1•• '. Påtaleberettiget er menighedsrådet for .... t.. ~ogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsråds kreds hver for sig.

, den 16/12le••,"
01. Da.s&.....I'er

1'8~U I.te,.... Ml.l. O.........
.roJaarwta CbI'i., ....

nævnte
O........... lad.r.UlVeI'8 81' alle••41-.. at .... ,."80101 leøilb ••,"'4.

'.111 4D4e~a ••...
1A4r. J...........

--00000-

Oenpart...r1Iti"e. b.~'. •
Fredningsnævnet 4. 11 ao"o.' •• 1'" •

for ••

Aabenr .. amtsrldskretl. a~:
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REG. NR. 'Tt'-'9
% -~:?GE NPART

Tingbog ror
Bedsted bind
II blad 28
art. nr. 83
Beds te4 e jer-
lav og sogn •

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov '140 1937 § 33

Fredn ingsdek laration

UndenegnedkØbmand Hans Peter Thode Hybsohmennar
Bedsted

erklærer herved som. ejer af ejendommen art. nr. 83 af

Bedsted ejerlav, Bedsted. sogn, indført i

tingbogen forBedste4 bdn bl28 at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

:Bedsted kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

En bl'WIIIIIaar den syd for kirken l18gende parcel 2411, kortblad ,
f" •

Bedsted i en b~dde d 60 • tresindstyve - meter langs parcellens

nordlige skel mod kommunevejen • Areale t' er ubebygget; ,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbr.inges transformatorstationer, telefon-
og telegrafmastcr, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hømehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrcnde genstande, cller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigtcn til cller fra kirken.



G~.warten8 r1a~18hed becr.tteo •FrednIngsnævnet

Åt'lb~nraa ~~~ts rådskreds .don 26. maj 19!1~ •

~.Y.

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Bedsted sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Bedsted l den19. november 19~

Hans B1bs~n

IDdtært 1 d~!bogentor retøkredø ar.gO,
r.. herred .84 Legl.uakloo1;er birk, 4. 14/2 1953 •

L,., • 'l~bog I Be4et.4 bd. II bl. 28 •
DoBaeren 1 re'8~4e
nr, 98 L,.herred a. Y.

---000000000----
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Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

1'1ngbogenror
Beds tedbind II'I
bl. 65' art~ 123
:Bedsted ejet lav
og sogn • Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempcl- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnedegflrde.1~r Georg Christian Knudsen og hustru
Osthrine Uar1 e. r. Hansen. ar Beds tsd

,/

erklærer herved som ejer af ejendommen, art. nr. ~23
Bedsted ejerlav, Bedsted sogn, indført i

, at nedennævnte areal

af

tingbogen fo~edste4 ~I
af nævnte ejendom fredes som· nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

Bedstecl kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

Den del ~ parcel 610(71 ~~rtbl~d 6. soml1gger syd for kirke _
gaarden. Arealet er ubebygget •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantcs med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefoll-
og te1egrafmaster, benzinstalldere og lignende eller opsættes ~kure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Beds ted sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Bedsted ,den 19. novemb. 195 2

es thr1nø Karle Knudsen

Gø org Chr. Knudsen

Idt.rt i 4qMa- tOI' ,.._lInd. lU". 98,

a. bol'N4 ... ilJpUlo.' •• tIlln, d. 14/a 19" •
",.,. Kasbo, ...... 4 W. 111 bl. a,».4.~.. u 11" 20

-...000000. F II

~ri,a,t.ae riltleb_a".kr.lt.a •
I I,' IIlL:~11""VO(:t ,et. 26. -ti 19~"•

lui

,11I'III.l,j ,<I11(SI~Jskred:li , • N • Y •

/~,~,



FREDNINGSNÆVNET>



l.

I

Art. nr. 417 Hcd:;ted - . /' ~
to) GO.O f'

1\ LV. I' 1\.

ejerlav og soen.

Stempe1- og gebJrtrl 1 henhold til
lovbek. nr. 194 at 16. juni 1961.

~elier:
lredn1n~allWVJ"Aettor .habenres err.ts-
rt1dekl'eds.

, F r e d n i n g s d e k l a r 6 t 1 o n •

Undertegnede torllhandler Lgon L~ller, Dedsted Lø. erklLrer her-
ved 80m ejer bf art. nr. 417 Bedsted ejerlav og sogn, at Je~ i for-
bindelse meG opførelse er en lagerbygning på nr~vnte 6real har for-
pliGtet lliigtil et tl:.lefølge:ld€ l"~åibhedaind~1.rr;;'ILkningermed hensyn

til benyttele.eu b~ nævnte e j eIldora, der er beliGgende nord og vest
for De~ated kirkegeard, ~dsk11t f~8 denne ved en kirken tilhørende
tr~bevokauing, del er pvrcel e95/70, kcrtbl~d 6. høreude un~er art.
nr. 48 Bedsted ejerlav og sogn.
l. 3ebyggelse på arealet illdenfor en afstand at 15 m fra purcel

895/70'8 veat- 0e nord8~el må kun ske med trednin6snævneta og de
kirkelige ~'nd1ghedere godkendelse.

2. ~tøjende ~bekiner 1 og udenfor lsgerbSenin;en og bndre bYGninger
på ~realet mu ikke ~xoejde pa tider, hvor der udr~r~s kirkeliGe
handlinger i kirken eller på k1rkeghroen.

3. Inetallutionerne 1 de bygninger, der opføres Få 6realet nu eller
senere, må udføres således, et atavplsge 1 videst mulibt ~mrang
forhindres.

Der.ne deklaration vil være &t tinglyse' som eerv1tutst1ftende
p~ ejendc:men med respekt si for tiden tinelsste rettigh~der o~
pantehæftelser, dog uden udgitt for mig.

Fhtnlaret ti1ko~er ?re~~1ngBnrevnet tor Aabenraa eAt~r~d8kredB,
~p.nished$r~det for Bedeted sogn og Provat1uQvelget for Rise herred,



, ..
hver for eis_

Bedsted tø, den 19 _ august 1961.

Fa. J.B. Møller vi E. Møller, Bedsted Lø
sign. E. Møller

Indført i dagbogen for Løgumkloster retskreds
den 3. sep. 1967
dagbog nr. 3773

l,
Lyst servitutstiftende.

(L.S.) Christian Bjerre I H.L.Speck, o.ass.
IIP.

Afgift
§ 142 3,00 kr.

,
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