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REG. NR. ~~~.JKy-:J. s~

Mat r •nr. : 611, ByNl.ll bI og sogn. Genpart

lOOl

24. l!'ebr. 195,.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ning sovere nskomst.

Undertegnede

atennua8er Å X • l Z 1. ft Ic »'11.&11,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

by, sogn a t lade et

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

ByZ'uaa kirke.

Arealet beskrives således:

• J!'redn1ngen omlatter hele lIlatr.nr. 6!!,. "at tor ktrkeg6x·den •

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.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mi'l. OS IIHJ reepekt af nu
lJUlv~\.r~'1'tJ1el.ltettttPlft o~ iJ:N~VJJ:PJi~!ævne t for Hj ørring amtsråds-

kreds og menighedsr~det for B,vrul1lid~ ••
hver for sig.

a,vX'UCJ

Axel Z1noh

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. A 562.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 24/2 19".

Karat.fl.

In~t.rt 1 lagbogen tor R.takredl Nr. 11
fred.~shavn8 Købstad .vv., den 24. fibre 195'.

L Y ~ T

lir. III Akt. Skab C Kr. 650.

§ L. 140/19'7 kr. o
i 14 "'; 2.,

lal. kr. 2 n!l\l-r' l! . ~ 1'\, ::ol} ...:d l:,(;!\t(."dtt.:s.\ J \., I ~J;' • ~. • -. ','

l=4,:lin-,c;l.1 i i;1' i I ,.. g, J~ll J., /10" 195'9
FREDNINGSNÆVNEi

FOR

HJØRRING /J,iA-;-GRMDSKREDS

j~./V.
C::;;~av



Matr.nr.: 142!. Byrum by og sogn. Genpart

30. nmv.1953.
Tingbogen for Læsø:III,IV.
Akt:Skab O nr. 222.

1452

/9:'9,

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

Læsø sogneråd

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 1421, af

Byrum bY, Byrum sogn a t lade et

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

Arealet beskrives således:

Arealet omfatter hele matr. nr. 1421,.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantnin~, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe&

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende',

Ir, 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 udgi ft for mig, og med respekt af nu
påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedrådet for Byrllm kirke
hver for sig.

Byrllm , den 2 / 11 19 53.
Birch Nielsen. E. Damgaard. Aksel Jensen.
Ejvind strøm. Johs. Wæver. Viggo Jensen.
K. M. Jensen. Ole Johansen. Marius Nielsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 1421 af Byrum by,

sogn.

•
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 30/ 11 1953.

Karsten •
Indført i dagbogen for retskreds nr. 71.
Frederikshavn købstad m.v., den 30. nov. 1953.
Tingbog:Læsø. Lyst Akt:Skab O. Nr. 222.

Nr. IV.
Karsten.

Lov 140/37
§ 14. 2,-kr.
Stempel og gebyr~ri,
lov 140/1937.

Anmelder: Fredaingsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds. .

Undertegnede Læsø sogneråd på Læsø kommunes vegne erklærer sig
herved villig til som ejer af nedennævnte umatrikulerede areal af

Byrum by og sogn (på matrikulskortet betegnet som markedsplads m.m.)
at lade den del af dette areal, der ligger nord for kirkegården ~rede
for at sikre den ~rie beliggenhed af Byrum kirke, idet fredningen har
samme omfang, som i foranstående overenskomst beskrevet.

Arealet begrænses således:
Mod vest dannes grænsen af matr. nr. 142~'s og 1421's østre

skel. Mod syd dannes grænsen af kirkegårdens ve t
s re Og nordl:"p.skel.
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Mod øst dannes grænsen af den langs matr. nr. 22~'a vestre skel løbende
adgangsvej til kirken. Mod nord danner landevejen fra Vesterø gennem
Byrum til østerby grænse. - Arealet mellem kirken og den omtalte lan-
devej er bevokset med høje træer.

Byrum, den 7. d9cember 1957.
Aksel Jensen. Ejvind strøm. Johan Larsen.

G. S. Christensen. Bergsøe Pedersen. Viggo Jensen.
K. M. Jensen. Ole Johansen. Marius Nielsen.

Idet fredningsnævnet modtager og gpdkender foranstående frednings-
tilbud bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse pi ovennævnte
umatrikulerede areal af Byrum by og sogn.

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

~rednings~vnet for Hjørring
amtsrådskreds, den ~. august 1959

P. n. v.
Th. Haagen.

Uden afgift
ifølge lov
nr. 140/37.
§ 14 ;3 kr.

Indført i dagbogen for Frederikshavn
retskreds den 24. august 1959.
Lyst påtegne ~ 7/12 1957 og 5/8 1959.

Sv. Nielsen.

r ;"~o. L ! • \ ~ (

Afskriftens rigtighed bekræftes •
. ' : T, .- ,den 2. nov. 1959.

ir·

.: \'. r iIS

P. n. v.

~/! IrajlljtM-
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• Matr.nr.: Genpart61 Byrum by og aogn •

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.
57H

6.dec.1952.
Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

graver Christian Svennevig Petersen, Byrua,
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 6J af

Byrum by, Byrum sogn a t lade et

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

Byrum kirke.

Arealet beskrives således:

• arealet omfatter hele matr.nr. 61, ••t for kirkegården.

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.
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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
påhvi1ende hæftelser og 88rvilutter.Påtaleberettiget er frednlngsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Byrulll kirke.
hver for sig.

ByrulII , den 5 / 5 19 52.

Chr. Svennevig
\

"

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 6 S. af by,

Byru ID sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 6 /12 1952.

Karsten.

Indført 1 Dagbog~n for Retskreds Nr. 71
Frederikshavns Købstad III.V., den 6. Dec. 1952.

L Y S T
Tingbog. Læs. Nr. III Aktf Skab E Nr. 641.

Kareten.
L. 140/1931 kr. 0,00

§ 14 2,00--
1\ laU kr. 2,00

"
(j~'l {<:rt ',;, ri)i::!lcd bekræftes.

'-~"nll'~'r"11 i l lj' rring,., ucntl7/to
FREDNINGSNÆVNET '
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Matr.nr. : '21. Byrulllbf og so8U.

142& 1bd.
Genpart

5738

6. .Deo. 1952.
stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.•
Undertegnede

gardejer Svend Aage Jansen, "K1rkensgård", ByrulD,

.
,i
\

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. ,2!. og 142!, af

.'8yrurn by, BynlID sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

en br~mme ~yd tor klrkegaroen vå 50 meter samt arealet
mellem kirkegårdens vestre dige og bygningerne pl gården vest
for ~lrken. - herunder indbefattet hele matr.nr. 142&.

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.

~d Stm. i. nr.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med re8~.kt at nu på-
hvilende ••ttel~~r og 8.rvitu~ter. oPataleberettlget er frednlngsnævnet for Hjørring amtsrads-

kreds og menighedsrådet for :ayrum kirlce
hver for sig.

Byrulll , den 2'1 / 11 l g 52.

Svend Aage Jensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på ma tr. nr. '21. og 142!, af by,

Byrum sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.B: 641.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 6 / 12 1952.

Karsten

Indfart 1 ~gbo8en for ~et8kreda Nr. 71•• Frederikshavns Kabatad m.v., den 6 ueC. 1952.
L Y S T

tingbog. Lw8~ Hr. III
Karsten.

Akt. ~kab Å Nr. 562.

Ialt kr. 2,00

L. 140/'7 kr. 0,00
§ 14 2.09

el
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Nora. Akt: Skab nr.

l I1Ipeklør
Ewa;d Andersen

Jernbanepde. 't • Telf. 22S
FREDE{ij~HAVN

REG. NR. /?~31<

•,
Det rødt skraverede areal
pålægges servitut om fredning •

Terræn af'

Byrum by og sogn.
På Læsø, Hjørring amt.

Udfærdiget i anledning af' tinglysning
i ju1i 1959

':""ø..t.l Q ....... _
•

landinspe"Rtør.

Målf'orhold 1: 4000
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 16.  december 2018

Læsø Kommune 

FN-NJN-55-2018: Regionsklinikken på Læsø

Fredningsnævnet har den 17. august 2018 fra Læsø Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 
at udvide eksisterende Regionsklinik på matr.nr. 33f Byrum by, Byrum, beliggende Kirkestien 2, 
Byrum, 9940 Læsø. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 
for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af deklaration af 6. december 1952 til sikring af Byrum kirkes frie 
beliggenhed og således til sikring af udsigten fra og indsigten til kirken.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at udvidelsen andrager 68,8 m2 , der etableres i forlængelse af 
den eksisterende kliniks nordlige gavl med 9,5 m. Baggrunden for det ansøgte er, at de nuværende 
faciliteter ikke lever op til nutidens arbejdsmiljøregler. Det oplyses om materialer, at tilbygningen 
opføres i materialer svarende til de, der er på den eksisterende bygning samt at den nuværende 
hovedindgang bevares.

Miljøstyrelsen har i mail af 27. november 2018 oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 
2000-område, og at det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV.
 
Aalborg Stift har i mail af 28. november 2018 i lighed med kirkegårdskonsulent Mogens Andersen i 
mail af 19. november 2018 tilkendegivet, at der ikke er indvendinger mod det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 31. november 2018 tilkendegivet, at der ikke er 
bemærkninger til det ansøgte, idet indsigten til og udsigten fra kirken ikke hindres.

Fredningsnævnet behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 3. december 2018. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Legaard og det kommunalt udpegede medlem Freddy Worm Christiansen. 
For Læsø Kommune mødte John Andersen. For menighedsrådet ved kirken mødte Bodil Kessler, 
Elmer Haaber og Else Marie Pedersen. Herudover mødte kirkeværge Karsten Petersen og graver 
Astrid Petersen. For Friluftsrådet, kreds Vendsyssel mødte Thomas Jensen

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Bodil Kessler udtrykte bekymring for, om anvendelse af store maskiner i forbindelse med byggeriet 
vil kunne skade kirkegårdsdiget. 

John Andersen oplyste, at kommunen er opmærksom på risikoen og tager højde for, at det ikke 
sker.

Bodil Kessler gjorde endvidere opmærksom på, at det fremlagte tegningsmateriale også indeholder 
forslag til placering af nye p-pladser, bl.a. umiddelbart øst for Regionsklinikken, hvilket vil give 
store problemer i forhold til opfyldning /nivellering af terrænet, der skråner ned mod bygningen  

Det blev oplyst, at ansøgningen om dispensation alene går på udvidelse af den bygning, der rummer 
Regionsklinikken. Anlæg af p-pladser vil blive taget op ved en anden lejlighed.
 
Fredningsnævnets afgørelse.

Fredning af arealer ved Byrum kirke betyder at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig 
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, 
stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de 
plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger meddele dispensation til det 
ansøgte, der ikke skønnes at hindre indsigten til eller udsigten fra kirken.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
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 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre
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Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Freddy Worm Christiansen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Læsø Kommune, att. John Andersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel,
12. Region Nordjylland
13. Aalborg Stift,
14. Menighedsrådet ved Byrum kirke v/ formand Bodil Kessler,
15. Hjørring Nordre Provsti.
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