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~atr. nr. 4 e Støvrlnl. Buderup

sogn • Anmelder:
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Deklaration •

• Undertegnede gardejer Johannes Christensen Dcden~jet
der er ejer af landbru~sejendommen matr. nr. 4 e ~t~vring, 'Bude-
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rup sogn, erklærer herved for mig og efterf~lgende ejere af na~~te
ejendom, at der af hensyn til .3tlllvringkirkes frie beli~g~d ~" ~
ingensinde må opf~re8 bygnineer, skure, boder, master ellp.r lignen-
de på en 56 m. bred bræmme langs kirkegaardena sydside lige fra
Klrkegaardens ~stlige ende til bækken i vest.

Denne deklaration m& tin~lyse8 som servitut på m~tr.
nr. 4 e ut~vrilll. således at påtaleretten tilkommer menj~hed6-
rådet og fredningsnævnet for ~alborg amt.

otøvrlne. den I~ ~Ah- 1'J.j·t/
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Indt.ert 1 daltbo&enfor retskredl ar. I',

Hibe kebstad 0& Hornumherred, d.ea 1 8 JAN. 1954
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erklarer aie "'ilUe til a•• jer af utl'.ar. Q at It ....ri .. 'T, ........ ' "t 1:.
aop, at lad•• t ar.al af clette utr ••r. tnu for at da. ,.. frie N-
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Unåertelneåe Gaarå.jer Fr.åerik ~.ker Fre'erikaen at StøYrin~t ••r
er Ejer af Lan.orulsejen .... en Katr.Nr.l2 ~,3~ '1 l. ~ støyrihlt ~u·
å.ru, S'ln,erklærer herye. f.r mil'. efterf,llende Ejere af næYnt~
Ejen ••• ,at å.r af Hensyn til Støvrine'~irkel frie ~eliegehheå ihien-
.inåe aaa .,t,res BYlhin,er,Skure,Blåer,u&eter eller lilnehde paa
t.rneynt. Ktr.Nr.l2 A Beraer. Xlrkeeaardenl Norådiee IC Østdi.' ehd
3, • - treåiYe Keter - ." ••aIe.ee,at den fredede ~r~e lanls Nlrå-
.ilet .Id Vest \elrænses at en Linie,elm uål.r eh Flrt ••ttelae at

tL~Kirkelaardeni1Te8tIIlfe Skel.
Denne Deklaration aaa tinllYlel a •• aeryitutatiftenåe paa Vatr.

Ir. 12 A' 3a .g l4~ St,yrinl,Buderup Slln,.aaledee at Paataleretten
tilk ...er Kenilhedaraa.et ., Fredninlenæynet f.r Aa1blrl ~t.

StØYrinl,den-t,t Juni 1966.
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Indført i dagbogen §~ ID ir.- .r.
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cl e n l' J Ul 1966 f ; ::. eJ-=-' ~ +

LYST. lait ~ ...r.- ~r._ ~
Anmror .... 1Ug·7:et /~ 4- ~ r ~

/lt ~{f('-<1
Jc,!

I
e\I

I,

\
r

fOl Aalborg /"

~ 2,~4"

'-



•

l
•
•

REG. NR. ~C)~~ /l F

0,,-, ·ålt......tr t-~~
"'- ~ \- : .,....b~'" ...........J--
li....." \. ",,",:."\ 11.. "" '1 ./l...

b

støvring by
Buddflrup sogn•

Aalborg amt.

UdfOlrd;g~t (lft~r matrikelkortflt.

Aalborg aar f954-.

':4-000
LandinspflktlJr.



•

•

02022.13

DISPENSATIONER>

Afgørelser- Reg. nr.: 02022.13

Dispensationer i perioden: 10-08--1995 - 03-08-1995



FREDNrnNGSNfEVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 10.08.95.

Arkitektfirmaet Brøgger A/S,
att. Erik Sørensen, Fjellerad,
9260 Gistrup.

" t . d .Vedr. FS 31/1995: Matr.nr. 12 a S øvr1ng by, Buderup. U V1-
delse af kirkegården ved støvring kirke på et areal nord for
den eksisterende kirkegård omfattet af fredningsdeklaration,
tinglyst den 14. juli 1966.

på vegne Menighedsrådet ved Støvring Kirke har De den 13. ju-
ni 1995 anmodet om fredningsnævnets godkendelse af udvidelse
af kirkegårdsarealet øst og syd for kirken.

Arealet er omfattet af en fredningsdeklaration fra 14. juli
1966 til sikring af kirkens frie beliggenhed.

De kirkelige myndigheder har godkendt udvidelsen, og nævnet
har den 3. august 1995 besigtiget arealet. Udskrift vedlægges.

Idet det henstilles, at randbevoksningen af opstammede aske-
træer omkring kirkegårdsudvidelsen ikke bliver for tæt, at
bevoksningen uden for asketræerne ikke får et havelignende
præg, samt at de eksisterende elmetræer fjernes, når de nye
asketræer er-vokset op, har nævnet ingen indvendinger mod ud-
videlsen.

Godkendelsen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 50 og skal udnyttes inden 3 år.

Godkendelsen kan påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger,
idet klage indsendes skriftligt til fredningsnævnet.

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
Klage har opsættende virkning.

Sortsøe Jensen.



Den 3. august 1995 kl. 12.00 foretog Fredningsnævnet for Nord-
jyllands amt besigtigelse og forhandling i

FS 31/1995: Matr.nr. 12 a støvring by, Buderup. Udvidelse af
kirkegården ved støvring kirke på et areal nord for den eksi-
sterende kirkegård omfattet af fredningsdeklaration, tinglyst
den 14.juli 1966.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, supple-
anten for det amtsrådsvalgte medlem Holger L. Holm, og supple-
anten for det kommunalvalgte medlem, Medzait Ljatifi .• For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.

For Støvring kommune mødte Anne Grethe Andreasen.

For Aalborg stiftsøvrighed mødte kontorchef Løvgren.

For Menighedsrådet ved Støvring kirke mødte Jytte Jensen og
Margaret Schramm-Seidenkrantz.

For Arkitektfirmaet Brøgger A/S mødte Erik Sørensen.

Mødt var endvidere kirkegårdskonsulent Mogens Andersen og den
kgl. bygnings inspektør ved Per Svensson.

Der fremlagdes:

Ansøgning af 13. juni 1995 med bilagene 1-4.

Formanden redegjorde for omfanget af fredningsdeklarationen.

Erik Sørensen foreviste arealet, hvor på udvidelsen påtænkes
nord for den nuværende kirkegård. Vest for kirkegården vil ske
en terrænregulering og anlæg af en tilkørselsvej til en mindre
parkeringsplads nord for kapelbygningen. Beplantningen rundt
om kirkegården vil blive en række med opstammede ask samt uden
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for denne spredte buskplantninger.

Hounum oplyste, at det påtænkte vejareal ikke er en del af den
eksisterende fredning. Det skrånende areal ned mod åen er
overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det
bør være en betingelse for udvidelsen, at der ikke beplantes
på dette overdrev. Per Svensson tilsluttede sig Hounums be-
mærkninger.

støvring Kommune oplyste, at arealet er beliggende i landzone,
og at der ved udvidelsen skal tages hensyn til åbeskyttelses-
linien. I øvrigt ingen bemærkninger til udvidelsen.

Aalborg stiftsøvrighed anbefaler udvidelsen.

Nævnet voterede og bemærkede, at det bør sikres, at randbe-
voksningen ikke bliver for tæt og dækker indsigten til og ud-
sigten fra kirken. Idet det henstilles, at de eksisterende el-
metræer fjernes, når de nye træer har nået en vis højde, samt
at beplantningen uden for hæk og ask ikke får et havelignende
præg, havde fredningsnævnet ingen indvendinger mod udvidelsen.

Sagen sluttet.

~~-,
Sortsøe Jensen.
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