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Matr .nr. : 1 l. l ~ S.rrltsle. bf ••••S.rrltelev .oiØ.
Genpart
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~l ' I II:m. 1956.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

"

•,Ir',
'I'
"

\'
I',
""

\,{~:

"
'I

";1;
\

~I

I
",
it -;

l
\
'I
I

"~l'

~
~

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede slrd.~er Christian An4reaaen

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

by,~8rrlt&lev Uerrlt.lev
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

1 !b 1 SJ't.
sogn at lade et

kirke.~err1t.lev

Arealet beskrives således:

l'urkar1nailpli.i.(1sen uord fcn~. kl1·k.liic.årdel1. ~ordBi;.r1mle~}.Il1f.:ll~1l1ves'dl~e og hovedvejen. en br~~~e 25 ~.t.r af haven øst for klrk6g~l
diA. en br~~& på )0 mijt~r6yd t~r kirkeGården, øami en brsmme
rundt omkr1n.~ kb'kag4.rl1el1 med Sld 0& Qt på henholdsvis 30 l::letUJ0l 25 meter," alt Bom vist på v~41a&te kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes me,d udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

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

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for Uerr1tølavJdrke.
hver for sig.

SerritsleV , den 22 1 l
r,
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Ohristian Andreasen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

,~,,'
I

lyse på matr. nr.
l A. l .9!.

sogn.SerritsleY
Det fredede areal er indtegnet

af by,

på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.
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Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2,1 ,1956•

Aarøtell.

Indfør' i Daabogen tor Retøkrede ir. 12 b,Brønderslev Købstad m.v., den 26. MAR. 1956.L,et. tinsbos. id. I Bl. l b Akt. Skab. l Br. 562.Atviøt f.a.v. ånglr l ~ Serritølev bIo, aOahtder tilharer ~errlt81ev meA1ghedråd.
ludel. '

"-byr
§ 14 III 2,00 kr. '
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Matr.nr.: l Si ~err1t.18Y b1 m.m ••

Serritslev 80611.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede U8D1ghedrådet tor Serrltel$v kirke

er klær e r s i g v i 11 i g t i l s om e j e r af mat r. n r . afIS!.
~8l'Tiiølev by, ø.II., ~err1t.l.v sogn at lade et

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

lierr1tø18Y kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ;Ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

trans forma tors ta t ioner, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller ops tilles skure, udsalgssteder " isboder, vogne t il bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald m~ ikke fin~e sted. D,er må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu be'stående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves inge~ ~rstatning.

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-
I'

J'

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for ~ørr1tolev kirke
hver for sig.

Strr1 tal øv. , den 11 / 6 19 56.
Einar ThoJ:llllJliIn.Krlutinc .Larsen.
llIart1nthomsen. Marie ~erke1uen. o. ~ho1l'lseø..

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.
1S!. af '" by,werr1telev bf •••••• ~=

Serritslev
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

sogn.

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 16/ , 19 56.

Det tiltrædes. ~t nærv~rend~ frudn1nssoverønakoaot tingllsGø som.erv1tut&tlttenda på u~tr. nr. 1 ~ Serritslev by ••••; Serritslev sogn.
40g aed talaende forbehold.

Sllang. arealet adm1nistreres ut de k1rkelige mJnd1gheder. træf-ter kirkeministeriet dog uanset nærvæ~ende deklaration algerelGe med
hensyn tl1 eventuel opførelse at bYill1nger p1 arealet, tor øl vidt41s8. skal tJene klrke11Ge formAl.

'redningen bortfalder l det omfang, hvori arealet a.nere måtteblive inddraget under kirkegården.
I1rkem1Diaterlet, 4en ll. februar 1951.P.K.Y.

E.B.
Arna fru.leen,

ta.

lAttert l 4aabosen'tor retekreda nr. 19.
,.\to. 1 nr.D4oralev. den 15. 'EB. 1957.tre\. !1ngbog. 14. 1 Bl. l sa. Ak~. Skab. a _r. '99.
:LJøt 801188rvl tu,t.

Kardel.
GeblZ'
§ 14 III Kr. 2,00.
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På det ~8d rødt skraverede areal
pålægges servitut om frE~ning.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
Telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Brønderslev Kommune. 

Den 30. december 2021 

FN-NJN-58-2021: 5 solitære egetræer ved Serritslev kirke. 

Fredningsnævnet har den 31. oktober 2021 fra Menighedsrådet ved Serritslev Kirke v/ kirkeværge 
Inge Mariager Larsen modtaget ansøgning om tilladelse til at plante 5 solitærtræer på matr.nr. 1cz 
Serritslev By, Serritslev, der ejes af kirken.  

Et flertal i fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Be-
grundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealet er omfattet af deklaration af 23. marts 1953 til sikring af Serritslev Kirkes frie beliggenhed. 

Ansøger om projektet oplyst, at man indenfor det fredede areal ønsker at plante 5 solitære egetræer, 
mens et areal på ca. 0,3 ha uden for det fredede areal ønskes tilplantet med oprindelige arter af danske 
løvtræer. Egetræerne plantes med en afstand på 15-20 m og forventes ved plantningen at have en 
højde på 3-5 m. Det er endvidere anført, at arealerne påtænkes med tiden at kunne anvendes til skov-
gravpladser, såfremt dette efterspørges. 

Inden for kirkegårdsdiget ligger gravhøjen Klanghøj med en klokkestabel i form af en åben trækon-
struktion. 

Fredningsnævnet har anmodet Aalborg Stiftsøvrighed om en udtalelse. Stiftet har herefter forelagt 
sagen for kirkegårdskonsulent Mogens Andersen, som i en mail af 8. november 2021 har anført, at 
de 5 anførte træer er planlagt syd for kirkegården og i dette areals vestlige del. Dette vil medføre 
friholdelse af indsigten fra sydøst fra hovedvejen ”Hjørringvej”. Der er imidlertid også indsigt til 
kirken fra sydvest fra byvejen ”Syrenvej”. Egetræerne vil efter nogle år vil få et volumen, der kan 
afskære indsigten fra Syrenvej betydeligt. Det vil være mest hensyntagende til fredningens formål og 
indhold, at hele det fredede areal syd for kirkegården friholdes for træbeplantning. Kirkegårdskonsu-
lenten har derfor anbefalet, at der ikke meddeles dispensation. 

Aalborg Stift har i mail af 15. november 2021 henholdt sig til kirkegårdskonsulent Mogens Andersen 
udtalelse.  

Brønderslev Provstiudvalg har i mail af 2. december 2021 også tilsluttet sig Mogens Andersens ud-
talelse. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. december 2021. I besigti-
gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-
lem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens Gudiksen. For Aalborg Stiftsøvrighed 
mødte kirkegårdskonsulent Mogens Andersen. Kirkeværge Inge Mariager Larsen var mødt sammen 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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med graver Dorte Jensen og konsulent Jens Buhl Christensen. For Danmarks Naturfredningsforening, 
Brønderslev afdeling, mødte Lars Schønberg-Hemme. 

Inge Mariager Larsen oplyste om projektet, at det er tanken at skabe en helhed med de ansøgte 5 
solitærtræer i det fredede område samt gravhøjen Klanghøj. Der tilplantes med egetræer, som er lys-
åbne, og som efterhånden vil blive opstammet. Der slås allerede i dag en sti i græsset langs med diget, 
hvilket skaber mulighed for at interesserede kan komme og opleve stedet og det kommunale oplevel-
sessted, som ligger mod syd. Tilstedeværelsen af træerne vil bevirke, at man får øje på kirken og ikke 
at indsynet til kirken skades.  

Dorte Jensen bemærkede supplerende, at der er ønske om at skabe et sammenhængende og interessant 
rum at bevæge sig i.  

Mogens Andersen bemærkede, at han som udgangspunkt synes, at det er et godt projekt, men han 
mener, at man under alle omstændigheder skal vente med at plante de 5 træer, indtil man har et mere 
konkretiseret ønske om at etablere en skovbegravelsesplads, som bl.a. skal indhegnes. Selvom ege-
træer karakteriseres som lysåbne, er dette set i modsætning til bøgetræer, og et egetræs krone vil fylde 
meget og skærme for indsigten til og udsigten fra kirken. 

Lars Scønberg-Hemme erkendte, at man i dag ikke ser kirken så godt, når man kommer fra syd. 
Desuagtet findes det ansøgte i yderligere grad at hindre indsigten til og udsigten fra kirken, hvorfor 
man ikke kan anbefale en dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Serritslev 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet delte sig i voteringen, således at to medlemmer kunne stemme for en dispensation 
med den begrundelse, at der allerede i dag ved beplantningen på kirkegården er begrænset indsigt til 
kirken fra Syrenvej. 

Et medlem stemte for ikke at meddele dispensation, idet de ansøgte 5 egetræer med tiden vil få en 
sådan fylde i kronerne, at de vil skærme for indsigten til og udsigten fra kirken. 

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at fredningsnævnet kan meddele dispensation til 
plantning af de 5 solitære egetræer på det fredede areal. 
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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 Fødevare-
klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side 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, 
 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 for-
handlinger 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 afgørelses-
udkast i partshøring. 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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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 bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Jens Gudiksen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Brønderslev Kommune, 
5. Menighedsrådet ved Serridslev Kommune, att. Inge Mariager Larsen, 
6. Aalborg Stift, 
7. Brønderslev Provstiudvalg, 
8. Brønderslev Kommune, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Brønderslev, 
13. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
14. Friluftsrådet, centralt, 
15. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
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