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Fredningsdeklara tion

indgilr hCl'vpd pi'l at ne<1cnna'vnte nn'al af den mig tilhørencle ejendom, malI'. nr. /cJ a....nf

v~~"'''''7 by, ~. sogn, fredes som neden-

for nærmere nnført. 7 .
Arealet hrskrives således: ~ ~ ~l .-o-;..e;: /~ ~ ..

~~." / c4- ~ ~~ ~. ~, .~ ~~c..--,?,/!-/~/~-=ti ~~
-r---..../' ----" ~ ~ •. ..-.-, // ~ I ---/ -----r l -~vL- ~

ø ~.~..~ . ,,- --"~ 'j ...........-: ~-----,- ~ r--v ~ /'= -~ _I.;~ .~~ I /~ ... ..J (/

~~ ~4--/A ~~!~ ~~~ Æ7~~.i
d '" rJ I" &. • ~~r-~ /.l~. ~/r~~~ ~~ ~.=---u. ):
4~' ~ /'~ ...'".~ ~'-t'-c .. ,,4 I ~_, /~ -e .JcJ~. ~ ~::' .

Frpclningen har følgende omfnng: cl~ ~d<-~ ~ ::,..~~ j ,f
Arealerne må ikke behygges eller heplantes. Der ma Ikke nnhl'll1ges transformntorstahoner, tI
l"lefon- eller te!egmfmas!cr, skure, udsa!gshodcr, vogne til IJ(;1Joelse elle .. iignentie skøn- ,

hedsforstyrmJe genstande .

..J~~ fl')T1>f hohleF R'lig dog I et til-:-.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendO!ll,

matr. nr. / (J.....æ.., ~ by, ~v~ sog~

~".~. ",J/'-~h-' ~~. ~2. ~~

)- /:, -j/~-/-l--' _...../\~ -~ ....e~~-e> 7''.e-~-~
~ . ,/ {
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Tinglysningcn sker udell udgift for mig.

Pata1erl'lten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighcclsl:1det
--:' .~7
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•~ Forunstående fredningsdeklal'ation godkendes.
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Fredningsdeklaration

indgilr herved pl' at nedenna'vnle an-al af dpn mig tilhørende ejendom, matr. nr. //C::Z- af

~~. hy, ~~. sogn, fredes som neden-

for nærmere anført. /

Arealet beskrives således: ~ 5? ~ , .;I~ ~ L~

~~~ k~~; ~~.--.~.~, 37 I
- ...

Fredningen har følgende omfang:

Afl:'alen~må ikke bebygges piler jH'plantes. Der m[. ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, sku re, llusalgsboder, vogne til heboelse eller lignende skon-

hedsforstyren<le genstande.

Jeg forbeholder mjg dog ret til:

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaralion kan lyses pna min-- ~
matr. nr. /I"!~" by,

...-.~. ---./ -~........ ~ , -
ejendom,

~~. 7
/2. ;E'/ /? c:lc:l ................ _~~

sogn,;-- ~



• ~!.::.- nr, 1I~!g~~!!_I:!.I]~!I!~_lIg~tj.~_~~~m'!
TillglY~lIillgl~1I ~kl'r Ilden udgift for mig.

I'fltall'rdll'1I tilkommer fr('dllillgslla'vlwt for Skallllerborg amt og menighedsrådet
.-" .

for ~~ sogn.
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Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

V('d Tinglysningen henvis<'s til v~,U~~~ kopi nf matrikuels-kort vedlagt deldara-

tion vedrørende matr, nr. / () ~ H+R-:- ~ ... ~' hy~~, /

sogn, P,'\ hvilket kort det fredede areal er indtegnet.

~~~/ ~~ ~._ ...~c:~· ~ .
Frcdlling~nævllct for Skanderborg nmt. Iilfttnmd, den/; ....~~/t:;J1
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Fredningsdeltlaration -?6-! ._._0- -,5 ::>
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Underskrevne ~~
G - ..

If~ e
mig tilhørende ejendom, matr. nr.;li af

,

tit indgilr herved ptl Ht nedennævnte m'eal af den

Tr;vfu0 hy, ;;,~

'

for nærmere anført.. & .tzl-.. ~ 'JO ~ bu.eJd\
Arealet beskrives således: (J-kr sUt:! -kj /ja.. JatA'U~ So H<. u~ ~ur-t-d ~j~

"uJ er- .t.k.dtJ- rXJ - (.H-J (,( jo a...

sogn, fredes som neden-

Fredningen har følg('nde omfang:

Arealerne mil i1d\C h(>hygges eller beplnl1tes. Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder. vogne til heboelse f'lIer lignende s!um-
heclsforstyrende genstande.

_.Jeg. forllChoJder-. mig ...dag-ret ttl:
l
I

r~
t

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredn19,gsdekl~ration kan lyses paa min ejendom,

Jie ~~ hy, ~~ sogn.



malI'. nr. udgor en landbrugsejendom?

Tinglysningen sl<cr u<h'n udgifl for mig.
(>fllalt'l'cllcll tilkomm<'r frcllningsnævnet for Skanderhorg amt og menighedsd\.det

. \

tri-cJ Li sogn.
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Foranslf\endc fredningsdeklaration godkendes. l

Ved Tinglysningen henvises til vedlagte kopi af matrikllels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørende matr. nr. (IJ':; mfl. ~!t~:i by, l ~
sogn, på hvilket kort det 1'n'<ll'l1e areal er indtegnet.

ifoV;l.t''''~ .
Fredningsnævnet for Skanderborg amt. l!am m.e I, den ,(/p/S .JjS{

h(Hnrt i d~~bogen for rc~skræ~5 nr, BO
2a MAJ 1955
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Fredningsdeklaration

Underskrevne I
l
i
I
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/uÅ~
indgur herved p:', al IWllclllw.'vnle areal af den 1l+t1r tilhorende ejelHlom, matr. nr.

hi"t~~7
for nærmere anført.

~r af

by, soqn, fredes som neden-

Arealet hC'skrives sa!C'des:

I
I

f

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke behygges f'lIer bf'plant('s_ Der må ikke anhringes transformatorstationer,

tclefon- eller telegrafmaster, skure, ucisalgshoder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrendc genstandc.
te~ fuI.·hf'holdt'F Rlig dgg-~t-til: jtÆAc ~ '~~ --J~·.lkc -

tU4 ,{o ~ ~k~ 7"'J·;;<.øt.~ q-+ ·fU~.«~./,~ ~{

1riu-- ?pd..- 1't((1.d...r "'f k;~ <<id ff;

f:

l,
I
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matr. nr.

For fredningen ydes der intct vcd('rlag. h:e ~
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa mm ejendom,

~7 ~ ~~ Ly, ,z;v C.~i sogn .



TillglYSllillgCll ~l\cr ucIPIl udgift for mig.
Patal('rl'ltcn tilkolllnH'1" fn'llningsIHl'vlIet for Sk[ln<!f'l"horg amt og mcnigheJsJ ildet__r;J~ sogn,
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ForansHlcnde fredningsdeklaralion godk€'ndes.
Vrd Tinglysningen henvises til 'f't'dlll~h~ kopi [lf matrilmels-kort vedlagt deklara-

tion vedrørE'mle matr. nr. AO' ar mil. ~~ hy,
~ . sogn, pf\ hv.ilkt't karl Ii<'l fredf'ete areai ~~ in~1i('gn('i.

"~~""~~'l.~ ~~dc...«~,.'\ Q(A~ /,ytlu ~~ '-id. ~.:> ~ '" ~L-~ ..

Fredningsnævnet for Skanderborg amt. lJ'80IlUR·e4, den Zi!\~\~56
ih. 5 C 2070 ~~.

Det tiltra:dus, 3.t n:i:rvJ:;rc;nJafr:dJnill~GUJ;(l:....tiontinglysos

I

~
I

'I,
• f

l
lI~
r

80~ sorvitutstiftanJcl pt ~2tr. nr. 37 Føvlin~ by og sogn, Jo~ ued

fø130nda forbehalQ:
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Dispensationer i perioden: 31-05-1974 - 01-06-1988
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Journa~ 40/1974.

Kendelse af 31. maj 1974.

Ved skrivelse af 25. februar 1974 har landmand Frode Ærthøj,
Føvling pr. 8740 Brædstrup ansøgt om godkendelse af, at han beplan-
ter et stykke ,jord af matr. nr. 11e Føvling by og sOt';;n,idet han til

.,,~t~t_te,for and,rage.ndet har anfør.t" at han v:anskeligt kan anvende are-
alet landbrugsmæssigt, fordi landbrugsmaskinerne ~a grund af arealets
stigning op mod Føvling kirke ikke kan anvendes. Han har hidtil an-
vendt det til græsning af kreaturer, men vil nu opgive at have krea-
turer.

Arealet er delvis omfattet af en fredningserklæring af 25. maj
1955, hvorefter en bræmme på 30 meters bredde langs skellet til matr.
nr. lla gående 50 meter mod nord regnet fra skellet øst/vest til matr.
nr. loa er fredet mod bebyggelse og beplantning m.v.

Efter forhandling med Fredningsplanudvalget for Vejle amt og
Menighedsrådet for Føvling sogn har fredningsnævnet besluttet at imø-
dekomme ejerens ansøgning på følgende vilkår:

l) At beplantningen foretages med birketræer og lærketræer med
enkelte normannsgran imellem •

2) At beplantningen ikke kommer til at dække for kirken.
3) At der ved plantningsarbejdet tages hensyn til de naturlige

kurver i terrænet således, at plantning i dybe furer ikke finder sted.
4) At den til enhver tid værende ejer af matr. nr. lle Føvling

by Oi~ sogn skal være forpligtet til at holde den øvrige del af ITi3.trikel-
nun~eret fri for beplantning af en~ver art.

Denne forpli~telse vil være at tinglyse med respekt af eksisteren-
(J e b.vrd er or; servitu t ter l:3fl.mt pan Leb::Bftelser af enhver art med hensyn til
lwil ke cl er henvises t 11 e.1endommpns blad i tingbof,en.

]"orpli,crtel,(;en~ r' o[)Y';ykK.enrlei det videst mulj ge ornfanp;.
P:JtnLit'etten tjlkornmer f,1rednin~f:.1(1'Y'vnetfor VeJle amt og lVIenigheds-

radet 1'01' f'øvling sogn hver for Gig.
i~h''v 'I\:.0 Ls ;:.tfgc' r'e18e kon t henhold til ru-\t u.r t'l'c(l rd:ng~\l.'Jvens§ 58 af

de cl 01' lJlCVlI te...! r)f:'1"'on~r oe i.n2 i t tut ioner' itJ \elI LI u;"cr l-d't,E-;r mod t8.gelsen
:3 f m:;t'V.1're neJc n:Q'1d c lE.' 1:.3l-; ind br tngE: ~~ f o r Over)' r't,r!:1 j. nt~~'3E'1;V',(:) t, Ny ropsgade

)') L1
<. '- ,J f o;: \\ (' ,.( J:!,' ~"\1f1 V.

II' li'
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.. . ,- Det tilføjec-:1, at na;vncts til18delrJ8 i%./.C' [r'ita;~er for at
indhente fornøden tilladelse fra ancil'e mymll (~hGdeI', os~ ::l +, fCJrJ:ligtel-

ser ifølge tinglyste servitutter er forb~hcldt.

'riltrædes:

.4r~.'l~~,.0-~~,,~v< ,@.tf4qP:'.~.~~J--
Vagn Vejen Petersen Ole Pilgåtd Andersen

rA'lluU,{'"'· ,
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Inge og Axel Jørgensen
F'øvl1ngveJ 6
8740 Bredstrup

Den 01.06.8B
J.nr. 2718 K/B7

Fredningsnævnet for Vejle Amts Frednlngskreds har ved skrivelse er ll. august
1987 meddelt Dem, et en grenplantning på Deres ejendom matr.nr. 10 ~ revling
By, revling, er foretaget i strid med en den 26. septentler 195' tinglyst fred-
nlngsdekleretion. Da F'redningsnævnet ikke har ment et kunne dispensere fra
fredningsdeklarationen, er De blevet påbudt et fjerne granplantningen. De har
p4klaget F'rednlngsnævnets afgørelse til Overfredningsnævnet.

Det fremgår ef sagen, at fredningen er en sAkeldt kirkeornglvelsesfredning, der
bl.e. bestenrner, et det fredede areal ikke må bebygges eller beplantes. Ud-
strækningen ef det fredede omrIde er op til ce. 50 m pA elle sider er revling

kirke og kirkegård.

De anmoder i Deres klageskrivelse om tilladelse til st bibeholde beplantningen
ef gran Inden for fredningsdeklerationsområdet, indtU treerne er hugstmodne i
en højde af ca. li m om ca. 6-7 Ar. Areslet, der er stærkt skrånende, kan ik-
ke udnyttes til endet, og det vil, såfremt træerne fjernes, gro til med selv-
såede shorn og brændenælder, hvorfor det vil fremtn2de pænere med granbevoks-
nlng.

De beklager endvidere st have tilplantet arealet, men påpeger, et det er sket
i god tro, idet De ikke var vidende om den pAgældende fredningsdeklaration og
endvidere har rAdført Dem med medlemmer ef menighedsrådet.

MenighedsrAdet har da også givet udtryk for, at man ikke vil modsætte sig, at
der gives en tldsbegroænset dispensation på f.eks. 6-7 år.

.Fete-VeAter-
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Vejle Amt udteler, at revling kirke 1 udpr..get grad er en fritliggende kirke l
et meget Abent egerlendekeb, og kirken er derved mørkant og esmtidig e6rbat pi
st.or afelend.

Det. er .get Vl!88ntllgt, et lendskøbets 6bne kørekter tMtveres, og et tilplant-
ninger .. r kirken undg6s, og da den foret egne beplantning endvidere er i strid
lied best.enøelserne 1 den tinglyste deklaration, bar beplantningen fjernes sna-
rest .. Ugt •

Overfrednlngsnevnet sksl udtalel

De fredninger, der blev gennemført 1 1950'eme t11 beskyttelse ef klrkeomglvel-
Bel' er til stadighed blevet administreret strengt.

Da F'evling kirke endvidere ligger både frlt og højt 1 landsksbet, ville Ovsr-
fredningsnævnet ikke have meddelt dispensation fra frednlngsdeklørationen tIl
beplantning ef det pAgældende areal med gran, hvis der forInden tilplantningen
VDr søgt herom. Det kan ikke bevIrke en ændret vurdering, et arealet er til-
plantet. Overfredningsnævnet kan derfor tiltræde F'rednlngsnævnets afgørelse,
sAledes et der ikke meddeles dispensation til bibeholdelse ef granplantningen.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes - fristen for fjernelse ef beplantningen
fastsættes dog til l. Januar 1989 •

I sagens behandling her deltaget 10 ef Overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-
relsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

Michael Christiansen
fm.
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