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UnderBkrevne gårdejtlr Viggo Brunbjerg at' Givskud 1nd~r herved på.

tar at bidrage tu at VlII'I1e om OivfJkud kirkes frie beliggenhed, at bedm-

lII!I'VIIteareal at døn mig tilhørende ejendom matr. nr. 58 at GivskUd by og

80ga at hartkom 2 skp. 2 tc1k. 2t alb. .fredes SOlI nedentor anført.

Arealet beSkrives sllede8:

Arealet vest tor kirkegården, beg11lUlsCJ'taf klrkeglrdens vfllstlige diae,

den offentlige vej mod nord, byvejen mod vest, og markvejen tU II. nr. 5~

ibd •• od syd i l1ftie med kirkegårdens sydlige akel.

hedningen har følgende omtang:

Arealeme ... ikke bebygges eller beplantes. DE'r må ikke anbr1DBes

traust'Ol"llla"tor8tat10ner, telefon-eller telegruimustor, _ure, UUi:lalpuoåei",

D'II;/1 '

I ~

vogne til beboelse eller lignede skønhedsforstyrrende genstanc1e.

J'or fredningen ydes intet vederlag.

Denne tredningsdeklaration IDA1)"S8S på. min ejendom _tr. nr. 58 Giv-

akut Og de _v. nre., 1 torbindelse med hvilke den er npteret 8CD eaalet

ejen4aa.

Påtaleretten t1lkClllUler tredningønevnet tor Ve3le amt og aen1gheCSerå.-

det ~r GlvslNc1hyer tor sig.
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S1:eapel-og sebyrfr1 i h. 't. § "

1 l. nr. 140 at 7. maj 19'7.

lIatr. nrf. 5.. og 5J! at Givskud. Anmaldera

Fredningsnævnet tor

Vejle WDt.
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UnderskrevneYEakelund at Givskud indgår herved ph for at bidrage til

at WIl'Deom Givskud kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den

Ilig tilhørende ejendom matr. nr. 50!og 5~ at Givskud by og sogn fredes

Bomne4entor antørt.

•

Arealet beskrives Slledesl

Metr. nr. 5,= Den del at areal et, der mod no:r:dgmnser til den otfent-

lige vej, mod vest til kirkegårdens dige og mod ost til matr. nr. 5.!9.
nord

Givskud samt iøvrtgt den del, der mod/g~ser til kirkegårdens sydlige

dige og det sydlige skel at det ovenfor anførte areal og nf matr. nr.

5aq i en udstrækning mod syd af 60 m.

Matr. nr. 5uI Den del, der mod vest grænser til den offentlige vej, og

mod øst til en linie pnrulel med nævnte vej og 1 en afstand &t

fra denne. 8A.ledeaat eventuel bebyggelse ikke kOJllllernærmere vejen

end det nuvwrende menighedshu8, der ligger umiddelbart nord for arealet.

lrednil18en har følgende omfangi

Arealerne Id fr..ke bebyMes olIer beplantes. Der ml ikke anbringes trans-

torutoratationer. t8le:ton-eller telegra:.onaster, skure, udeaJ.ssboder, vogne

tU beboellle eller lignenCle akønhedaforatyrrende genstande.

Den ml'VllX'encte beplantning på. arealerne IDA dog bibeholdes.

ror fredningen ydes intet vederlag.

Denne fredn1Dgsdeklaration DIA lyses på min e~endOIImatr. nr. 5. OC 5u

at GiW1kudog 4e _tr. nre., 1 forbindelse .e4 hv1lke den er noteret soa

aaal.ri e3end om.

PA:uleretteD t1lkommer fredningsnævnet tor Vejle amt OB.e.n1Bhe~det



GivSkud, den 16/7 1953 •
Marie Martine Eske1unci
tf •771,J'IV/l (1.fJ~.
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tor Givskud hver tor sig.
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8tEllllpe1-og gebJTtri i h. t.
§ " i 1!4enr. 140 at 7/5 19'7.

"atr. nr. 5aq Givskud. llmDelderl
Fredningonævnet tor
Vejle amt.

Underskrevne arbejdsmand Jens Peder Pedersen at Givskud indgår he~

ved på for at bidrage til at ~~e om Givskud kirkes frie beliggenhed,

at nedennævnte areal at den mig tilhørende ejendommatr. nr. 5!S1 at Giv-

Skud fredes soa nedenfor anført.

Arealet beskrives alledesl

Hele arenlet, jfr. nedenfor.

Fredningen har følgEIlde omfang.

Arealerne lIå ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbrirlBea

transformatorstationer, telefon-eller telegrafmaster, Skure, udsalgsbo-

der, vogne til beboelse eller lignende skønheds10rstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at bibeholde den nuværende beplant-

n1ng og bebyggelse, til at vedligeholde og genopføre d1sse, aUedes at

fredningens indhold bliver denne, at der ikke på arealet sker YOerl1.gre

bebyggelae eller beplantniDg snd i nuwrende omfang.

ror :fredningen ydes intet wderlag.

Denne fredningadeklaration må. lyses på. min ejendom matr. nr. 55 at

Givskud og de .tr. nre., i torb1ndelEle med hvilke den er nptere't SCII sam-

let ejendom.

H.taler'etten t1lkommer fredningsnævnet tor Vejle amt og menighedsrå-

det tor Givskud hver tor sig.
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St_pel-og gebyrfri i h. "t.

f 33 t l. nr. 140 at 7/5 1953. Anmelder:

lrednilJ8snævnet

for

Vejle amt.

lredpinga deki arati on.

"

e lor at bidrtlge til at værne omGivckud kirkes lfne b3liB8enhad indgår

e Givskud sogneråd herved på Givskudq:kommunesveGne på, ....t de kommune."til-

hørande ubebyggede urcalor matr. nr. 5l:!e og 5!lll at Givskud by og sosn f...·ø-

des, alledes at aroalerne ikke må bebyæes eller beplantes. og aå.ledes at

der ikke på. dias8 må anbringeo transformatorstationer, telofon-ellor tele-

gra:tll8Bter, skure. udaalgsbpder. vogne "til beboelse eller lignende skøn-

hedstarstyrrende genstande.

For fredningen ydes inte"t vederlag.

Denne fredn1nssdeklaration må tinglyses rå ej ædanmen matr. nr. 5!æ og

5!a at Givskud by og sogn, således at påtaleretten tilkommOl' i'r~dn1ngsnæv-

uet tar Vejle aat og menighedsr.adet for G1vokudsogn hver tor sig.

Sognerådet. fOl'laandattesterer vod sin undfA'skrix"t. I&tunderskriverne

udgør alle sognerådets medlemmer.
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~t. !lberkelsen.

Lauri tø Sørensen. Karl Rudol:t.
Knud Kriøtiansen.Hane Jensen. G Chr. Sørensen.

J'oranatA.ende udgør det saMlede aogneråd.

Krist. Therkelaen
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Afgørelser - Reg. nr.: 02048.01

Dispensationer i perioden: 26-10-1988 - 17-08-1999



Give kommune

Kt:u. NR. ~ ro iIYVf/.J ~://~~r.r
HORSENS DEN26. okt- ~9BIB, ~~ata1et

Skov- og Naturstyrel!;pn
FA.NR. 234/19BB 2 7 OKT. 1988

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af b!.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredn ingsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller §53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens I

meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.
O'J~rt~ednln~:;:'lævnetny adr.:
Slotsmarken 15,2970 Hørsholm

'REDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
REnEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENSeTLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

•
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Rådhusbakken 9
7323 Give.

Matr. nr. 5 a Givskud by, Givskud - kirkeomgivelsesfredning-.

Med skrivelse af l. maj 198B har kommunen forelagt nævnet en
ansøgning fra Dorthe Hansen, Regulusparken 9, Givskud, 7323 Give om
tilladelse til på ejendommen, matr. nr-. 5 a Givskud by, Givskud, der
påtænkes erhvervet af Petrus Christian L. Mortensen, at plante 5 - 6
træer, birketræer eller lignende.

Kommunen kan anbefale det ansøgte, såfremt trægruppen placeres
i det sydøstlige hjørne af ejendommen.

Vejle amt har i en over sagen indhentet udtalelse anført:
" Den ansøgte trægruppe skal give ly og læ for heste, der frem-

over skal afgræsse marken.
I henhold til den fredningsdeklaration der den 14. februar 1955

er tinglyst på matr. nr-. 5 a ( tidligere matr. nr. 5~) må arealet ikke
bebygges eller beplantes.

Efter 1955 er der sket en udstykning og bebyggelse af arealerne
syd og nord for matr. nr. 5~, således at matr. nr. 5 ~ i dag på de tre
sider omkranses af bebyggelse og beplantning - den fjerde side vender
ind imod kirkegården'. Kirkens frie landskabeligebeliggenhed er dermed
blevet reduceret til nogle indsigtslinier primært fra vest-o

En trægruppe vil således kunne placeres på marken, uden at den-
ne forringer udsynet ind til kirken.

Der ses ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder
ved det ansøgte, forudsat at trægruppen placeres på grundens sydøstlige
hjørne indenfor en afstand fra sydskellet på 15 m. Beplantningen foreslås
at bestå af 5-7 egetræer, der med tiden kan udvikle sig til fuldtkronede
træer.

Give kommune kan anbefalet dette."

Miljøministeriet
SI<ov- og Naturstyrelsen
j.nr. F /Lj:2 ~ ~~ OC -
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Ansøgeren har telefonisk over for nævnet givet udtryk for ønske

om, i stedet for egetræer, at plante røn eller lind.
I den anl~dning skal man meddele, at nævnet for sit vedkommende

i medfør af naturfredningslovens § 34 kan tillade, at der på matr. nr. 5a's
sydøstlige hjørne inden for en afstand af ca. 15 m fra sydskellet plantes
en trægruppe, bestående af 5-7 egetræer, røn eller lind.

Kopi af nævnets afgørelse er tilsendt ansøgeren og de klage-
berettigede •

Poul Holm
suppl.

Genpart til:
Dorthe Hansen, Regulusparken 9, Givskud, 7323 Give.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Vejle amtskommune, Fredningsafd., Damhaven 12, 7100 Vejle. (j".nr.R-70-53-4-611-2-RR)
Skov- og naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm .



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 522800

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Domhusgade 24
6000 Kolding

Fax 75524408

Modtaget i
NalurS~yre'scnSkov- og

, 8 fl.tiG. i599
Landinspektørfirmaet Jens Bo liS
Bøgetorvet 2
7323 Give

Åbent fra 08.00 - 14 00
Gennemvalg 75507111

Lokal 5103 - Birgitte Andersen

Den 17. august 1999

Vort j. nr. FVA 10/99

Deres j. nr. 98/0849

Ansøgning om ophævelse af eller dispensation fra fredningen af areal ved

Givskud kirke

Ved skrivelse af 10. marts 1999 har De på vegne Edvard Vemmelund ansøgt om

ophævelse af eller dispensation fra fredningen af areal ved Givskud kirke til

beplantning og evt. til senere bebyggelse af del af arealet.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Vejle amt, der har svaret ved

skrivelse af 12. maj 1999, hvori det anfqlres:

"Den 15. rnarts 1999 ha( F(edningsnævnet anmodet om en udtalelse
vedrørende ansøgning fra landinspektørfirmaet Jens Bo, der på vegne af
Edvard Vemmelund søger om primært at få ophævet frednings-
bestemmelserne på ejendommen, sekundært at bestemmelserne lempes,
således at der bliver mulighed for at foretage en lav beplantning - evt. have-
eller park anlæg.

Senere ønskes mulighed for evt. at udstykke en eller 2 parceller til opførelse
af enfamiliehuse på arealet.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration for Givskud Kirkes
omgivelser (provst Exner-fredning). Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet
og menigheds-rådet hver for sig.

Efter Regionplanen for Vejle Amt ligger arealet i byzone inden for særligt
kirkeområde. . , :::.:".,:....,·..;..l",·;r)!;

'. r i\:"~ I"l .... ;.. • '· ....n, , .II"A,L~ J,,.;:)""j L ....... J ••,J~i-/,0 / I//O-OOC} / Dir.

E\
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Efter fredningskendelsen må arealet ikke bebygges eller beplantes

Ejendommen er tillige omfattet af lokalplan nr. 040 1, hvoraf det fremgår, at
der "kun kan opføres bygningstekniske anlæg m.v., hvis det er påvist, at
hensynet til kirken, landskabet, beliggenheden eller samspillet med byens
miljø ikke herved tilsidesættes".

Det pågældende areal er - efter vores opfattelse - af væsentlig betydning for
indsynet til Givskud Kirke. Bebyggelse og beplantning vil være uheldigt for
det samlede synsindtryk af kirken og miljøet omkring, idet det græsklædte
skråningsareal i den nuværende tilstand indgår i et fint samspil med den
højtliggende kirke.

Det er vores vurdering, at bebyggelse og beplantning af arealet er så meget i
strid med deklarationens indhold og intentionerne bag deklarationens
oprettelse, at en ændring af fredningskendelsen ikke bør anbefales, jf. i
øvrigt udtalelserne fra Ribe Stift og Den kgl. bygningsinspektør.

Det foreslås Fredningsnævnet evt. at indkalde til et besigtigelsesmøde på
stedet."

Skov- og Naturstyrelsen, Naturforvaltningskontoret har ved skrivelse af 9. juni

1999 anført:

"Fredningsnævnet har den 27. maj 1999 indkaldt til møde i ovennævnte sag
torsdag den 24. juni 1999 med henblik på behandling af ansøgning om at få
ophævet fredningsbestemmelserne for arealet eller at frednings-
bestemmelseme lempes, således at der kan plantes på arealerne.

Arealet er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 14. februar 1955.
Fredningen fastlægger, at arealet ikke må bebygges eller beplantes. Dette
må anses for at være fredningens formål.

Skov- og Naturstyrelsen skal bemærke at en ophævelse af fredningen kun
kan ske ved gennemførelse af en ny fredningssag, jf. naturbeskyttelses-
lavens § 50, stk. 2.

Tilsvarende kan dispensation fra en fredning kun meddeles, når det ansøgte
ikke vil være i strid med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslavens § 50,
stk. 1.

Det ansøgte kan således kun gennemføre ved rejsning af en ny
fredningssag, og det skal meddeles, at Skov- og Naturstyrelsen ikke kan
anbefale en fredningssag med dette formål."

Der foreligger endvidere udtalelser fra Givskud menighedsråd, fra Ribe stift og fra

Den kgl. Bygningsinspektør, der alle har udtalt sig imod ansøgningen.
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Efter ansøgerens ønske blev besigtigelsen den 24. juni ændret til den 13. august

1999.

Der henvises til vedlagte udskrift af Fredningsnævnets protokol.

Der henvises endvidere til vedlagte kort 1 : 10 000.

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet bemærker, at en hel eller delvis ophævelse af fredningen som

anført af Skov- og Naturstyrelsen kun kan ske ved rejsning af ny fredningssag, jf.

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Vedrørende ansøgningen om dispensation fra den eksisterende fredning, kan

Fredningsnævnet tiltræde, hvad der er anført af såvel Vejle amt som af Skov- og

Naturstyrelsen, hvorefter en tilladelse til beplantning eller til bebyggelse vil være i

strid med fredning~ns formål, der netop er sikre indblikket til og udsynet fra

Givskud kirke ved at friholde det servitutbelagte areal for beplantning og

bebyggelse.

Fredningsnævnet giver derfor afslag på ansøgningen.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med

mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Edvard Vemmelund, Søndergårdsvej 6, Giv-

skud, 7323 Give, til Givskud Menighedsråd vI Anna Kathrine Andersen, Birke-

bækvej 47, Birkebæk, 7321 Gadbjerg, til Ribe Stift, Korsbrødregade 7,6760 Ribe

(j. nr. 42/0907/99), til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land, Damhaven 12, 7100

Vejle ( j. nr. 8-70-51-8-611-3-99), til Give kommune, Teknisk forvaltning, Rådhus-

Do
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bakken, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI forman-

den Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks Naturfred-

ningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, og til Skov- og Natursty-

relsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø U. nr. 1996-1211/10-0001).

Med venlig hilsen

~~ -
/Pre-be~ Baggy/

formand
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