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Matr.nr.: 1&,1 1m Asdal Hoyedg~rd,
Aadal 8osn.

Genpart

~.4157
,.juli 1953

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

•
Undertegnede

proprietl~ ~en~ Andreasen, Aadalglrd,
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 11. og 1m af

Asdal sogn a t lade et

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

Å & d a l kirke.

Arealet beskrives således:

perkeringltplada en norJ for kirkegård en sl:li.nt en br~mme rundt om-

kr1ng kirkegården således. mod øst }O meter, mod syd 60 meter og

kort.
Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantE!s med udsigtsødelæg-

gende beplan~ning, ligesom de.r hell ~r ikke på are~let må anbringes

transform~torstationer, telefon- og telegrafmas~er 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. per 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 ej endom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.
Påtaleber~ttiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Asdal kirke

hver for sig.

Asdal ,den 28 / 6 19 5'.

J. An,Jreas en-

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. lfi\.. 1m af Asjal HovedgA.rd,
Asdal sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1/ 7 19 53.

K:Jrsten

Indført i dagbogen for retskreds nr. 72., Hjzrr1ns
1 ... _'l.._._.a _ ~~ .:li _ ., I,.., ", ...r',
"'lOU;:) "~I,I Uh v. t ....@" ;" I J.::t7;).

Lyat. ~1ngbo8& ud. hø. ~l. 222. Akt,Skab B Nr~ l".
Kort 'forevi~t.

~,t!anmætkn1ngJ ~~endommen er til ~ræjuJioe ~or nærværende tre~tngBovereDs-
kOllllt bah.tt ...med kr. 200, 59 lflg. lflnebevis som idbaning at konge- og
klrketlende, dOk. om fredning at Qt vO~Qstedl l. '0/lo 1924, dok. om vejret,l. 4/2 1926. dok. 011 f.r~8e1.ret, l. 9/12 19~6. dok. O. he!ftspl11\, l. .
24/11 1941, ~oa. om anlæg ~11 dall af petroleum m.v. l. 21/6 1949 8amt" pRnte-brey, stOrl 166.700. t11 J,dsk Landkreditforentnf' panttbrev, stort '5.600 krttl Bamme, skaa••løebrev, stort 40.000 kr., til nd.leblken, U~ørrlng.samt
skadeølflsbr.v. stori 10.000 kr., til SQmwe.

ul~ael1g1 navn.
G.bJTI
f 14 III Kr. 4,-
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År 1975 den 28. november afsagde fredningsnævnet for Nordjyllands
Amts nordlige fredningskreds i sagen

F.s. 46/75: r
Fredning af matr. nr. l l Asdal Hoved-
gård, Asdal sogn,

sålydende
K e n d e l s e :

Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning har ved skrivelse af 17. februar
1975 rejst sag om fredning af en del af matr. nr. l l Asdal 'Hovedgård, Asdal
sogn, ialt 9.300 m2•

Arealet tilhører Hirtshals kommune og støder op til vestsiden af den
offen tlige ve j 'Allingdam - Åbyen.

på vejens modsatte side er beliggende den lille sengotiske kullede
Asdal kirke, der oprindelig var kapel for hovedgården Asdal og er opført
i 1400 tallet, Kirken er mod nord, øst og syd omgivet af et kirke fredet
areal. Området omkring den tidligere hovedgård Asdal og kirken er endnu
åbent.

Rigsantikvaren har som motivering for fredninr,sforslaget anført, at det
er af betydning for udsynet til Asdal kirke, at arealet friholdes for be-
byggelse, idet kirken nu kan ses i lang afstand fra vest.

Bekendtgørelsen om fredningssugenG rejsning og afholdelse af møde har
været indrykket i Statstidende for den 16. september 1975 og i lokale dag-
blade.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse og afholdt møde den 6. oktober 1975
efter at alle i ejendommen berettigede havde været indkaldt med 14 dages
varsel.

Ejeren, Hirtshals kommune, har erklæret sig indforstået med, at arealet
; '. .\' .,.' '~fredes uden erstatning.

Fredningsplanudvalget for Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfrednings-
foren~ng har an~efalet fredningsforslaget.

Det .fre~år af sagens oplysninger, at den selvejende institution Asdal
.~ ~~I ~~~};:;!'~t':'~~1~
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Sogneg~rd ønskede sammen ~ed ~irtahals kommune at opføre en sogne-
,;.g~i~å::,påarealet tæt ~ved""~ejen og overfor kirken. Rigsantikvaren op-

nåede ved forhandling at få denne plan ændret, således at aognegår-
den blev placeret længere mod vest.

Idet fredningsnævnet af'hensyn til arealets nære beliggenhed til
Asdal kirke finder det af betydning, at arealet friholdes for bebyg-
gelse, således at udsynet til kirken og fra kirken mod vest udover

·det.~ukke og nuanc~.de"landskab bevares, vil fredning~på~tanden
Være at tage til følge i medfør af naturfredningslovens § l •

Kendelsen kan i henhold til naturfredningslovens § 24 indankes
for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 224, 1203 København V. inden
4 uger fra den dag kendelsen er modtaget.

Kendelsen vil være at tinglyse på matr. nr. l -! Asdal Hovedgård,
Asdal sogn forud for pantegæld og servitutter.

•
T h i b e s t e m m e s

Matr. nr. l l Asdal Hovedgård, Asdal sogn fredes som vist på vedhæf-
kort ved pålæg af følgende servitut:

markerede
Den på vedhæftede ridsl/ekaisterende bevoksning (læhegn) skal
stedse opretholdes og vedligeholdes, og den markerede fremtidige
bevoksning skal plantes senest førstkommende forår eller efterår
efter Asdal sognegårds opførelse (ibrugtagning) for derefter
stedse at opretholdes og vedligeholdes.

tede

l.

e)
2.ø

e
• 3.

4.

Over arealet kan anlægges og befæstes den i ridset viste ad-
gangsvej, subs. en vej langs sydskellet. Den langs nordskel vi-
ste vej kan bibeholdes, dog skal den fortsat fremtræde som grus-
vej. V~jen må ikke ændres eller udvides, og andre veje eller
stier må ikke anlægges •

Arealet kan dyrkes som hidtil med almindelige landbrugsafgrøder,
men såfremt landbrugsmæssig drift ophører, skal arealet - bortset
fra ovennævnte veje - tilsås med lavtvoksende græsarter f. eks.
"plænegræs" og fremover vedligeholdes med en naturlig græsvækst,
ikke som klippet græsplæne, ialt væsentligt friholdt for (også
selvsået) træ- og busk~bevoksning. Indtil arealet har stabilise-
ret sig mad en lav græsbevoksning, skal græsset slås i fornø-
dent omfang, idet der dog høj.st kan stilles krav om græsslet 2
gange ~rligt. Arealets eventuelle tilgroning med lyng og andre
hedeurtor ·må ikke hæmmøs ved brug af plantegifte, gødskning el-
ler lignende. Hedevegetation kan kræves forynge t ved slåning,
dog høj ost hvert femte år.
Arealet må. bortset fra det for adgangsvejen nødvendige, ikke
~droø'vod afgravning eller opfyldning •

..... , "-tF" .. '
,.- I ,: •
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5. Der må på arealet ikke opføros eller anbringes huse, boder, skure,
telto, master, transformatorer og lignende, og der må.mød neden-
nævnte undtngolaa og bortset fra forannævnte veje ikke forefindos
nogen form for faste indretninger.

6. Arealet må ikke benyttes til henstilling eller honlæggelse af køre-
tøjer, beboelsesvogne, maskiner, materiel eller materialer af nogen
art. Arealet må dog benyttes som parkering for kirkegården.

7. Affald må ikke henkastes på arealet, der skal vedligeholdes i en
efter de påtaleberettigedes skøn sømmelig tilstand •

•
e 9.

lo.

ll.

12.

13.

e

8. Uden for vej og parkeringsareal er. motorkørsel, indbefattet knallert-
kørsel forbudt bortset fra kørsel i forbindelse med"dyrkning og ved-
ligeholdelse.

Luftledninger'må ikke føres hen over arealet.

Fredningen skal ikke være til hinder for anlæg af en enkelt række par-
keringspladser efter nærmere aftale med fredningsnævnet.

Arealet må kun afhændes med de påtaleberettigedes godkendelse.

Kendelsen præjudicerer ikke den til enhver tid gældende naturfrednings-
fortidsmindebeskyttelses- og bygningsfredningslovgivning.

Påtaleberettigede er Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts nordlige
fredningskreds og Fortidsmindeforvaltningen hver for sig. Såfremt
arealet afhændes indtræder tillige Hirtshals kommune som påtalebe-
rettiget.

~ Der vil ikke være at udrede erstatning i anledning af fredningen.
,J
I,
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Udskriftens rigtighed bekræftes

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts nord-
lige fredning~reds, den'

(J 111" "" tVVvt
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Matr. nr. 1

o
ASDAL HOVEDGARD

Asdal sogn

Vennc:bjerg herred
Nordjy([onds amt

Udf~r~iget i marts 1975 i anledning af ting/~ning af dekfaration om

fredning m. m. af det tMd grøn 'kIgge viste areaf.

1:2000
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegirdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08·820388

REG NRBrøntlerslnJ, dm l. oktober 1985
• • 2.ø Yt H 11 Fs. 259/85

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Mod~a;:;et I frednin~ss'''rsIMn

:: 2 OKT. mos
,

.1"~:.
Til fr6chlingsreg' t
'. • IS eret

tI' onentering)'/
// o -d"t"'"

Nævnet har d.d. tilskrevet landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S, ~
Nørrebro 11, 9800 Hjørring, således:

•e
e

Nordjyllands amtskommune, amtsfredningskontoret, har ved
skrivelse af ll. september 1985 videresendt ansøgning fra 1and-
inspektørfirmaet Birk & Boe om tilladelse til udstykning af matr.
nr. l ~ Asdal Hovedgård, Asdal.

Ejendommen er omfattet af Provst Exner-fredning.
Det fremgår af sagens oplysninger, at parcellen agtes afhæn-

det til Asdal !"J.enighedsrådtil forening med matr. nr. l !! smst.
til udvidelse af P-plads samt opførelse af ny servicebygning.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til den ansøg-
te udstykning.

Opmærksomheden henledes på, at udformning og placering af den
pqtænkte servicebygning skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsPÆvneti Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke u~nyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskonto-

ret, 8-70-52-1/10-16-85, Amtsarkitektkontoret, j. nr. 8-70-10/10-2,
Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Hirtshals kom-
mune. Asdal rtenighedsråd.

"
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