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REG. NR. JØYf1!
, '
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li

ØøterhøJat bd.I bl.13.
art.nr.l) ØBterhØJs~
eJerlav. HØJet sOgB.

Anmelder: NATURFREDNIN6SNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af, JløJs~ 8QgDe-

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet fo~ Tønder ~mts-
råds kreds erklærer undertegnede t~~POGine ~~nGen, ø~ternøjBt,

som ej~r af ejendommen art. nr. 13 øs1ie:rhØJøt "JO~l""T.

.... rrr-
mig herved Villj.g til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

.øat ,tor kirken,
on br.mme paa 20 meter tra kirkegaardona Øataide.

Fredningen har følgende indhold: - - ,. --Bjheller maa de
Arealerne må ikke bebygges. e.ili:IcI;Ibeplantessåledes, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes tOiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.

fÆ



For fredningen ydes ingen erstatning.

I~:

•

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen.
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Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for HØJst

hver for sig.

sign. Dosine Hansen •

•oran.~aa.Dd. fredningøeervltut t11trao83.
N U1utf rednmgsnævl 1.-1

for
Tønder amt.

• den ~t~ull 1953.
s1gn. Inge~stoft.

fmd.

1'lc.illJlrredr'I:,_> "I."vlll ...t Af~]n.·if1;~nl2l r'istigh@d b~kr!i!l:ft~øe
11.,1

I onr1l'r CtrnL den 2'1/'1 1953.
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& o'REG. NR. -to Yf r? -,<

ø.~.rhØjøtbd.1 bl.71.
art.ar.78 øøterhØjøt
ej erlav. HØjøt øosn.

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af, Højst 8ogne-
kirke og for at kirkens og kirkegårdens' omgivelser al tid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-

, '

rådskreds erklærer undertegnede kØbmandKedard Kabler, øster-

hØJøt.

som ej el"'af ejendommen art. nr. 18108terhØJst ejer.lav.,

mig herved villig til at lade et areal af denne ej endom frede.
Arealet betegnes således:

Paroel 412/127 blad 6 - DON og DDNvest tor kirken.

Fredningen har følgende indhold:
liljheller maa de

Arealerne må ikke bebygge~ ~beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning .
.;

Det skal. dog Yære tilladt srundejeren at udvide byg-

ningen :pas. parcel 125' ind 0....1' dei behattede grundstykker.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingboge~

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for HØjst

hver for sig.

ØBterbØJøt. den l8'.eptember 195'2.

sign.lledard Kabler.
"I

" I
\ \
Ir I
~ I
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goranstaaende frednlngsservltut tiltrædes.
l II \ l II III I US i l::.... .....\III ~~t

for
Tønder am!.

den 9'jull 1~'3.
sign, BngeLstott.

tmd.

Ting1ysningapåtegning af 11/7 1953.

"1/
i nnr!r·r PrYlt.

den 27/7 1953.

'."
"

i,.,.



•
FREDNINGSNÆVNET>

•



,
'I, ,

l'
\'

I

I
I l'

i,

J
I

i
\
I
l
I
I

I I

I ~

I

I ~'
I ,.,
I

,
I

l, .1I

t'
" I

t
\

~~ il'''- lO

REG. NR . .104JI~" /
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ØøterhlJst bd.II bl.188, Anmelder:
art.nr ••' østerhØJatejerlav, HØJ8t sogn.

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

. For at sikre den frie beliggenhed af, HØjst sogne-

kirke og for at kirkens og kirkegårdens' omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-

råds kreds erklærer undertegnede Gerhard ThDmsen, Ø~tarhØjst.

som eJ·er af eJ·endommen art. nr. 45 Ø~te~~dj~t 4jarlaT"" ....;u....... v. •

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

Far-eel 44~41 ~1,,6 - ø~t for ~1rk.n.

lin brllDJD8paa 40 meter regnet fra. Østs1den d kirkegaarden.

Fredningen har følgende indhold:
, Bjhell er maa d.

Arealerne må ikke bebygges p~ beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.

.1" l'.



For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for HØjst

sogn, hver for sig.

,
I'

øaterhØjst, aen 18's8J1~emb8r 195'2.

s1gn. Gerhard Thomsen.

Foranstaaende trednlngszerv1tut tiltrædes.

I~ClludredrIII18u",- .11':>1

for
Tønder amt.

, den 9',1u11 1,53.
s1gn. Bngelwtott.

tllld.

--.....
1\.1 "=ltl I r.f: ....... 1 _ •.• • ... ·""11 L:UIIIlIY::'I ICBvnat

tor
rr·"d ....r :'Imt.
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REG. NR. -"-
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af HØjat sogne-

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede HøJst aogneraad •

. ,
som ejer af ejendommen art. nr.~~ ~8t6rhøJat Qjerlav.

mig l\erved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

Paroel 424/164 ~r~bl~d 6 øaterhØjøt - art.41 •
Vbeb;ygg~1i grW1t'1st1~e mellem den offentlige TeJ og kirkegaardenø

8;ydmur.

?arc.l 416/16 kortblad 6 øster.nøJst. art.246 - beliggende Teat
for kirken.

Fredningen har følgende indhold:
. BJheller IDaadet

Arealerne må ikke bebygges.~· beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

Parcel 416/16 er bobygge1iIlød en tidligere skolrbygning.

:penne -aa ud'Ylde. og ombyggeø, doS a1; bygningstegningerø. skal
" .

ao4kel1d.. at tredning.navnet, Saatr .. t der skal bygses udhus.',

skal egas.a dbses plaoering godkendes at DæTDet•.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

•

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for HØJst

sogn, hver for sig.

Underskre'Yet at .~tllge medlemmer at HØJst Bogneraaa.
Østerhøj et, den 25'/8 195'3.

sisn.: S. RaBmussen, Hans lUelsen, Blels 130rnholdt ,
Kartln Clausen, SØren retersen, ~eter Jørgensen,

~
!
l
I•l
I
I

Ieter K. Nissen.

~oranstaaende treaningeservltut tiltrædes,

• den 21'august 19,3.
for

[ønder ;l mL

signe En~el8tGtt.
!md.

...... ..,-
Naturfred ri iii gSIICl:JVII~t

fOl

Tror'rlr'r p ......t.

Atukr1~ton3 r1stlW1ed b~kr~ttea.
dan 16/9 19;3.

,.~ ,
"')

~\ai
li\ 1IIIIIJ
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øster.nøjst bd.I bl.60,art.Dr.6? østernøjstejerlav, HØjst sogn.
Anmelder:

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af HØjst sogne-

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgi vel ser al tid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
rådskreds erklærer undertegnede k~bmand Oarl Kabler, øateihøJøt,

som ej~r af ejendommen art. nr.6? ~atarhØjBt ejerlav,

mig herved villig'til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet: betegnes s'åledes:

l'arcel nr. 392/128 ~ol·1ibl.6 - beliggende nord tor kirken.
~ parcelleA fredes en bræmme paa 40 ·meter langs paroellens nord-
11ge skel til parcel nr.4l2/12?

Fredningen har følgende indhold:
~Jheller maa det

Arealerne må ikke bebygge~xzjjmt beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgs steder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redHkaber eller lignende. Ej·
heller må der på arealet opsættes tOiletter, hønsehuse, pelsdyr·
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



"

For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

•

).,
,I

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for 1i~Jst

sogn hver for sig.

0sterhøjst. den 18'august 1953 •
sign. Carl Kabler.

~oranBtauende tredningsaervltut tiltrædes.

~

l•I

I: I "dl e~jl1in :~';11mVI11_~ deu 21' august 1953.
fo;

Il1l

sign. Engelstoft.
tmd •

•

. .
Afr-1;rU'tor..n l'ie.'t.1t)!eø LaULI.:l'teB.

afH~ 1'//9 19~t).
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REG. NR . .tøv' tr / J/O"S .2

ø.terhØJst bd.I bl.",
art.nr.42 ØsterhøJst
eJerlav, BøJst sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAAOSKREOS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. HØJst sogne-
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-

råds kreds erklærer undertegnede ØsterhøJst menighedsråd på

kirkens Tegne

som ejer'af ejendommen' art. nr. 42 ØsterhøJet eJerlaT~'

mig h~rved villi~ til at lade et areal af denne ejendom frede"1
Arealet betegnes såle'des:

Paroel 11, to~tbla4 6 .øaterhJfJst•

A.bon plads foran kirkens Testlig8 indgang.

Fredningen har følgende indhold:
. " EJheller maa den

Arealerne må i~ke bebygge~~ beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealot opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

I

t",

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen, idet kirkeministeriets t11-

'i

.~~
I
t,

, I

I~tl,

1ft

",
"0',

I'~
l\~
I",

"

l"
)

,I,

1.1 \
I,
l,

'>!

ftf
9"

j,

~t I

M,

\!

'.
\'

\

I
1°'u~
I' e"
,

'I

I"
1(1
l'
I •I'

» I

I, I
I

l
!

V
"

tra4e1.e forbehold ••• "
Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-

nævnet for Tønder amtsråds kreds og menighedsrådet for HØjøt øogn
hver for sig.

UnderskreTet af BSEt1ige ~ed1emm.r at HøJst sogns menigneds-
raad. .øøterhøJst. den ~S'Juli 19'3.

sign.: l.rg. Jørgensen, :faul Paulsen, J[a~leHansen, Johs.Demant,
Bic101 Hansen, Karl Kdger, Bernh. Hansen.

,. A. 1~9 es
Det ti1trædes,at nærværende f~edningstl1bUd tinglyses "som ser-

vltutstittende pA årt.nr.42 Østerh'Jst eJer1av,HøJst sogn,som ved-rørende parcel 11"kortb1ad 6,østerhØJst.dog med tølgende forbehold:l. SAlaage aet pågældende areal administreres at ae kirkelige myn-digheder,trætter klrkeministeriet dog efter indhentet erklæring
tra fredningsnævnet" afgørelse om nyplacerlng at bygninger på
arealet og t111ige om .elve byggeplanen tor dlsse, forsåvidt
b:gn!ng~rn~~k~l'tjene 'kirkelige tormål.

2. Yoruden naturtredningsnavnet og .enl~edsrldet har ogsl provstl-udYalget tor "fønder provsti selvstæDdig påtaleret.3, I de~ omtang,area1et senere .ltte blive inddraget underkirke-gården, bortfalder trednlngsservitutten. " , - ,
Kirkeministeriet, den IJI~'kt)D'eept.

rell.V. 1953.
B.B..sign. Aug. Bo.sen.

Foranstlemde tredningsservitut tiltrædes.
Nalurfrl:.urllngsrW)Vlld

ior
TøndN amt.

, den 13'oktober 19'3.sign. Engelatoft.tmd.
i
I' Tinglysning.påtegning at 14/10 1953.

I
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r~1- J", den 28/10 1953.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02049.02

Dispensationer i perioden: 27-07-1987



REG. NR. o 2.. C> ~ e, .e? 2... C)

l' r'~ t'; ')1' ..It i • .... J

Naturfrer1ningsnæVnti'r to;" Sømfel' ~l,{illU':>

amts sydlige. freiJningskreds
Dommerkenlorel i Tønder

Nørregade 31 • 6210 Tønder· Telt. 04 ·1222 05

l.J '-.I } l l. ......\

'i:t Hi. 'Jk \~J;l ,L'.tl...,l-"~.

"I li

Der. 27. juli 1987 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:
J.nr. 122/87 Ansøgning fra Menighedsrådet i

øster HØjst,' om tilladelse til
opførelse af nybygning tfl mand-
skabs- og redskabsrum ved øster
HØjst kirke, matr.nr. 42, øster
HØjst, Løgumkloster kommune.

FlrecJ."-'.l' ~d""" C: § 47 b -)
C

skrivelse af 23. juli 1987 med bilag fra

•
Der fremlagdes

amtsrådet, j.nr. 8-70-21-1-521-15-87.

•e
Det er oplyst, at nybygningen, der har et bebygget areal

på ca. 54 m2 skal afløse et nuværende træskur, der tjener som
redskabsrum. Mandskabsrum findes i dag ikke ved kirken. Den
ønskede placering ligger indenfor det kirkefredede areal og
kræver således tilladelse fra fredningsnævnet. Området er be-
liggende i landzone og kræver tillige tilladelse i henhold til
by- og landzoneloven.

Det fremgår af sagen, at Ribe Stiftsøvrighed efter korres-
pondance med Nationalmuseet og med den kongelige bygningsin-
spektør har godkendt det ansøgte på vilkår, at arbejdet ud-
føres under ledelse og ansvar af arkitekt Hans Lund, Rødding,
samt at vinduerne nybygningen tilpasses den eksisterende
kapelbygning.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturfred-
ningslove~ § 47 ~ tilladelse til det ansøgte på samme .~
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. be t ing e l s e r so'nf'" s t i l ..., {ibe Stiftsøvrighed .
e 'l medf'ø.·r"af naturfredningslovens ~ 64a bortfalder tilla-
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5 år fra dato.delsen, såfremt den ikke er

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens
modtagelse indklages for Overfred-
ningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ansøgeren og forskellige
myndigheder. Først når det efter kla-
gefristens udløber konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Over-
fredningsnævnet, kan dispensationen
udnyttes.
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