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Fredningen vedrører: Hjerpsted Kirke

Domme
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Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempe~- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. 8.1.1'1'.'" _.--.
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-

rådskreds erklærer undertegnede -... Gad -. ..... ~ ....... 'M.

som ejer af ejendommen art. nr. 81 ........... eJo-l'laY, ..

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

~aI"~4tl ll&'.. .1"14 a4 ~.

DeD c1el at jal'Ce11e» .- ca... llapl' lad_toa- eD at .... Dl 100

•• 'e.. 11'8 kll'usu." ",'el4tl ,.

Fredningen har følgende indhold: 'JbtlU.1r .. _,
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.

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 DJltl',.,.tew

hver for sig.

HJ ...... &t'Q4I. U.U 7'oli.tob.tl1' .19~:;'.

"iv.~.\I. broUU1'UUD.

I klUrlr r:;c]nlngsna;vl ,d

for
I ønder amt.

• ø~u 1,1'Juli 19).1.

ui~u.~:.~".
trlilJ •

Tinglysningspåtegning af 23/11 1954.

Afnkriftcna rigtighed bekræftes.
den 10/12 1954.
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REG. NR . .toY'f.1)

Hjer~ated bd.! bl.73.
art.nr.8 HJerp3ted
ejerlav og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred n j ngsservitu t.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af ajllr,.uatdll eQt;;lle-

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-.'. '. . ..

råds kreds erklærer undertegnede gryr. Johan Døck. UjdJ.'lIQ'tel1 og
(

hustru. Karen Bock. f. Christensen, Bjerpstei:l,

som ejer af ejendommen art. nr. V HjJ.~~~e~eJ~~la~.

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

l'al:cli1l6I'Jl11 ~:r.b 0i. 1)1 bla·J. ,.

DeA del af parcellerne. der ligger ingeniør en aløtan~ at l~Q
w$ter fra k,irk,øgaal'uen pa.1·~Gl ,.

Fredningen har følgende indhold: Ejheller maa det
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 ml der pi 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 •

• Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfre~nings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Hjer,pst4d

hver for sig.

,
eign. J. &01'...

sign. ICaron Bock.

~oraDataa.nd. freQnlng88ervltut tl1tradea •

i"-c,HUrlll:ld ni n gSIlGi::IVI let

. for
Tønder amt

• aen 131 juli 19$3!
8ign. Bn&818~oft.

tmd.

• ..
Tinglysningspåtegning af 28/7 1953.

(

..

1(1 _ Afskriftens rigtighed bekræftes.
, !

r . den 16/8 1953.- .', .

........
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Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred n ingss ervitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af.JI,.1U".,.o _øDe.
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 ~""ØI atO. Math'..ea.
HJoJ'ilu'''.

som ejer af ejendommen art. nr. 64 ,,111» ..... eJol'laY,

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

.'filhoJ. m'.1,32 blud , ..

U_ døl fAt. JrUl'Ool1ou. UOl" lltsulU' lad...,.&, _ at.... at 100 •• 'oJ."
, .. IIlneSDUdeD ~e1 ,.

Fredningen har følgende indhold: Qth-I.....-1...... _
Arealerne må ikke bebygge~ ... -.f 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.

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

hJCI'''''''OØ
hver for sig.

HJel'~otGu. \Sou 7- oL.tob~u.·1952.

totll,.,ll. UiooluJ lluti1'otlilO.

halurlr cdningsnævnGl.
for

Tønder amt.

\lIJD l;)'JUl' t9~3.
ul~. -.4l(,;ol "tot~.

1mO.

Ti.nglysningapåtegning af 14/7 1953.

for
Tnnrl"1" nlT,'

Afskriftens rigtighed bekræftes.

den 28/7 1953.
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Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREOS

IIJ.~ •••.... 11 att.",...t.u.las 1I.1 "n..
eJed •• Ol .

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af.lUeI'» ...........
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-
rådskreds erklærer undertegnede ~ ,.all.. IøeIallDa .........
B.1ø» .....

som ejer af ejendommen art. nr. la, ø.t .._ ....

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

VbelflISG' ..QI'O.... J ., M",'blod J ØJ.~•• " wa.......... ,
lo. kln.. "
~- cI~ al "'-OCl!ll ..... 4. ll.øøl' lIIdenfDzo_ at..... al bo •• tv
, ... ~ •• ~ ~aJ'O .•l J.

Fredningen har følgende indhold: "~1__•.
Arealerne må ikke bebygge~Jlllllbeplantes 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.

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 f:Jor.,a'ed

"P. hver for sig.

BJftI"l'U'OCl, Gtm l,l'atitJMl' 19;3 •
• "co. »D""U~. lQ601tlW ~.'.J'.8D.

I\J.;ALU rtredningsnæv"t::l
for

T"nrl""r amt.

-"'!'-_ ...._--

Nalurfred n in gsnævllGt
for

Atf)k~· ll''t'.ma l.·lbUb-~o(1 bokræftes.

(Jl;Jr. ~;;/919~a.
"r f"'Inrlnl 'irYlt
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REG. NR . .2oY9,l)

.iJd'pat ..cI W.I ~.8·1.
art.ar.'1 oa bd.! bl.88.art.ar.l6a BJ.r~.'eG Anmelder:
*Jel'1.av og a08ft.

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

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

For at sikre den frie beliggenhed af ØJø1'V8tØ'å eocne-
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 undertegnedeHJorputed eo6D8 ,enlØbedarGØG

l't1O IIOe;JlØlll'al8,oembødstll OS kll'kelUl ~eane

som ejer af ejendommen art. nr. '1 HJorpø'eu cJerlaY' (~r~'eem-
bedet) oG Qr'.Dr.16~ (ktrkon)

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

~oroo11 kor'bl.S HJo~u'ad kor'b1.-cl14t~ih' ar'.'7 . tonnø DOrd
tor kirken.

~aro~ 133 kor'bl.5 ~ør~u'Qd urt.162 - fønne øJdvoøt tor klrk~n.
I'rucsnlneøn omfuUor Clen -:jo1. at tor"V'l'lt. lI"'IDdøtyklier. dør 11ggur

indentor en at.tBIXI 811.00 ;:a. t~ Jdr~e88aI'd8n,,~gø1 , kortlJl.S'

HJorpotelJ"

Fredningen har følgende indhold: .J~ler
Arealerne må ikk~ bebygge~~ beplantes således, at ud-

I

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder , boder, vogne
til beboelse. el~er. opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arE1alet opsættes tOiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

• 8dmPi::.t 6ø p~Clu~o w.'atJ.'Jr adIDiJ11utr,:re& at caekln.·
l'a- !D)1n"lf.Jl~.J.·,tmtt8l" k1l"t.er.ln!u'.rtet • doS ott.r indbent.'

... kll1rln,:J tl'A t).'1'1lmlhu.'IU<I"I.&.-t .. a:.~re1l1. 011øapllUlvlaa at b:s-
nina_I" »aa DJl!IVnt.-.areol. OB 'Ulf,p om bJsseRlaDeD fol' d......

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, ~trkemtnl~t~rløt& '~'~kkø

•• Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for JLJørpa\l:t~

hver for sig.

aon1ahedsroaaota tomnnd atteater'lr, a' a&lllU1SiJ ..au~o1i8 miJd..

lGl'11~er )1&l1' umurohrøv3t. øJu~~~~~d.dan 2o'øooembol' 19S3.
atsn.: Jt. Bleløea, Joauøt Jh1j;G1. C. BrodorseD, IlIlnGJtontlD,

køter n. ~zo~. ADdresø•• ~idl~øD.
Undeneanoau 8O"118p.... ' 08 tomond tOI' HJol'p.toa .enløhed.l'aad

aU•• t.I'OI' boft'od ja8 .bøa y.uno, a' al.1,:"medle.,).,. at UJer~ohd

.onllhedarood har undel'akrevet denne fruonlusa.orvltut paa HJerp-
.ted kirke,• ·:.i~1·. BoJ urasldY ., J"SU., don ~o 'dooombeZ' 19~3•

ølliØ1. JobsDneø Juh1
ilCiiUgJ.i~'

.uot at.Dtione, "', nanaNndu :'rudninp4eklaJ'aU.OD UnalJIUJU
BOm e.nital'øtltte •• ~aD den HJ.l"~øtod PI'II.ti._~ed" tiUhør8l3de
.~eDdOlD, an..u.S7 ØJftrjilstiect eJol"laV 01180GØ, •• , paa den liJel'p-
_'od kirke 'llh~r.nae eJendom ari.nr.16? lbd.

Jtil'kCIDlulfJtal'tet. dOD19'Jonual' 19S5 ..
.1". M• .u.

11:. D..
øten. 111m .. :a..øwe.

til•
.... .

Joranø'øaer~. tl'edD1D8a.ol'Vltu'-tllti~oø,
I' . I
,'- IUIII CLI!. -'.:;l ••>II<.<.o~~,

f,)r
T ':" ri 'r "'-,lt.

" don 9'a~~1119S'.
... D. ".

lip. 8D__ &o'ti.
f1Bd.Tlng1yaninsepåtegning nf 13/4 1955.

, II 111'...-,11\ ll'J

I I

Afskriftena rigtighed bekræft6s.
den 28/4 1955.
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02049.05

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02049.05

Dispensationer i perioden: 09-09-2002



•

RE6.NR.

~I FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 744241 23

Den 9. september 2002 behandlede fonnanden, dommer Claus Kejser, følgende
sag på dommerkontoret:

J.nr. 14/2002:

Ansøgning fra arkitekt Hans Lund om tilladelse til opførelse af en ca. 22 m2
stor tilbygning til eksisterende redskabsbygning ved Hjerpsted kirke, matr.nr.
55 Hjerpsted, Højer kommune.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 18. juni 2002 med bilag fra SøndeIjyIIands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-21-1-517-8-02.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at
det amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem,
Bert Sams, har deltaget i afgørelsen.

•

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af
18. marts 1982 om fredning af et område i Koldby og Hjerpsted, Højer kommune.
Fredningen har til formål at fastholde det omhandlede areals karakteristiske
landskabsbillede, dvs. et åbent land med frit udsyn til Vadehavet. Det fredede
område skal således bevares i dets nuværende tilstand, og der må ikke opføres ny
bebyggelse; herunder skure og lignende samt tilbygning til eksisterende
bebyggelse. Fredningsnævnet kan dog tillade tilbygning til eller ombygning af
eksisterende, lovligt opførte bygninger .

Det fremgår videre af sagen, at tilhygningen bl.a. opføres for at leve op til
kravene fra Arbejdstilsynet.

SøndeIjyllands Amt har oplyst, at tilbygningen i farver og udformning må antages
at blive tilpasset kirken, ligesom den i øvrigt bliver skjult bag en eksisterende
beplantning. Amtet har derfor indstillet, at der meddeles dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger kan det ikke antages, at den ansøgte tilbygning
er i strid med fredningens formål, hvorfor Nævnet i medfør af
naturbeskyttelesslovens § 50, stk. l, meddeler dispensation hertil
overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelser.

Det bemærkes, at SøndeIjyllands Amt skal meddele landzonetilladelse.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
Skov- og Naturstyrelsen
Jnr. Sf\J 2001 u \2.11/8--0010
Al<t. nr. ::'S - Bil.

iii



Side 2/2

udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus Kejser

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklage s for Naturklagenævnet
af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

• Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

/kb
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