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FREDNINGSNÆVNET>



Matr.nr.: li. Jalatrup by og 808n• Genpart

.L. 5,29
4. aug. 1954.

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverens~omst.•
I .

Undertegnede
J .'

Henlghedsria det for .JelstruI) 80gn

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. la af

Jel ...tntp by, Je12trup sogn at llide et

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

J e l 8 t r u p kirke.

Arealet beskrives således:

a) pr~~teg~rdens haV$ + gårdsplads vest for kirkegården, _> skr~ten
veJ kirkegårdens vestre dige, c) erl bl':;}lUlIle DJordoP;'nordøst for kirke-gården af pr4ØstegårJens mark pil 100 meter, d parkeringspladsen øst
for ~irkeg~rden - alt sum vist på vedlAgte kort.

Fredningen har følgende om~ang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~

transformatorstationer',.telefon-. og telegrafmaster og lignende',

eiler opstilles sku~e, 'udsålgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted'. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

• kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

MI



\

1-

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.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Jelstrup kirke
hver for sig.

Ova 111sglrd
fmd.

J • den 25 / 8elstrup
Kr~ten A.ndar~cn Chr. Gunbæk

19 5'.
.Peder TbolB8en

• Kø lIIa Nielsen i"Jft'grethe Jacobsen Nielill .Lar8eD •
~iltræues fQrs;vidiang~r ov~nnævute parkeringsvlads. d.r er gammel veJarea:

Jelstrup-Lyngby sogneråd dan 3. septembe~ 195'.
i. Andersen

~iltr!8åes lid ilJ.aru~ :Joi';niiJ UleD1gheo~21~a.
Knud Lauritsen .:.. 1;rualluelsEfo Largrtthe Christensen R. Jensen
J ena. S imons en . J ohannEl ivehrmannlae~ rreanlngsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud! bestemmes det. at fredningen vil være at ting~

lyse på matr. nr. af Jelstrup by,

•

Jelstrup sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, 'af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. den 21 / l 1954.
Kclruten.

lJet tiltrædes, at nærVl:2reude treaningadeklarat101l ting1Ylie8 80m sel'vitu'
8tU'tend. pi _tr.nr. la Jelstrup l". og Sogn, dog lI.d f.lgende forbeho1 '

"SAllInge de 1>lgældende arealer aaministrerea af de ktrk.U.,. IIIJndighede
trætfer kirkeministeriet afgerelse om nlP1aoer1ng af bygnincar, herunder
t11l1ge aelve DyggeJ;lanen Slilll't -tilb) gnlDI_r, der IRldrer praurteBå.raens ud-
a.end., unnset fredningadeklara'tionen,t.

,trkemln1steriett den 16. ~~li 1954.
J:' .14 ..V.

E.B •
.l:.1nar.L.W6

f.
Indfert i dagbogen for retskreds nr. 128, H~"rrlng

købstad m.v., den 4/8 1954.~~st. ~lngbogl sa. ho. Bl. 108. Akt. Skab J Ir. '0'
Kort t 1dligerf' forevlllt.

~b. Kaasen.
Geblrl L. 140/'7.
§ 14 III Kr. 2,-



FREDNINGSNÆVNET>



Mat r •nr.: a& J el ;;trup by
og sogn.

Genpart

L. 6598
16. okt. 195}.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsovere nskomst.

Undertegnede

Jens Chr. Jstergaaru. Jelstrup,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

Jel:Jtrup by, Jelstrup sogn at lade et

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

J e l s t l' U ~
kirke.

Arealet beskrives således:

• en bræmme langs vejen noruøst far kirkegården på 100 meter
x ca. 50 roå~m vist p~ veålagte kort

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster 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. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

• kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

1]liJ(



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Jel strup k1rk e
hver for sig.

Jelstrup , den 7 / 10 19 5}.

Chr. ,(istergaard

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. B&, af J e1~tru~ by,

Jelstrup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 13 I 1019 53.

Karsten.

Geblr: L. l4o/~·1.
§ 14 II: Kr. 4,-

lnJført i dagbogen tor retskreds nr.
købstad m.v. den 16/10 195.,.

Lyat. ~1ngbog: Ad. ho. Bl. 26}. Akt:
40rt forevist.

Th. riaagen.

72a, hjørring
Skab E Nr. 022.



REG. NR . ./O}JP /jh-5~

Matr.nr. :15Q Jelstrup
b1 og 80811

Genpart

L. 6599

16. Okt. 195}.

Ptg. 5984
l. Sep. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejerske Maren Kristine Sørensen, Jelstrup,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 15i af

, Jelstrup by, Jelstrup sogn a t lade et
areal af dette matr. nr. frede forat sikre den fri beliggenhed af

Jelstrup kirke.

Arealet beskrives således:
en bræmme øst for kirkeg~rden på 40 meter som vist på ved-

lagte kort .•

Fredn1ngen har følgende o~f~ng;
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~
. ,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster 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. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tils tand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

II.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for J elstrup kirke
hver for sig.

Jelstrup , den 251 8 l g 5}.

Kirstine Sørensen

" l

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af Jelstrup by,

Jelstrup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævne t for Hj ørring amts rådskreds , den 1'1 1019 53.
Karsten

In dfø rt i dagbogen for retskreds nr. 72a','Hjørring
købstad m.v •• den 16/10 1953.Lyst. Tingbogl Bd. I. Bl. 101. Aktl Skab K Nr. 51.

Kort forevist. 6~
Det bemærkes, at matr.nr. 15a ifl. skrivelse af 29-8-1953 ~-
udstykket i matr.nr. 15& og 15h og at dok. alene er lyst paa
matr.nr. 1511. Th. Haageb

Gebyr. L. 140/;7.
§ 14 III Kr. 2,-

I anledning af, at matr.nr. 15~ Jelstrup by og sogn veå landbrugs-
ministeriets skrivelse af 29. august 195; er 'blevet udstykket i
matr.nr. 15a og 15~ Jelstrup by og sogn, erklæ~er jeg m'l hervedindforstået med, at overenskomsten 11ses p'" begge de nævnte matr.
nre. J elstrpp , den 26. august 1954.

, Kirstine Sørensen

Gebyrl L. 140/37.
§ 14 II: Kr. 2,-

.. . ,~Indført i dagbogen for retskreds nr. 72a, ijprr1ng
købstad m.v., den 1/9 1954.

Lyst. Tingboga Bd. I Bl. 101. Akt I Skab K Nr.51.
Th. Hasgen.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.U

REG. HR. Qo73. \7

Dato 16.02.93.

I
I-
I

Løkken-Vrå kommune,
teknisk forvaltning,
Sdr. Vråvej 5,
Postboks 102,
9760 Vrå.

Vedr. FS 3/1993: Tilbygning til eksisterende redskabs- og kapelbyq-
ninq ved Jelstrup kirke.

De har ved skrivelse af 21. januar 1993 fremsendt en ansøgning om
tilladelse til opførelse af en 26 m2 stor tilbygning til eksiste-
rende redskabs- og kapelbygning på matr.nr. 15 b Jelstrup ved Jel-
strup kirke. Bygningen er beliggende på areal, der er omfattet af
deklaration lyst 16. oktober 1953 om fredning af kirkens omgivel-
ser.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkender nævnet
herved, at tilbygningen opføres i overensstemmelse med fremsendte
tegninger og beskrivelse.

• Godkendelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet , der
eventuelt kan henvise klagen til miljøministerens afgørelse. Klage
indgives skriftligt til fredningsnævnet. Godkendelsen må ikke ud-
nyttes inden klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende
virkning. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
3 år.

Sortsøe Jensen.

Q~ \ Q U / Iq - Q C C ( Io.hJ- 8; L.-\
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