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Matr.nr.: la Sar. HUl"i.'\alev,
HarrUslev aogn.

Genpart

L. 804'.
,. lec. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Hen1pedaråd et for Harr1'ts1ev 80g0.

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af
by, Hal'rUal ey sogn at lade et

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

H • r r 1 ~ • l • y kirke.

Arealet beskrives således:
eu br.J lIJlli.' lid Pl'a$& t e~'r den 1II 3or~ omkr1118k1rk.,;Arden ..Al e d.a :

maG syd og øst 60 m~t~r (inel. pl"~sioglrdens hav. t glrdaplado), o~
modDC»:'d 100 meter, 811a" arealet veø" for klrkealrdea ttl ak.Ue'\

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes m&d udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringe~

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignend~,

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 be~tående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

ki rleitsh.'ør'de~ forbeholder øtg rn ~tl at opt.re eD forp8Øer-

bolta ... " fol' ldrkegll'den t ea 9.t81aa" at 30 • fra eJ...... 'llg.

dtae Ol u,d tor eR l1nt., der drag.. Vinkelre' pI. dlge' t ft



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 Hur i'tisl eY soø

hver for sig.

,den 2' / 9- 195'.

Chr. rlaugABrd .E'''lulåen
~hollll4~ 'IholllSen
~ri~ta ~br18tensea

Val\J • .o"rea ••
Charlotte Kolt ...
Aloull1l0ll8eu.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af S.ir. HalT1'talev by,

Hnrrttalev sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 21/ l 1954•
Karsten.

iakkebt ftaolgh.4araacS tlliradu Fredningeover ... koat. uar Heoo)'U t.agl
til oo.ende forbehold •

•' lluketll K.i.h.8ft&~, d. 19. :iepteriber 1954•
.li. H."caarfi.

Uenøiag lilf3ho .Lea-I" -.j.1;«aal'11 Ast.rld CllrldeD8 ••
Htels ThOM Ml Gunnar Tho.SeD Karl .br •• :ule.

J)et ttl'tnd ... at u_vareade trednluga1.1lbJl' tlaglya.a eOal eerYitu'tstlt
t.... pil _"r.lU'. la ~dl'. Harr1".le. B,. HuTtdal.v SOlD, dog aed f8lgende
forb.hOld'

8l1.Mla.det ,..10_4. areal adauot.atl'erø at 4. klrkeU... lIJ1lå18boder
tratter klrke.tDletertet afpro1ee Oil1 1l1:t,bcltl'lllBa.f Du;nlqØ' pi præs\ci
.jordeø. Ol tUl1ce .a aelv. blueplaøea tor .t.a... _t ,Ub,ptq.r OBo.b,
nl•• er •• dr.r.nt. be.tl.nd. byplager, fol' aå .1d" ttT6'11RleI'Il.akal b.,t.t.
'11 dri.ft. at PI'1l8'i.glrde•• jorder, 'l1l 'b1'1l8for PNllt ... 1ler 1 det. helea ukal t.~ft. ktrkellg. formAl.

11rkell1ll1at.erl.t., d. 11. ooy_ber 1954.
J:t.K.V.i.B•

.iiDar te••,t
Indt.n i daglu. ~or r.tlere. 111". 12&. HJel'rlDI

k.beud a.v., den 3/12 1954
L,s'l. flagboll B~. bo. Bl. 9 Akt.. Skab l Br. 241

lort tldl1gere for••1s'e.
6e1lJl'I L. 140/)1. TIUlSaagen.
I 14 III Kr. 2,-

•
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Matr.nr.: 1'. Sdr. riarritslev,
Harrits lev sogn.

Genpart

L. 6525
14. okt. 195'.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Jens .t'.Jner Hartln Chrildtenaen, Sdl'. Harrtts1ev,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 13& af

~dr. liarr1tilev by, sogn a t lade et

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

ri a r r 1 t 8 ~ 8 V kirke.

Area l et beskri ves således:

~n b~~mme af m~tr.nr. l'~ vest for kirkegården pA 20 meter
som viat pa vedlagt e kort.

Fredningen har følgende omfang: .
Areale t 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 'skæinmeride

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.



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 Harritalev kirke
hver for sig.

Sdr. Harr1tslev ,den 28 /9 19 53.

~jnar ~hri~ten~Gn

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af Sdr. Harr1~81.v by,

HarrttBlev sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den l' / 1019 53.

• 'Kari;)1;en •

!ijørrlng

købstad m.v., den 14/10 1953.
Lyst. ~ingbogJ Bd. bo. Bl. 79. Akt: Skab E Nr. 309.

Kort forl)v1si.

Th. Baa.gen.

Geb1r. L. 140/19'7.
t 14 rI. Kr. 2,-

•



REG. NR. .lfJ)3 ~ !Jh- $

Matr.nr.: 27& Sdr. Harritslev by.
Harr1tslev sogn.

Genpart

L. 6526

14. Ukt. 1953.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

me~erlat O. Sørensen, adr. tiarriiel.v,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 27& .af

Sdr. Harr1tslev by, Harritlllev sogn at lade et

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

H a r r i t 8 l e v kirke.

Arealet beskrives således:
l) .\Jen d el af watt·.nr. 21&, der l1gger norQ tor en linie trukket
fra den nordvestlige ep1ds at ma1r.nr. 4' over moa matr.nr. 27~~~

yt/'If"4J!. og rammenae denne i et punkt, der ligger '30m Byd tor matr.nr. li,
• lydVesilige hjørne •

... , ~ ... "' ....... ,,.• .0 A"r'l -In'" nVAnnæ\tnte I'lreal1 en afstand at 10 Dl fra~t;:n;:""2fi. ;~aiiiige-skel"" og -åtrækkende 81& 40 Øl IDO"O syd

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante's m'ed 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 st'ed.'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.



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 Harrltalev kirke
hver for sig.

S~r. Harrits1ev ,den 2 /10 19

Villiam Lørinsen

Tiltrædes som sk~~ehaverl
O. l:. Sørtn:en

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 21& a f f.j dr. HarrUe ley by,

liarr1tslev sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1~ 1019 5'.

Karsten.

Indført 1 dagbogen tor ret$kreds nr. 72., ~jør.r1n8
køba~ad w.~••den 14/10 1953.

L,st. T1ng.bv~1 ild.h • Bl. 40. Akt' Skab E Nr. 424.
lort for~vlst, akteret E '09.

i'h. iiaagen.

Gebyr. L. 140/19j7.
~ 14 II. Kr. 4,-

*1f1'1
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'.
\,. Fl1edningsnævnet for Nordjylland

Nordlige del
Badehusvej 17,9000 Aalborg, Tlf. 96307000

RE6.Nl 107-3. /9

HedeDanmark a/s
Driftscenter Aalborg
Tårsvej 23, Lendum
9870 Sindal

Aalborg, den 3. oktober 2007

FS 37/2007 vedr. matr.nr. 64 Sdr. Harritslev, Vejbyvej 59,9800 Hjør-
ring.

Den 13. august 2007 har De for gårdejer Henrik Sørensen, Vejbyvej 59,
Hjørring søgt om tilladelse til etablering af 3 rækket læhegn på vestsiden af
Vejbyvej i Sdr. Harritslev.

Arealet - tidligere matr.nr. 13a Sdr. Harritslev - er omfattet affredningsde-
klaration af 13. oktober 1953 til sikring af Sdr. Harritslev Kirkes frie belig-
genhed.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 19. september 2007 og fortsat skriftlig
behandling.

Der vedlægges protokoludskrift.

Nævnet kan efter det i protokollen anførte tillade det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

/1;;LS-/~( -~/"



Onsdag den 19. september foretog fredningsnævnet for Nordjylland, nordli-
ge del besigtigelse i

FS 37/2007:
Ansøgning om tilladelse til at etablere et trerækket læhegn på matr.nr.
64 Sdr. Harritslev, Harritslev, der er omfattet af fredningsdeklaration
af 14. oktober 1953 til sikring af Harritslev kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det kommu-
nalt udpegede medlem Jørgen Stubgaard,

Det af miljøministeriet udpegede medlem havde meddelt forfald.

For Hjørring Kommune mødte Jens Baggesen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Erling Christensen,

For Aalborg Stiftsøvrighed mødte Helle Hindsholm,

Sammen med ejeren, Henrik Sørensen mødte for Hede Danmark A/S, Jens
Buhl Christensen,

Der fremlagdes skrivelse af8. august 2007 fra Hjørring Kommune samt
skrivelse13. august 2007 fra Hede Danmark A/S.

Jens Buhl Christensen redegjorde kort for det ansøgte projekt, hvorefter der
ønskes etableret et trerækket læhegn på vestsiden afVejbyvej, således som
det er angivet på det fremlagte kortmateriale.

Henrik Sørensen begrundede ansøgningen med ønsket om at opnå en lævirk-
ning for vind og fygning fra det åbne areal mod vest til hans ejendom, Vej-
byvej 59.

Nævnets to medlemmer voterede og tilkendegav, at de ikke finder, at der
ved etablering af læhegnet vil komme indsigtshindringer til kirken, som ikke
findes i dag, ligesom der henset til kirkens beliggenhed og den høje eksiste-
rende beplantning ikke vil blive tale om yderligere udsigtshindringer.

Sagen forelægges for nævnets ministerielt udpegede medlem til udtalelse.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen
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