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L. 2253

14. Okt. 1953.
Matr .nr.: l~ Lerup P~Jstegård, Genpart

lJerup sogn.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.•
Undertegnede

gårdejer J ens Kristian Nygaard, Lerupgård,

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

Lerup Præstegård by, 1Jerup sogn a t lade et

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

:L e r u p kirke.

Arealet beskrives således:
Bjørnet sydvest fur lirkegården i vinkelben 60 m mod syd og

• vest som vist på vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
-- .

Areale t må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg -

gende be"Plantning: lig~som der helle~ ikke på area'let må anbringes,

transformatorstation~r, telefon- og telegrafmaster og lig~ende.;
. . .

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 skæmmendJ eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

~\ l'



lyse på matr. nr. l§, af Lerup ~ræstegård by,

•·1

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 Lerup kirke

hver for sig.

1erup den 27 / 9 19 53.
Jens Kristian Mygaard.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

Lerup sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 13/ 1019 53.
Karst en.

Indført i dagbogen for retsk~eds nr. 73, Han Herred,

den 14. Okt. 1953.
Lyst. Tingbog bd. Ler. bl. 99. Akt. skab Apr. 463.
An~ På ejendommen hviler yderl •.mergelgæld

60kr. 793 ,l. 8/10 1953.
O. K. OJæen

cst.
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Lerup l12a REG. NR. .tØ1J v %'):':)
L. 2522
5. Nov.1Q51.~atr-.nr. : lat Lerup Fræstegård,

lQ9. Tranum sogn.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.•
Undertegnede

Statens Klitvæsen på Statens vegne

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 1S!1 og lQ9. af

Lerup Fr:.estggård by, Tranum sogn a t lade et

areal af dette matr. nr. frede forat sikre den fri beliggenhed af

L e r u p kirke.

Arealet beskrives saledes:
'Y7/>/

l2,nbr::Brnmeomkring kirkegarcJen mod vest og øst og syd på• 200 meter som vist på vedlagte kort.

Fredningen hår følgende omfang:

Arealet må ikk~ bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

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

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

I

.\

I.ei
I,

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.

~er forbeholdes dog k1itvæsenet ret til fortsat at måtte

plante i skoven nord for \Qi.rken •

.~.



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 Lerup kirke

hver for sig.

Lan<lbrugsrninist eriat,den 2 II 19 53.

1:'. 1'1. V.

~. B.

Chr. Gulman

ekspsekr.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. lat og l~ a f Lerup Præst egård by,

Tranum sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 4/ 111953.

Karsten.

In~ført i dagbogen for retskreds nr. 73, Han Herr~den

den 5. Nov. 1953.

Lyst. Tingbog bd. Lerup bl. 112a, Akt: skab G nr. 61.
Lerup Præstegård ligger i ~erup sogn.

Otto Ringstrøm
§ 214 : 2,- kr.
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Matr.nr.: 1~, lbr Lerup Præstegård,

Lerup sogn.

Genpart

1 2017

19. Aug. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

Menighedsrådet ~or Lerup kirke
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. lbt, lbL af

~erup Pr~stegård by, Lerup sogn at lade et

areal af dettematr. nr. frede forat sikre den fri beliggenhed af

L e r u p kirke.

Arealet beskrives således:

~e nævnte matr.nres areal syd for kirkegården som vist på

vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Are~le t må ikke be_bygges e;ner bep;Lantes med udsigtsødelæg -

gende beplantning, ligesom der ~åller ikke på arealet må anbringes,
.

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende.,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

I_

I

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.



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 servi tutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-'
kreds og menighedsrådet for L eIU p kirke
hver for sig.

Lerup • den / 9 1g 53.

Baakon Habjerg hr. Thomsen Johs. l'edersen Jens M. Pederhen

Chr. Ivl. Larsen Niels Rohd Sigurd 1arsell.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud. bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. lbt ug lur af L:,rup Prmegård by,

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

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 21/ l 1954.

Karsten
kh j.nr. 5 B 261

~et tiltrædes~ at nærværende fredningsoverenskomRt tinglyses sem servi-
tutstiftende på matr.nr. l bt ug l br af Lerup præstegård, Lerup Sogn, dog
med følgende forbehold: Sålænge de pågældende arealer administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet dog uanset nærværende de-
klaration afgørelse med hensyn til eventuel opførelse af bygninger på area-
lerne, for så vidt bygningerne skal tjene kirkelige formål.

Kirkeministeriet, den 30. marts 1954.
P. N. V.

B. B.

Arne Trueisen
Em.

§ II14 : 2kroo øre.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 73
Han herreder den 19. Aug. 1954
L Y S ffi. Tingbog: Bd. 1erup bl. 111, 140

Akt: Skab G nr. 77 (Kort i A 463)
Otto Ringstrøm
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"E. •I'•".• T.rra,n af

Lerup Pra'ste:;aard
L Cl tp S0!ln
O.Jl r H. "2 "' rred

Det med rødt skraverede areal
pålægges servitut om fredning

I: !.t 000

lLdj'aørcUj' ( , c:vdeor/t~ a/ Cur.y<y,,~
< e6ruar /953


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>

	Fredningsnavn: Lerup Kirke - Ophævet 4-2-09 indgår i Reg.nr. 08061.00
	Domme: 
	Taksationskommissionen: 
	Naturklagenævnet: 
	Overfredningsnævnet: 
	Fredningsnævnet: 13-10-1953, 04-11-1953, 21-01-1954
	Kendelser: 
	Deklarationer: 
	Kommentarer: Kommentar til databasen:
	FredningsnavnDublet: 
	reset: 
	RegNr: 02073.22


