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L2246
14. okt.195~·la BeJ'strupMatr. nr.. _

og sogn.

REG. NR. J~l.JWI}:~
by Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

•
Undertegnede

NielG Chr. Nieben,13ejstrup,

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

Dejstrup by, sogn at lade et

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

13ejstrup kirke.

Arealet beskrives således:

arealet nord -Cor kirkegårdens dige ,som '.d15t på veclla["te kort.•
Fredningen har følgende omfang:

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 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 BejstruIJ kirke.
hver for sig.

Bejstrup ,den 3 / lo 19 53.
ehr. Nielsen •.'

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. l~

llejstrup
af Bejstrup by,

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

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 13)..0 19 53.

Karsten •• Indført i dagbogen for retskreds nr.73,Han Herreder,
den 14.okt.1953.

Lyst tmngbog bd.Bej • bl.45(44) Akt.skab A.nr.440.
Olesen,

cst •

•
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REG. NR . .lØ)3 W Itu
• L.2247

Matr.nr.: 2~,40~ Bej- l4.okt.1953 •
strup,Dejstrup sogn.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

•
Undertegnede

gårdejer llicl~ Kirkesgaard

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2a og 40~ af

Dej strup by, :L3ej~trup sogn at lade et

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

[jejstrup kirke.

Arealet beskrives således:

em bræmme syd for ki'l'ken på 20 meter og gående mod vest til kOlll-

munevejen, samt Drealet vest for kirkeGården ud til kOlfllllunevejcn,

alt vist p..:. veu.lagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Areale t 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 vi rke 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 Bejstrup kirke.

hver for sig.

Dejstrup , den 3 / lo l g 53.

Niels Kirkensgaard.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 2~ og 4o~ af Bejstrup by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den 13/10 1953.
Karsten.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 73,Han Herreder,
de~ 14.okt.195~.

Lyst.Tingbog bd.Bej.bl.27.Akt.skab E.nr.375.
Olesen,

cst.
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L.2248 l4.okt.1953.
Matr.nr. :13b Bejstrup

- bF og sogn.
Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Valdemar Jørgensen,Bejstrup,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 13E, af

Bejstrup by, BCjDtrup sogn at lade et

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

B e j s t r u p ki rke.

Arealet beskrives således:

arealet nOl'cl for kirkegardens nordre di1<e og kOlllmunevejen,

som vist på veclla~te kort.

Fredningen har fØlgende omfang:

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-

I

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 tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



For fredningen kræves ingen erstatni?g.

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 servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

,cjMrrup ,den

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af by,

J~7J/ht-? sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den

~~~~J~I\J:it1tflJ'L(:·C';h ..(J;;' ~{'~tJ,'l'(.~~~'\...+ t"~'. 'D.t..(i~; llCL~:tiC~]c1",

<~\, :i4.",1.1.. 19:'$.
I,:t' ..:t 'i.iurl,.cl.': i,d.>1.J3.bl" 41 ;;.kt..&<;ke.b it'.rJJ'.~70.

~.10t\~U'.l,
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1,2016

19.aug.1954.Matr.nr.: 2~ Bejstrup by
og sogn.

Genpart

I

I;'
l'
I

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

•
Undertegnede

Meni~hedsradet for Bejstrup kirke

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2d af
Rejstrup by, 13ejstrup sogn at lade et

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

Be j S t r u p kirke.

Arealet beskrives således:

arealet nord for kirkegarden~ dige ud til kommunevejen,som
vist pJ ve ()J a,r-te kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

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

transformatorstationer", telefon- og telegrafmaster og lig~ende.,

eller ops~illes skure, udsalgssteder, isboder, vogn~ 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.

LIll



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 Bejstrup kirke.
hver for sig.

lJejstrup , den 20/10 19 53.

E.Krogh Anders Borregaard
Chr. Nielsen Maren Kold •

Karen Eskildsen

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 2 d af Bej strup by,

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

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 21/1 19 !:J4.

Kareten.

• Det tiltræde$, at nærværende fredningstilbud tinglyses som servitut
stiftende p6 matr.nr.2d,Bejstrup Dy oenSogn,dog med fØlgende forbehold:
sålænge area1et administreres af de kirkelige myndigheder,træffer kirke.
ministel'iet, dal?;uanset nærværende del~laration afgørelse med hen~yn til
eventuel opfØrelse af bygninger pu arealet, for så vidt disse skal tjelH
kirkelige formal.

Kirkeministeriet,den 15.marts 1954.
P"'M. v•.!!j.B.

Arne Truelsen,fm.
Indført i dagbogen for retskreds nr.73,

Han H~r~edCtlR~Bok~~a~§~~~~1:227
YST Akt.skab B.nr.151 (Kort i A-44o)

Otto Ringstrøm.

m.l



L216.
23.jan.1954.

Matr.nr.: 40~,13~ Bejstrup
by oE; sogn.

REG. NR. .ItJ'J #ti ~!jsy
Genpart

I
I

I

I

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Haver31ev Bejstrup sogneråd på kOmllJUnenSvegne

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 40~ og 13~ af

Bejstrup by. Ilejstrup sogn at lade et

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

B@>trup kirke.

Arealet beskrives således:

lcomrllunens j ord ved kirkegårdens nordventlige hj Ørne, al t
com vist p~ vedla~te kort.

Fredning~n har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæg-

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

transforma torstationer , 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

e, kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

r,



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden uqgift 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 vejstrup kirke.

hver for sig.

Hnvers1ev-Bejstrup kom-, den
mune,

Bonderup.
19/10 19 53.

Jørg. JØ1·gen::;en.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr.

Bejstrup
af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 21 / 1~ 19 54.
Karsten.

2~14 : 2 kr.

Inulørt i dagbogen for retskreds nr. 73,Han HerrGder~
den 23.jnn.1954.

I,yst.Tin~bog bd.Bej.b1.83 Akt.skab.C.nr.471.
Otto RingstrØm.

..
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Det med rødt skraverede areal
pålægges servitut om fredning.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02073.24

Dispensationer i perioden: 06-10-2005
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" Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Fjerritslev Kommune,
Teknik og Miljø,
Danmarksgade 3,
9690 Fjerritslev.

Aalborg, den 6. oktober 2005.

• Vedr. Deres j.nr. 145/05, matr.nr. 13 b Bejstrup.

Den 27. juli 2005 har De for nævnet indbragt en ansøgning fra ejeren af
ovennævnte ejendom, beliggende Bej strupvej 215 om udførelse af en ude-
stue på 14 m2 på bygningens sydside.

Ejendommen er omfattet af deklaration af 13. oktober 1953 til sikring af
Bejstrup kirkes frie beliggenhed.

Udestuen opføres efter det oplyste af samme materialer som den eksisteren-
de bygning og efter tegningerne vil højden af tilbygningen omtrent svare til
dennes facadehøjde.

Menighedsrådet har ikke haft indvendinger mod bebyggelsen.

~~I7e:n har været skriftliQt behandlet.- -'0 - -- '-'

Nævnet kan tillade det ansøgte. Selvom tilbygningen sker på husets sydside
- ind mod kirken - har nævnet lagt vægt på tilbygningen s størrelse og ud-
formning samt på, at byggeriet ligger så lavt i forhold til kirkegården, at det
ikke vil stride mod fredningens formål.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og kan
inden 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 mod~aget fra fred

,2db/'- 1;1I/t4-~P~ tiit
tI,



•

ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.

Kopi er fremsendt til:

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Johan Svaneborg,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Christian Holm Jensen,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Menighedsrådet ved Bejstrup kirke.
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