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REG. NR. ~Ø}Y..Æ :;~o~6

Matr.nr.: 1.1_ 1~ VrilJlovi,l;.los1;eJ' 1Ioy04a_
VrH31tJv (Jogn.

Genpart

r.• 10S6.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. lA 0$ la af

by, sogn at lade et

areal af dette matr. nr, frede for a t sikre den fri beiiggenhed af

V;;'øJlov kirke.

'I Arealet beskrives således:
~n b~iC notd tc~ h1rkt~1,~~npi '00 Qetor, en bn~o Teet tor
ld,rkepr4t'1l1 l}å 300 f.iL to l', VO~hJi<.11·~.o1i.'l.1".;)u1:fo't' i.irkeo.1rdotl 1
v1nkt~lben 50 ll1øtex- tlo4 014 0& veut. pnd:erlngapl04een og ha.ven ø;: L ~
tor l·;l~'ir .. ,/\~·Jan h(.·.. til veJor.., cu ..Jt IH',lQWltr.ru:'. l.,u. lj,:Jd ror kll·kc ..
a1rJcn - alt l1i\)h7viu'tpå ve41o.sto korl. I.,

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,
J.~ torbøbo14fu' tig dOtå l'6t til ID:' beplante hel. 4et. 4o'b;

boUakravoro4e areal 'Y~øt to:.' klrk.tii6&rdlllu .om vlat pa k01"h,å.
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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 Vro~lov kll~o
hver for sig.

S. • U",lst •

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. lA_ 1 AI.
Vl~jlov sogn~

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den '1 / 10 19 " •
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Matr. nr. : Genpart1 Al Vr.~l'T-Klo.ter HOV.t._
Vr.~l.v aOil..

t- j06J:2_ SE • 1951.

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

Anmeld~r:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds,

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 1. af

Vr.~leY-Klo.ter HOV.dg~~~Vr'31.Y . sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

Uele matr. nr. 1 Al. Bom viet på v~dlagte Kort.

. .
hele ikke foretages ændringer i den nu beståendeitilstaI)d, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten' til' eller fra

kirken.

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. Heniæggelse af 'affald må 'ikke find~ sted. D~r,må i det
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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 menighedrådet for

hver for sig.

Vre~ley ,den 6 / 6 19 51.
S.ren D18.inS. Albert Jen.en. Eoul 11&10In.
ADk3ær f.4ersen. Viktor Ab11diuard. Søren Anderoen.tJens ~homø.n.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. l & Vr,*~luV-klo-i18ter Aovedalrd Ux
VrQ~llv sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 11/ 9 19 57.

l(tlreton.
J.nr. * 5 E 1456

D,t ill trwdE,Js. a.t nw.t'V!ior~nJu tl't;iUU.i..nbu'Ulbwi ·UuslYlte. 801D&ervi,1.ut ••tlltende pl matr. nr. l !ZVre31~v-Kloater riovedilrd. Vr.~ley 80iA, do~
••• følgen~. forbeholdlSllllll1gedet pA.gældøndit a:r:eal admiuhtl'el". af 4. kirk.ll.e JD'yQ41ghcde~'ræft~r kirkeministeriet dog uanset n~rV~rQndi døklara~lon afglrelee med
hlnG1D tl1 eventuel opførelse af ~18n1ntor p4c.~.t.torIA~d' blgn1naer-
AI ekal tjeDe kirkelige formAl.

il'ødnlns~D ~ortlald.r 1 4,t omtan~t ~vgri ar.al.~ 'eAe~:.Atte blive
1A4d.rage~ under kl.kesården.

X1rkem1n1ølørl ••, 4en 9•.••p~ø~ber 19'7~,P....v.
~.•.) , {,

.\rn. !r1l81....
ta. . .' ,.

lD4tar. 1 4&ioo.eu tor retekreal nr. 72 a, U~.rrlaa
ublta4 •••• , 4el1 12/7 1957,.. . l l

L,.,. 11qbol' B4. Bl. 1 .. Akt, iJkabO11',. lo.Kort torl-dl.. r IIf. Haag811.
hb,r. J,. 140/'7
i l~ ll. kr. ',-e

~·i ... ··1

, l l l ~ I
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FReDNINGSNÆVNET
for

Nordjy'lands amts nordlige frednlOgskrcds

Baneg~rdspladsen 4, 9700 Bronderslev
Telt oa - 820388

21. j U1i l'383
Fs. 221/83

Miljøministeriet
Frednl' t l Modln:·et I fredningsstyrelsenngss yre sen ~
Amaliegade 13 2 5 JULI 1:33
1256 København K.

Nævnet har d.d. tilskrevet landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S,Hjørring,
således:

Ved andragende af 6. juli 1983, j. nr. 29470, har De ansøgt
om tilladelse til udstykning af en 2387 m2 stor parcel med påstå-
ende helårsbeboelse fra landbrugsejendom8en matr. nr. l ~ m. fl.
Vrejlev Hgd., Vrejlev.

Den frastykkede parcel skal afhændes til Vrejlev menigheds-t

råd til helårsbeboelse som hidtil.
Udstyknin~en er led i en fremtidig vejregulering.
Den frastykkede parcel er omfattet af bestemmelsen om fred-

ning af arealer omkring Vrejlev kirke.
Da der ikke sker ændring af benyttelsen af den frastykkede

parcel, kan fredningsnævnet godkende det ansøgte.
Det bemærkes, at der ved udstykningen ikke sker ændring af

det område, hvorpå bestemmelsen om fredning af Vrejlev kirkes om-
givelser gælder.

Opæærksomheden henledes at der ikke må foretages yderli-
gere bebyggelse på parcellen, forinden fredningsnævnets godkendelse
foreligger.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløoet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsr~net.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes
inden 5 år fra dato.

.... to>" f t . t-
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FREDNINGSNÆVNET..' ...
, NO!djyllandl amtl nordlige fredningskredl

,: ~ 4, 9700 BrendM'aIw
" Telt. 08·8203.
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Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

B,.1Uhrs/n, tin ,. april 1985
REG. NR. :l.ø? Y 13 ls. 281184

L,V. S.
.IC) ()~I g~

f?rJ.

Modtaget I fredningsstyrelsen

1 2 APR. 1985

Til fredningsregisteret
til orientering ',' I

I ~~''1_'S.;
/M{

~ Nævnet har d.d. tilskrevet Hjørring kommune således:

Ved skrivelse af 7. marts 1985. j. nr. 03.390.9448-106. har
Hjørring kommune fremsendt ændret ~kitseproJ8kt til ombygning af
graverboligen ved Vrejlev Kloster Kirke samt skitseforslag til
bygning indeholdende faciliteter for graveren på ejendommen matr.
nr. l ~ Vrejlevkloster Hgd •• Vrejlev. beliggende Vrej1ev Kirke-
vej 106.

Ejendommen er pålagt Provst Exner fredning.
Fredningsnævnet har besigtiget forholdene på stedet.
Amtsfredningskontoret har intet at erindre mod det ansøgte

ændrede projekt. ,
Frednin~snævnet kan herefter! godkende, at graverboligen om-

bygges, og at der som anført i det fremsendte projekt opføres en
bygning indeholdende faciliteter for graveren.

Det er en betingelse,
~ nybygningen opføres så lavt på grunden som muligt, og
!1 bygningen opføres i teglsten, der vand skure s og kalkes, og
!i taget beklædes med røde vingeteglsten svarende til graver bolig-

ens tag.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klage/risten er 4 uger fra modtagelsen at denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet at klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke ud-

nyttes. førend sagen er færdigbehandlet at overfredningsnævnet.

Miijømin\steriet
J. nr. F. \\.\.~ _~ OH.
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Nævnets godkendelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes
inden 5 år tra dato.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfred-
ningstorening, Vurderingsrådet, Hjørring kommune, Vrejlev menigheds-
råd v/hr. Jens Boelt Kristensen. arkitekt Brøgger.
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

REG. Nit ~Of L( _ o~

Aalborg, den 8. marts 1994.

Vejdirektoratet,
Thomas Helstedsvej 22,
8660 Skanderborg.

Vedr.fS 8/1994: Matr.nr. 1 a og 1 ay Yrejlev kloster Hovedgård, Yrejlev. Yejfor-
lægning nord for Yrejley kirke. (Deres j.nr. 08-97-2-1-4-2-2054.94)

De har ved skrivelse af lOJebruar 1994 anmodet om nævnets godkendelse af et projekt
for forlægning af Vrejlev Klostervej. Forlægningen berører et areal, der er omfattet af
kirkefredningsdeklaration, der er lyst den 12. juli 1957.

Nævnet godkender herved, at vejen forlægges som beskrevet iansøgningen på betingelse
af, at der ikke opsættes skilte på det fredede areal.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb. og rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis
den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

MlIJømrnlsterlet, J. nr. SN I ~ i I /! '--I - 000 \

O 9 MRS. 1994
7U(f. nr. \0 ';L

I

~v~ I1~



• FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 28. august 1996.

Advokatfirmaet Mehlsen og Kaptain,
aU.advokat Laden-Andersen
Vestergade 1,
9300 Sæby.

• FS 34/1996: Vejomlægning ved Vrejlev kirke.

Ved skrivelse af 25. juni 1996 med bilag har De for ejeren af matr,nr. 1 a Vrejlev Kloster,
Vrejlev, anmodet fredningsnævnet om en ændring af nævnets dispensation af 8. marts
1994fra fredningsdeklaration, tinglyst den 12. juli 1957 til sikring af Vrejlev Klosterkirkes
frie beliggenhed.

Ved dispensationen tillodes vejanlæg indtil en afstand af 50 meter fra kirkegårdsdiget.

Der søges nu om tilladelse til en ændret linieføring af vejanlægget, således at vejmidten
bliver placeret indtil en afstand af ca. 25 meter fra diget, ligesom der nu ønskes en
indføring af Vrejlev Kirkevej i den nye vej inden for fredningsområdet.

Der henvises til vedlagte udskrift af besigtigelsen den 25. juli 1996.

Fredningsnævnet har efter votering besluttet ikke at ændre den tidligere meddelte
dispensation. Nævnet finder, at et vejforløb i 25 meters afstand i niveau med terræn i
den østlige del lige ud for kirken er uheldigt. Menighedsrådets accept af større nærhed
af den forsænkede del skaber vejtekniske problemer.

Sortsøe Jensen

Nævnet finder ikke, at de vejtekniske fordele ved en ændring af det nuværende forløb
af Vrejlev Kirkevej ved indføringen i det nye vejanlæg er så væsentlige, at de kan
begrunde en omlægning ind i deklarationsområdet.

Afgørelsen. der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. l, kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsendes skriftligt til Frednings-
nævnet.



Torsdag den 25. juli 1996 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i

FS 34/1996: Vejomlægning ved Vrejlev kirke på matr.nr. 1 a Vrejlev Kloster
Hovedgaard, Vrejlev, der er omfattet af kirkefredningsdeklaration, tinglyst den 12.
juli 1957.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det amtsrådsvalgte medlem.
Egon Skjørbæk. Det kommunalvalgte medlem havde meldt forfald.

For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum og Gustav Skårup.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Arnold Simonsen og Jørgen Jørgensen.

For Aalborg Stiftsøvrighed mødte Jørgen Larsen.

For Hjørring Provstiudvalg mødte provst Rishøj.

For Vrejlev Kirkes menighedsråd mødte Esben Saksager.

For Vejdirektoratet mødte Jens Liitzen, Hanne Værum og Kirsten Olsen.

Ejeren, Troels Holst, var mødt tilligemed Mogens Hjørne og advokat Erling Mortensen.

Den kongelige Bygningsinspektør Hans Dall, kirkegårdskonsulent Mogens Andersen og
kirkeværge Kaj Madsen var mødt.

Der fremlagdes:

skrivelse af 25. juni 1996 fra advokat Laden-Andersen med bilag 1-4.

Nævnsformanden orienterede kort om fredningsdeklarationen og den den 8. mans 1994
under FS 8/1994 meddelte dispensation til forlægning af vejen mellem Vrejlev Kirke og
Vrejlev Kloster nord for kirken i en afstand af ikke mindre end 50 meter fra kirkegårds-
diget, på betingelse af at der inden for det fredede areal ikke opsættes skilte.

Jens Liitzen orienterede om lodsejerens forslag til ændring af vejprojektet. herunder en
ændret indføring af Vrejlev Kirkevej i en vinkel på 90 grader. Det nuværende forløb af
Vrejlev Kirkevej vil skære den nye vej i en vinkel på ca. 70 grader. Den nye vejforlægning
vil maximalt ligge 2 1/2 meter under terræn ved kirkegårdens vestende, medens vejforlø-
bet ud for den østlige del af kirkegården vil forløbe i terrænets nuværende niveau.

Advokat Erling Mortensen påstod vejforlægningens linieføring ændret. således at
vejmidten alene er 25 meter fra kirkegårdsdiget. Dette vil medføre, at yderligere ca. 4.6
ha af marken inden for deklarationsområdet vil ligge nord for vejen og i sammenhæng
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med de øvrige dyrkningsarealer.

Jens Liitzen bemærkede, at den foreslåede linieføring så tæt på kirkegårdsdiget vil være
uheldig i forhold til indsigten fra omfartsvejen mod kirkeanlægget. På grund af vejskrå-
ningernes anlæg i den vestlige del af området vil overkant af vejskråning her ligge 10-12
meter fra kirkegårdsdiget.

Esben Saksager bemærkede, at menighedsrådet principielt ønsker vejen forlagt 50 meter
nord for kirkegårdsdigets nordøstlige hjørne, men det kan accepteres, at vejen lægges 5
meter nærmere diget, for hver 1/2 meter vejen sænkes under terræn.Han udtrykke
foreståelse for lodsejerens dyrkningsinteresser.

Provst Rishøj erklærede sig enig med Esben Saksager.

Jens Liitzen bemærkede hertil, at et vejforløb nærmere kirkegården alene i den vestlige
del vil medføre vejtekniske vanskeligheder .

Hans Dall og Jørgen Larsen samt Mogens Andersen kunne acceptere den tidligere
godkendte linieføring 50 meter fra kirkegårdsdiget. Hensynet til indsigt til og udsigt fra
kirken havde ført til, at der oprindeligt var krævet en afstand på 100 m og en afstand på
50 meter er udtryk for et kompromis, der tillige tilgodeser støjgrænserne.

Gustav Skårup tilsluttede sig denne holdning. En linieføring i 50 meters afstand over-
holder de tekniske krav, men er et kompromis i forhold til fredningsinteresserne.

Sagen udsattes på forelæggelse for det lokale medlem samt votering.

Sortsøe Jensen
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