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Matr. nr.: ;It. 5'- øster V1d.~ruPf Genpart
Vid.trup 80gn.

L. 1051
2. nov. 195.,.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrå.dskreds.

Fred ningsoverenskorT1st.

Undertegnede

gårdejer Nlels ~olt5enf Jldstrup,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 511 og 51 af

øa'ter Vilietrup Vi.d.trup sogn a t lade etby,

areal af dette matr. nr. frede for at s~kre den fri beliggenhed af

V 1. d a t ~ u P ki rke.

Areal.t beskrive. 11ledes,
l) ~9~or klrkeglraen, 2) ~ord.n sJd tor kir••-
glr e, ~~3en. 'Jet stYkket af ~ora.n nord for
tirkeglraen beliggende vest for flugt11nien fra korete nordøstre
bjørne til det sldvestllge h3ørne af matr.nr. 5&, Jderllgere enbrJlmme pi 20 m nord tor nordre k1rkeglrd84igel denne bræll.,etnd-
skrænkee pi den ~st11ge del at det nord tor kirkeglrlien 11ggendeareal a1 t11 arealets bredJe. ~nde11g arealet øst tor klrkeglrden.
~et til anbringeløe af en mast til elektrisk negn 1 det oordv.st-liget. h3ørne at matr.nr. Sitforbeholde,.

Fredningen har f~lgende omfang:

Arealet må. ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegtafmaster 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 bestå.ende tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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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 servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Vi()etrup kirke
hver for sig.

V1dstrup , den 2 / 10 19 ,~.

~aels 4'lol'tlien

Tiltrædes f.s.v. angaar
rarlur1ngf.P ladIlen vest forK1r ••gaarden

fornb,-Vldøtrup sogneraad pr. ~ornby, den 14/10 195'.
An4r. JElnaen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af :".ter VUstnap by,511 , 51t
Vidstrup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævn-et for HjØrring am'tsrådskreds, den'lI lØg ".

Karsten.

Indført 1 dagbgøen for retskreds nr. 12a, H~.rrtneRøb~tad m.v., den 2/1~ 195'.
Lyst. ~1ngb~gl Bd. no. Bl. 2'. Akt. Skab B ~r. 149.

Kort forevist.

Tb. Haagtin.

Gebyr. L. 140/19'7.
§ 14 tIl Kr. 4,-
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e Fredningsnævnetfor NordJyllands amt
Batiehusvej 17, 9000 Aalborg
telefon 9630 70 00

Aalborg, den 06.02.2001

Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret,
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø.

• FS 68/2000: vedr. overdækket bålplads på matr.nr. 5 q ø. Vidstrup by, Vidstrup.
Deres j.nr. 8-70-51-8-819-0001-00.

Ved skrivelse af 19. januar 2001 har De forelagt fredningsnævnet en ansøgning fra KFUM-
Spejderne i Tomby- Vidstrup fremsendt fra Hirtshals kommune den 2. november 2000 om
tilladelse til at opføre en overdækket bålplads på matr nr. 5 q ø. Vidstrup. Matr.nr. 5 q er
delvis omfattet af deklaration af 2. november 1953 til sikring af Vidstrup kirkes frie beliggen-
hed.

Efter oplysninger forelagt nævnet er endvidere arealet mellem dette matr. nr. 's sydskel og det
nordlige kirkegårdsdige omfattet af deklarationen, idet dette areal på deklarationstidspunktet
måtte anses omfattet af matr.nr. 5 b og nu matrikuleret som matr. nr. 5 s tilhørende menigheds-
rådet. På dette areal er der langs kirkegårdsdiget plantet en række graner, og på matr.nr. 5 q er
der vinkelret på parcellens sydskel plantet et læhegn af graner.

• Nævnet meddeler herved dispensation til opførelse af en overdækket bålplads i overensstem-
melse med de fremlagte tegninger, og således at placeringen afbålpladsen svarer til angivelsen
på et rids fremsendt den 26. januar 2001, hvorefter bålpladsens placering bliver ca. 3 m fra
spejderhytten og 3 m fra det nordlige stakit omkring parcellen. Det er yderligere en betingelse
for tilladelsen, at det nævnte læhegn på parcellen ingensinde bliver højere end spejderhyttens
tag.

Det er i forbindelse med besigtigelsen aftalt, at menighedsrådet snarest fjerner den del af
granhegnet på matr.nr. Ss, som er beliggende vest for det beskrevne læhegn på matr.nr. 5 q.

Dispensationen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4
uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen
må ikke udnyttes ind~n klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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Onsdag, den 24. januar 2001 kl: 10.00 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS. 68/2000:

'- Ansøgning om tilladelse til at opføre overdækket bålplads på matr. mr. 5q ø.
Vidstrup by, Vidstrup, der er omfattet af fredningsdeklaration af 2. novem-
ber 1953 til sikring af Vidstrup kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det amtsrådsvalgte
medlem, Egon Skjørbæk.

For Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret mødte Claus Riber Knudsen.

For Stiftsøvrigheden mødte stiftskontorchef S.E. Løvgreen samt kirkegårdskon-
sulent Mogens Andersen .

. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mona Jensen.

For menighedsrådet ved Vidstrup kirke mødte formanden Birthe Jensen.

For KFUM - spejderne mødte Lene Meng Andersen, Kirsten Christensen og Per
Søeby.

Der fremlagde skrivelse af 2. november 2000 med bilag 1-4 fra Hirtshals Kom-
mune samt skrivelse af 19. januar 2001 fra Nordjyllands Amt, Natur- og Miljø-
kontoret med bilag 5-9. Under mødet fremlagdes endvidere som bilag 10 et ma-
trikelkort.

Sortsøe Jensen orienterede om fredningsdeklarationens indhold og udstrækning.
Deklaration skal sikre Vidstrup kirkes frie beliggenhed og omfatter efter sin ordlyd
bI. a. parkeringspladsen vest for kirkegården, jorden syd for kirkegården mellem
søndre mur og vejen, et stykke jord nord for kirkegården beliggende vest for sig-
telinien fra korets nordøstlige hjørne til det sydvestlige hjørne af matr.nr. 5g og
yderligere en bræmme på 20 meter nord for nordre kirkegårdsdige. Endelig om-
fatter deklarationen et areal øst for kirkegården. Ifølge deklarationen må der på det
fredede areal ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning
ligesom der ikke må opstilles master, boder eller andre skæmmende genstande
m.v.

Det fremgår af det fremlagte materiale, at matr.nr. 5b er udstykket omkring 1970,
og det var usikkert, om der i forbindelse hermed var \ldstykket et areal nord for
kirkegården til menighedsrådet, eller om der var sket en tilbagetrækning af kirke-
gårdsdiget. Det er således usikkert, hvorvidt dette areal, hvorpå der i dag er op-
vokset et tilplantet granhegn, er omfattet af fredningsdeklarationep.. Dette vil blive
undersøgt og meddelt fredningsnævnet. Menighedsrådsformanden oplyste, at det
formentlig er menighedsrådet, der har forestået tilplantningen for 15 - 20 år siden.
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Lene Meng Andersen henviste til det fremlagte materiale og oplyste at der ønskes
etableret en overdækket bålplads på ca. 5,5 m i diameter med bærende stolper af
lærketræ nedgravet ca. 35 cm og med græstørv på taget. Bålpladsen skal i som-
merhalvåret fungere som overnatningssted for spejdere, ligesom det skal være
muligt at tildække bålstedet og anvende pladsen til at opføre sketches m. v. Bål-
pladsen er tænkt opført på det fredede areal tæt på det syd-nord forløbende læhegn
på matr.nr. 5 q, der er vist på bilag 2. Højden vil blive ca. 3 meter, og stedet vil
således ikke kunne ses fra GI. Hirtshalsvej bortset fra taget og lidt af stolperne.

S.E. Løvgreen bemærkede, at den projekterede bålplads er beliggende i ind-
sigtslinien til kirken, men så længe granhegnet står der, vil indblikket til kirken
ikke blive forstyrret af bålpladsen .

Mogens Andersen bemærkede, at granhegnet skal fjernes såfremt deklarationens
formål skal opfyldes. Han foreslog at flytte bålpladsen så tæt mod spejderhytten og
så langt mod nord som muligt, da man så ville fjerne sig fra indsigtslinien.

Claus Riber Knudsen henholdt sig til den fremlagte skrivelse og bemltrkede at
Amtets indstilling vil være afhængig af, hvorvidt læhegnet forbliver.

Menighedsrådets formand tilkendegav, at hun straks vil indstille til menighedsrå-
det, at granhegnet nord for kirkegårdsdiget fra vest frem til læhegnet på matr.nr.
5 q blev fældet. Hun vil inden for få dage meddele fredningsnævnet menigheds-
rådets stillingtagen hertil.

Efter en drøftelse foreslog fredningsnævnets tilstedeværende medlemmer, at bål-
pladsen placeres så langt mod nord og så tæt på spejderhytten som muligt. Denne
placering vil til dels bringe bålpladsen uden for det fredede areal, dels vil indsigten
til kirken ikke blive væsentligt påvirket. Fredningsnævnets to medlemmer tilken-
degav, at man ville være indstillet på, såfremt menighedsrådet fjerner tilplantnin-
gerne ved kirkegårdsdiget, at tillade læhegnets forbliven på matr. nr. 5 q, dog så-
ledes, at det ikke må blive højere end spejderhyttens tagrygning.

De tilstedeværende var indstillede på denne løsning. Fredningsnævnet afventer
menighedsrådets stillingtagen, hvorefter sagen vil blive forelagt for det kommu-
naltvalgte medlem.

Sagen udsat herpå.

Sortsøe Jensen



" Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Hirtshals Kommune,
Bygningskontoret,
Rådhuset,
Postboks 70,
9850 Hirtshals.

Aalborg, den 4. januar 2005.

Vedr.

FS 67/2004 :
_ Deres j.nr. 2004-04776 004, behandling af ansøgning om tilladelse til at

opføre et shelter til opbevaring af rafter på matr.nr. 5q øster Vidstrup,
Vidstrup, der er omfattet af fredningsdeklaration af 2. november 1953
til sikring af Vidstrup kirkes frie beliggenhed samt spørgsmål vedrø-
rende beplantning m.v. omkring ejendommen.

Ved skrivelse af 1. november 2004 har De på vegne Tornby- Vidstrup Spej-
derne ansøgt om tilladelse til at opføre et shelter til rafter på ovennævnte
ejendom, der er omfattet afen fredning til sikring afVidstrup Kirkes frie be-
liggenhed.

Fredningsnævnet afholdt den 22. december 2004 besigtigelse og forhandling
i sagen .• Udskrift af protokoltilførselen vedlægges til orientering.

Det fremgår heraf, at fredningsnævnet besluttede at tillade det ansøgte og at
der med ansøgerne blev indgået aftale om i samarbejde med amtets Natur-
kontor at foretage fældning og nyplantning af et læhegn sydvest for bygnin-
gen. Herudover blev det aftalt, at en bøgehæk langs ejendommens nord- og
vestskel holdes under en højde af ca. 2 meter.

Afgørelsen er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 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 modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver

JtJtJl//2/1 Ut/- C?-tJO/~ 7 ~,<-------- _



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

Sortsøe Jensen.

kopi er sendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Jens Winther,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontorret,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Elisabeth Friis-Rødel,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Menighedsrådet ved Vidstrup Kirke, att. formanden Birthe Jensen,
8. Tomby- Vidstrup Spejderne, att. Tonny Mellergaard Sørensen.

Side 2/2



Onsdag, den 22. december 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i•
FS 67/2004:
Behandling af ansøgning om tilladelse til at opføre et shelter til opbeva-
ring af rafter på matr.nr. 5q øster Vidstrup, Vidstrup, der er omfattet
affredningsdeklaration af2. november 1953 til sikring afVidstrup kir-
kes frie beliggenhed samt spørgsmål vedrørende beplantning m.v. om-
kring ejendommen.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Jens
Winther.

e For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,

For menighedsrådet ved Vidstrup kirke mødte formanden Birthe Jensen,

For Tomby- Vidstrup Spejderne mødte Tonny Mellergaard Sørensen og Le-
neMeng.

Der fremlagdes skrivelse af 1. november 2004 fra Hirtshals Kommune med
de deri nævnte bilag.

Formanden redegjorde for fredningsdeklarationen og dennes afgrænsning
over ejendommen.

Tonny Mellergaard Sørensen oplyste om det ansøgte projekt, at man ønsker
at opføre et shelter på ca. 2 x 10 meter til rafter, udformet således som det er
vist på en fremlagt skitse, umiddelbart øst for et læhegn af graner syd for
ejendommen. Disse graner afgrenes på østsiden, hvorved der bliver
forholdsvis fri adgang til rafteme. Shelterets tag dækkes af græs på samme
måde som taget på bålpladsen.

For så vidt angår det nævnte læhegn er han indstillet på, at det i samråd med
amtet fældes enten straks eller efter opvækst af nyplantning, der ikke må bli-
ve højere end ejendommens rygning.

Nævnsformanden påpegede, at bøgehækken nord og vest om ejendommen
bør holdes nede i en højde under ca. 2 meter.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.

De mødende blev gjort bekendt med klageadgangen.
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Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.
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