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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. ø2())1 ~

Matr.nr.: Umatr1kulere' arealaf Horne og ~erp byer,
Uorne 80,n.

Genpart

L 8071/6.4so.1957.

,I

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede WemgbedørMet tor Horne Jd.rt ••
(slgn. ) bud. Knudsen. A.ADderøen. Joha. Bltaoh.

Aksel illØller. kna t JUas. Ohr. .L118alu • iiart 10. Chrl-, ' stoffersen.
erklærer sig villig til som ejer af"'lll1it:l: n=J ne4ermevnt. '"'''''H'''''

Øorne sogn at lade et

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

Borne kirke.

Arealet beskrives således: parterlD&8plad ••n nord tor
klrkeguden mellem k1rkegårdens norclre d1se 0' vejen. ..amt k1r-

kesål:'dena fortov øat. 8yd os ......t tor t1rke,Arden.

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

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

I "

Fredningen har følgende omfang:

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 ej endom, dog uden udgi f t for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servi tutter, hvorom henvises til ting-

,
I
I
I

I,
l
I

I
el

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for Horne ki~kedistrikt
hver for sig.

Korne, den 15 / 8 1?7.
(Undel."likri.t:terpt. olll8tAende slde.)

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på 1ft'EIlt=P'l"~. umatrikuleret arealaf
Horne

Horne oø; ferp

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 4 /12 1957 •
.Karsten.

Kirkemlnisteriet har i skrivelse af 2. de. tl1 IredL1naanævnet
meddelt. ut ministerlet for ait vedko~ende intet tinder lmod den
omhandlede trednlnasoTere~komat at erindre.

Fredninsan.vnet for H3~ring AmterAdekreds. den 4. 4eo. 1957.
Karaten.

Indført i dasboø;en for retøkreda nr. 72A. HJørrlna tøbatad m.v.
den 6/12 1957.

LYS'!. 'flngbog, Id. VI. Bl. 202. Akt I akab I D. 185 •
.ilde forevis".

:.lkrlvelse Ira BOineprllSten fo:n-ylet.
fh. Haalen.

<Iebyrberesn. )
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REG. N R. ~ eJ)1 ..B

Matr.nr.: lå Horne og ~8rp byer,
Horne 80gn.

Genpart

L. 5'25
f. Aug. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

atatahuiman~ Peder Christen Chr1stensea
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr • af

. Uorne 08 ';Cerp Horne sogn a t lade etbYer,
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

H O r n e kirke.

Arealet beskrives således:

~n bræmme nurd for vejen, der går nord for klrkesården, 1 en
bredj~ af 100 m·regnet fra ejendommens bygninger og indtil ~et-
skellet, alt som vist p~ vedlagtekort •

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygge~ 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 ~u

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

1- Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Horne kirke

hver for sig.

ilorne , den 18/ 5 19 54.

Y.der Chr. vhr1stensen

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lysepåmatr.nr. lh af by,r,
Uone sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 24/ 5 19 54

• Karsten.

ln~f~rt 1 dagbogen fQr ret~kr.d& nr. 72a, ri~ørrlnl
købstad mvv.,den 4/8 1954.

Lyst. ~ingbog, Bd. III. Bl. 86. Akt. Skab J Ir. 451 •
.l(ori forevia t.

~eb,rl L. 140/37.
~ 14 II. Kr. i.-

•
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REG. NR . .10;1 a
Matr.nr.: ,& Horne og Terp bJer m.m •

Horne sogn.
Genpart

i.. 1Q53.
~. ~ov. 1953.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer Christian Vrangager Christensen

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

!lorne og Te;rp bfer m.v. sogn a t lade ettiorne
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Horne kirke.

Arealet beskrives således:

(·n bræmtlleø~t for kirkegården på 75 meter, 8Jd tor kirkegåruen
på 40 meter og vest tor kirkegården på 40 meter, alt som vidt ~å
vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

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

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 ti l 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 Horne kirke
hver for sig.

Horn. ,den "0 / 9 19 53.

Chl'. V. Christensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lysepåmatr.nr. '& af Horne og Terp b,.r aiiaI., D1.m.

Horn. sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den,l /10 19 5'.

Karaten.

Ind~rt i dagbogen for retskreds nr. 7~a,H3_rring
købatao m.v., den 2/11 195}.

LY$t. Tingbog: !d. I Bl. 63. Ak~. Skab» Nr. 185.
lort !'orevist.

Gebyr. L. 14()/19'7.
§ 14 III Kr. f,-

Th • .Haagen.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02078.02

Dispensationer i perioden: 21-02-1995



L-v.s"
<8/2-'1 )"

L T-e :v1odtage! I

31<ov-<>g Naturstyrelsen

2. 7 FEB, 199:FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

x
Aalborg, den 21.02.95.

FS 7/1995: Udvidelse af Horne kirkegård.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til arkitekt Peter Sørensen
tilligemed udskrift af nævnets protokol. .

Sortsøe Jensen

•
': 1. Skov- og Naturstyrelsen.

2. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
3. Menighedsrådet ved Horne kirke.
4. Hirtshals kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening v/Chr.Olesen,Hirtshals.
7. Aalborg Stiftsøvrighed.
8. Egon Skjørbæk.
9. Asger Madsen .

. '. ·::d

- o' j'.arurstyreJ,Sen);~j11//11_ r:rCC I
f ·.Y _



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 21.02.95.

hr.landskabsarkitekt Peter Sørensen,
Fuglevænget 4,
9000 Aalborg .

• FS 7/1995: Udvidelse af Horne kirkegård.

For Menighedsrådet ved Horne kirke har De ansøgt om tilladelse til udvidelse mod øst
af kirkegården i overensstemmelse med skitse dateret 28.april 1994,men korrigeret
således,at tæplantning op mod det eksisterende kirkegårsdige undlades.

Arealet er omfattet af deklaration af 30.september 1953 til sikring af kirkens omgivelser.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte.

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

Med venlig hilsen

Sortsøe Jensen



År 1995, torsdag den 9. februar kl. 16.00 foretog Frednings-
nævnet for Nordjyllands amt uden for dagsordenen besigtigelse
i

FS 7/1995: Udvidelse af Borne kirkegård på kirkefredet areal.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk .• Der fremlagdes

1-5. Skrivelse med bilag af 31. januar 1995 fra landskabsarki-
tekt Peter Sørensen.

De mødte nævnsmedlemmer var enige om, at projektet ikke kan
anses som skæmmende for udsigten til eller fra kirken.

Sagen udsat på forelæggelse for det kommunalvalgte medlem.

Sortsøe Jensen.
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