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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. J/o..2 ~

Matr.nr.: l§l Dronninglund Hovedgård,
Dronninglund soen.

Genpart

t
i Stempel- og gebyrfri,

lov nr. 140-1937. Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

1I

i76
23. Jan. 1954.

Fredningsoverenskomst. .•
Undertegnede

proprietær Svend Høyer

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l§l af
Dro~~inglund Hovedgård Dronninglund sogn a t lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri be'liggenhed af

Dronninglund kirke.

Arealet beskrives således:

Hele arealet nord for kirk egården og slottet ud til alllts-
veJen, heri incl. trekanten med motorhus et nordvest for kirkegården,
alt som vist på vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

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

Jeg forbeholder m*g ret til at plante lav beplabtning på
ovennævnte trekant.



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-
j't'"
"I kreds og menighedsrådet for Dronninglund kirke

hver for sig.

Dronninglund ,den l /10 19 53.
S. Høyer

I henhold til bemyndigelse fra landbrugsministerie~ som skødahaver.
tiltræder statens jordlovsudvalg, at foran~stående fredningstilbu~ ting-
lyses på matr.nr. ll!:Dronninglund hovedgård, Dronninglund sogn, på vil-
k~r, at tilbudet yderligere respekterer h~ftelser og servitutter, der
måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med skødeberigtigelse fra
staten til proprietær Svend Høyer.

~~AT@~S JOH~LOVSUVVALG, den 16. november 1953.
r.U.V.E.B.

A. Barnekow
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. l§:. af-Dronninglund Hovedgår~

.Dronninglund sogn .
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Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt. (A 624).

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den21 /1 19 54.
Karstell.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 70,
Sæby købstad m.v.
den 23. Jan. 1954.
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LYST Tingbog for 0rsø A 4 Akt: SKab A. 624.
Harald Hansen.
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Matr.nr.: la Dronniaglund Hovedgård,
~onnlagluDd Bo~n.

~ J /'~ll-,S)
Genpart

REG. NR. .</0-2. tI'9

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

t 215
23. Jan. 1954.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

tabr1kant Uarald høgsuro,

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

Dronnln~luq~ Hoved~'rd. by, J.,'ronn1aglund sogn at lade et

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

1rona1nglund kirke.

Arealet beskrives således:

A~ea19t vest og syd for klrkegArd8D, som v18~ pi vedlagte
kort a~aet af en 11n18 glende ret syd fra srdtÅrnets sydvestre
hjørne.

Fredningen har følgende omfang:

Areale t må ikke bebygges elle~ 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.
Jeg forbehold.r mig do! ret til at opt.r. drivhu •• syd tor

klrkeglrdeD s.Dden for en flugtlinie gleaoe fra tAraets sydve8tre
hjarne °1 ti l d_t sydøS't.,.~ }r"J"I"I1~ 0/ &t /",~d~ a~~aL-.



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 Dronninglund kirke
hver for sig.

l / 10 19 53.
N. ~i;zrsbro.

I hE:nholJ til bemYl1digelae fra landbrugsministeriet .011 sk.dehaver til-
træder statens lordlovsudvals, at foranstående fredningatilbud tinglyses p&
matr.nr. 111Dronninglunj hovedg~rJ, ;..ronn1nglund ,"ogn, pL. vllkar, at tilb_-
det .r·Jerl i[ex'e r<=Bpeb:terer h..dtelsf;r' 08 sel'vitutter, der m~tte blive IJi>ll~.g:t
ejendOI1if:leni fO:Lbindelae weJ akødeberigtigelse fra staten til fabrJ.kant
ttaralJ rtøgsbro.

Lronnin51und , den

5TATEHS .JOhDLOV:.:lUl,VA~G" den L. november 195}.
l.v"V.

Jl,,~'D.

Idet fredningsnævnet modtager og g~q~.a.kOl.ranstående

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

lyse på matr. nr. af Jiovede~.
ITonn1nglund -

tronn1ng1und sogn.

Det fredede areal er ind tegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. (A 624)

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 21 /l 1954•

Karsten.

f;. a~ 14 I kr. 2,-

IClc..ført i dagbogen fOl' ret~.~reds nr. 'JO,
G~by kabstad m.v.
den 23. Jan. 1954.
LYST. ~ingbos for JrSø Å 4. Akt. Skab A b24.

Harald Uansen



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. J/~.I. ~

Matr.nr·ia Dronninglund Hovedgaard.
Dronninglund sogn.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.
439l6.feb.1955

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Menighed8rAd~t for Dronninilund kirke

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

lJronninglund HovedgArd xxbY»ronninglund sogn at lade et

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

Dronninglund kirke.

Arealet beskrives således:

• Arealet nord og øst for kirkeglrden. som vist på ved-
lagte kori.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantoes 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 frednipgstilbud 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

, den / 19;.( 11 ,,.

hver for sig.

"'64. '0i:'t

J.la11 AM.T_DO.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
I

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

lyse på matr. nr. af

1?I'ol1nlllfil\U'ld
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

sogn.

en genpart henlægges på akt.
A6"4,,

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den

,I 'o " I .....

.... 11 r; Ul h·~;,.~e8. u.'t llierT::1l:'ende tredu1.nt,; .• ov~t'.nlJ~(ll&i"~ t1f1llt1,ytiet, ~Olll
lI.rvlt.d;:::tit't~lhlepli Il\f'tr.nr. Ir, l:~ron~d.ra..;lUAa·hO'Y.~a!r4. 1.ro(4illn.ll"l~ld~oin.~u~ ~~j f~lø~nd.ro~b.bolil

....U.'ill)!~.....red.t tc2:Y! ..hlhtreru tit il klt};t l1d~ It.lrI4L~!.&J"1·. t:&.·~i:.i't
kll"iI;liI$Ul/jhht'l~' lJCia u~nli.t....,.•• ,.tn4. 4.åluai,loA .t~'1'.18.11'..4hen-~,n 111 .vcn'~~lopter.le. at bYlntngo: ,! ar,nllt to~ al vlJ~ Ji~o.akBl tjøn. klrke1l., torall.

~~i bo~rke•• at ~3'r.Dr. l~ tr 1nd4ra6" u~~.r ~~odulA~l~~ ~il.k.~årJ. o~ 8\ l~.rll~er.t~.~n••t aenne parc.l aoa t.liO herc.t Ol'
~A•• t lor ~l~~o,4_Q.

~i~~'Qln1D••~1.'.Gen 2, ••pt..-.r 19'4.
li.m.v.

Ål'A. tru.l ••n.
t'ii1e

li.~r.e 11810 p& ul'1ir.llIr. lk. uI'QuulA.l-..4 Uo... ,lI'4. j)I'OUU1Xl,;J.u4
80il'1· rr.uniD6anavA.' io~ UJeyrjD, Å.ter'4~r.A.. 4'D1'. t.b~.l~)~.

'..I,.r.tOA •.Lt'or D~~n41,,11.frQ 1~.4.~••1Ql.t'l'i., ... a4k••••~.r.\'1~.1
.'44e1'" 61at.-a8 ,Jor41ove1t.4va1nhen•• t111&111•• til 'lAdlllilii1il6 .1t~~4Q~tl.n414.kl.r*'lon.

atat.nl Jo.410 ••~4yftl&. 41n 10••• W1. 19,9.iU. ti.Gr~mm~.
t~d:~ri1 Q&,~u••n tor ~.t'~.4'nr 10. &.~1k8~".4 a.v.Aon 16. tobruar 19,5. J~~t tlnr,bog IOJ" ~r •• A4 Akt .k$b A 6~4.harald haDlIen.
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net rødt skraverede areal pClæg-ges servitut om fredning.
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