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20. ~aDuar 1953.

Matr.nr.: 40 1. 1!l. , o, 1 S
~D ••11e ••t. del a~
Je'ella,.k ,0Sll.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

M.n1gbeeJart.,,, fOl' "'elll11ark kirke 08 .ret••• rk pr.te •
•• _... v.d •• nl~}w4~rAdet.
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 40.t. l !t. , o,la1-

sogn at lade et

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

J.tlllurk. ki rke.

I.
Arealet beskrives således:tilb.rende kirken.

•• Øele 1i8tl'. nro 40 ,2. Ilvorpl. den t:l.l kriken b.rend. srlllvttrboU,
er bel1øende.b. Hlle aatr. nr. l 1&, der .kal aovend •• ti! ~18n'n1Di at It le-beSD 'a.t tor dan n,e elel .t kir•••Arden,

o.' Hele .atr. nr. ,. hvilket ar.al fAl'lvende.10& p.l'k.nnc.pl ••••t1!bar.ndl pr..t••mbld.t.
Bt .re.l .t lIatl'. nr. 1'1•• tcra.'" mod•• , .t .ketlet ao'
Fredningen har følgende omfang: .)

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gimde beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

II.

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 .
•• 'n°. ar. ,8.x. ,IIOd .,eI .t den offenil1S' b1ve~. DOrd tor 4en .,.
.. 1 .t Jdrke,irdea, aod VI.t at veJen til i.U. OS 80d aorel .t
e. 11n1e 1 15 .'•• t,tand tra bivejen nord tor kirkegården.



I

!-

:~
I

I

l
I•I
I

~

.I • . :.

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 J.t~wark kirke
hver for sig.

J.t,mark ,den 17/12 1957. Menl,hedlilrf.li., tor Je-t.~~~. "I
Ul•• U,t aay., .Pe d.r Pilpard, AlDer redu' •• n,
P. tar.en, ~'011D1 p.a.ra.n, AID" M.rs.ard,
Gerda ADder.eD, Harald .{ol1•• n, SereD l.ter S.renlt.,
Ed.res Skr.der, Yald8d1ai ø.r,••rd, S.J.JAd.
8•• t11.. wUJII'I1crift.zo, .n.r at det på •• de don 17/12 1957 blev

y.dta'lt, at "D Yi1 ladl de p',ald.n~. arealer frede.
Jet ... rk lo,••kald, 1957, 17 12.

S.J.JAIi.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på ma tr. nr. 40 j. 1.!!1. , o, 11- den 1lI~11••• 'e del .t ~,
Jet ••• rk, sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 18/1 1958.

Karat.n •

--, Dl"-"i1tre.lt at Dar".ren', fndJllDpowren.ko ••t tinalf'" .0.
"l'Y1t"'t.tin.nå pI. de .rat.urk ld,rke tolltu:ren4 .. paroellI!'. lIlatr. nr.
40 j. 1 a' o. ,. J.'I .. rk .nlD' .. 1le.I". hl, ••• t 4e• .letil.rIC pr_ti ••e.bede ttlh.rlnde 13endoa, .atir•• r. 1 ! ib4., do, .. est'll1.'1 forbehold.

$' 1-.,. de pl,aldlade ar •• ler adllllD1.treres at de klrkell,. "'D41~-
bed.r, trattlr kirkeminiatertet do, ueDlet Dar"erea'e d.klaration .fl,re1-le .141 hea.~a til e"entull optør.l ••• t bfiD1n.er pi arealerne, tor. Yldt
b1P1Qj ..... "'1 tålu Jcirkel1" tor_Al.

hedatD'I. bortfalder i dit Ollfdl. hvon arealerne .... 1'. _,,,.,, blu
Y. 1a441'.'" udi r kirke,Ardea.Ktrk•• lal eterl et , dIn 8. ~&a~ar 1958.

l.M.V.E.l.
Arne true 1••• , fa.---

In'f." 1 .,boaen tor "liaJend. Dr. 79, rltien 1 Irlilncleralt.., de.ao. J.n..... 1958. 1 Al
1fa~. tlngbos. 8d. H.D. Bl. l a. Akt •• Skab I ar. 190

, ,-
"o .tBldl .1eltu1.t.

1Cal'del.---
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Matr. nr. : l •• 3SIJl, 'Bu, ,eJl.
~en mell.~~t. del at
J et.Glark aogn.

Genpart

678

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

l'. teb. 1954.
Anmelder:

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

lårdejer Albert Jobanne. Jen~en. Jetsæark,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 1t,38Q, ,au, '8~:af

Den .elle.ete ael at b.ll_ J ~t:llllark sogn at lade et

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

Jet.mark kirke.

Arealet beskrives således:

Vejl1jørnet Vl)ut for k1rlugåriJen UHtUe~ vejen t11 htlJbua Clg ai.~8 1

vlnkel~en 50 metar ~o~ vest os ard samt v~Jhj~rn.t ftoraveat 10r

kirkesården lIellem ve~en til hed'bul og ~)altumt vlnkel~.n 50 GUlt er
aoJ v.~t og n~rJ. lalt ,•• vl.t pi vedl&gte kor1.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet ~å 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 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 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 amtsrads-

kreds og menighedsrådet for Je~ewar~ kirk.
hver for sig.

• den 'l / 12 195' •J'tslDørk
Albrecht Johs. JerUJen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

af Den lilellø1ll8tedel at ...

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort. af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. den :5 /:2 1954.

Karaten.

lnJtør~ 1 Lagbogen for hei8kr.d.
Nr. 69 Herreaundbl ~~bitad og K~ær
Herrod me(SHvet'bo Herl'ad

den 31. )'eb. 1954.

J• .lunl.

§ 14 Ili 2 Kr. .L Y s T.
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REG. NR . ..2/(;7 ~ J).sY
Ma tr. nr.: ,6A. '6.r; .Len Dlell~lD.". Genpart

~el at Jet~mark sogn.

61'

U. feb. 19'4.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

d1co11a8 K1rstine Jensen, Jetsmark,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. '6.\1 Qg ,6X af
D.. mellemst. del at ."", , J e'hf1lark sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet om:fa'ttt;r hde watr.nr. ,6n ~B 'ex ve. I; for i:trkegål'den •

•om viet pi vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet 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 virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
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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 menighedsrådet for J.tamark kirke
hver for sig.

Jøtsmark ,den 31 I 12 19 .,}.

Hicu11ne K1r...t1ne Jensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på ma tr. nr. ,6n og '''X
sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den '/2 1954•

Inå~.rt i uagbogen tor retskreds

nr. 69 L~liIrreaundb1 Købliltllld og .:'i.J.ur

d.rreJ Gled dveibo iierreci

L Y i ~.

, 14 II 2 Kr. ~'. Juhl.
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REG. NR .. .1/,/.J) %-!.,'f
Matr.ur.: ''s Len l.llellelDatll .141

at JetsiIi&l"k $0'0.

Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsove renskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. af-sogn a t lade et

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

J." •• ark kirke.

Arealet beskrives således:

&realn oUlkr1.ng kirkegården, 1110'01 "':3t 08 ayu, i breude henhol,Ja.
vi_ 111 ilkelltt UiOJ øst og en bræmulc sfJ tor kirkegården pi 50 Illetor,
Qlt som visl pa vedlagte kort •

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hel l er ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

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
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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 menighedsrådet for Jetllllilark kirke
hver for sig.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af ten m811ewsta del af-,.

Jetllllllan sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på ak t.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den ,/ 2 19 54 •

I 14 II 2 ir.

!nJtart 1 tagbog.n tor Retakr.da
Nr. 69 iJWlrrøsUDdbJ KelJatad 0l Kjær
Uerred mell tiva'tbo !terred
den 13. feb. 1954.
L Y S T.

l. Juhl.



,
II',....

I

~

~

I

Matr.nr.: ;~X røn .e.lemate del
af ,J etslllarll: ilOB\'1.

Genpart

677
l). teb. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn Ingsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. )Sv- af
sogn at lade et

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

Arealet beskrives således:

En bI.JtllWepi l~ lllei~rat llli.. tr.nr. }8:t nord tor kOIl41u.neveJen.
alt 80~ Yll~ pi vedlag~e kort, hvorved bcw~rk.e, si ko.muuevejen,
j~r ikke er vist p~ kortut. fo~~tttr Jen nuvoorenJe b~del lanl8 de~
nordre .kel af matr.nr. 40!.

Fredningen har følgende omfang:

X~1I1XI.1IbiiIdIiiig, 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 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 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 amtsrads-

kreds og menighedsrådet for J øtemark kirke
hver for sig.

,den 29 i l 19 54.Jetullark

Agn er 1- oiJeraen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af nell mdlellBte døl at1:lai.
sogn.

Det fredede areal er indteguet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den 3 i 2 19 ;...

l{ar:Jten.

InJfar~ 1 ~gbogen tor Ret.k*ed.
Nr. 69 ~.rre8unJby Købatad 08 Kjær
Herred med iivøtbo Herred,
den 13 - 2 - 1954.
.l.. X S ~.

M. Juhl.t 14 IX. I Ir.



",•'.

y,l lI.j

a

•

... -

"

JS!!,
En.llel ar .e/f

Il f ~ 7l J:.... a /"ar- ao c: 7Z .c?.au .au
..1YLUU. .I V/ / -: /, / : J; .2"-; -16,' 36,-Y6', --.Y8 -; 38 -;'"",-1'0'

kt.s77ZLZTh' -s'.L2f?72S"77'UU.Zerns& bZ
MMCAo.h:Orr.4d
~rr..z:.n.y' .Æn-6

V~z;V=~/9.s7.å:i'~...H7'..zI4CZ~ ~ ~~:
~"""-'>r24?s,"",

.JJ:tea"~ ,&b-..az.o=i~ --,"r .x<Uz! AJ-..=z?_. di;or ,7'<Z~"'1 fr~~
~ Maa..s:o-..auer-~~r=sr~r ~..-=-a ;r~ ~
ka7- A:un.n.eZ ~_~p::e.s

J'9'prr..zn,j'.d"n 29.~,...<3.4'" /.957

~-Jk-- LAND'" SPE. "

RASEN-Sr '--'
.... 6iMONSEN'S EFTF.

H.JØI'tRlNG



eI.

e
•

e
e
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02107.04

Dispensationer i perioden: 28-09-1988



FREDNINGSNÆVNET
\)Jfl. )/;U- W J I

Re ~/67:D ~J
I;G. N R. Brønderslev, den

28.sept. 1988
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds(e BanegArdspladsen 4, 9700 Brønderslev
Telf. 08 820388 Fs. 223/1988

Landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S
NørrebrD 11
9800 Hjørring

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

3 OKT. 1988

I
Ved skrivelse af 17. august 1988, j.nr. 29906, har landinspek-

tørfirmaet for Jetsmark Menighedsråd anmodet om godkendelse af forslag
til udvidelse af kirkegården.

Udvidelsen vil omfatte arealer, der er fredet i medfør af fredningsover-
enskomst (Provst Exner-fredning).

I det hidtil fremsendte notat om "Udvidelsesplaner for Jetsmark kirke-
gård" er vist forskellige skitser til udvidelsen.

Det fremgår af sagens oplysninger, at menighedsrådet går ind for den
alternative skitse nr. 5.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til, at der til kirkegårdsud-
videIsen inddrages areal, der er undergivet fredning.

Det fremsendte materiale godkendes samtidig som grundlag for videre plan-
lægning .

Den endelige plan for kirkegårdsudvidelsen ,nskes forelagt fredningsnæv-•net til godkendelse.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfrednings-

~4Itnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a. ansøgeren og forskellige myn-
digheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne Bskrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke udnyttes, førend

sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden S år fra dato.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. 1~.2'-- 3 6it:
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