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af
forhandlingsprotokollen for frednin~sn~vnet for V I B O R G amt.

K 8 N D ~ L 8 E afsagt den 23. juni 1954.

Sag ang. frednine; af fortovsareal
V00t oG syd for Hjerk kirke af matr.
nr. 38a Hjerk by ae sogn, samt uf et
areal Ri matr. nr. l ~ smst •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

...................... ...................... ........................ .
Nævnet drøftede sagen og afsagde uerefter følgende

• K E N D E L S E :

I forbindulse med en ad frivilJig vej gennemført frednin~
af arealer ved Hjerk kjrke opstod o~s~ spør~smålet ~m fredning af
no~Je areDler veut og syd for kirken, nemlig:

et umatrikuleret ,u'eo.l,i matrikulen bete['"netsom forLov,
beli~rende vost o~ syd for kirken,
matr.nr. 38 a belie;r:endesyd for kirken,
et areal af matr.nr. l§.belic;:,:endosyd for matr.nr. 38~.

'l'iJ de nævnte arealer haves iflr;. tingbol',enin[~en adkomst,
men matr.nr. la o~ 38a ejes formentli~ af præsteembedet.

[30mfølee af adkomstmanr;elon er det udelukKe t at fil.it'cd-
nlnludeklarationer tLnglyst, o~ ruevnet har derfor valgt at behandle
spør["småleL om frednin:~ af de mwn te arealer som en ep;entlir;i'rednjn["o-
sag.

De i sagen interesserede har ved offentlir; bekendtgørelso
været indkaldt til møde dags dato for nt ta~e stilllnr; til spørr;små-
let, hvorhoH præstegårdsudvalg og sogneråd har været specjelt ind-
varsJet.

På mødet, hvor Hjerk-Harre præstegårdsudvalg 0ES Hjerk-lIarl'e
sogneråd var repræsenteret, medenu iøvrip;t ingen anden havde givet
møde, fremkom ingen indsie;elser mod den foreslåede fredning.

Idet nævnet finder, at de nævnte arealer som et led i sikriY1i,-en
af IIjerk kirkes om[:ivelser bør fredeG, bestemmes nn:JrmerefølgenJ.e :

Et umatrikulGret areal, i matrikulen betegnet som fortov,
af Hjerk by af sogn, beljgr,ende umiddelbart vest og syd for Hjerk



e

i

i
I
Ie,
!

l.

kirke, matr.nr. 38a smst. of,et areal af matr.nr. la smst., hvilke
to sidstnævnte arealer omfatter præstegårdens gårdsplads med bygnj,n-
ger, præstegårdeno have oG en del af præstegårdens jorder øst for
haven, fredes således, at der på arealerne ikke må ske nogen bebyg-
gelse, hvel'ken varigt eller midlertidigt, eller foretae;es nogen be-
plantning eller andet, der nu eller senere kan virke skæmmende eller
hæmmende for udi:;ligtentil eller fra kirken eller kirkegården.

Uanset foranstående forbeholdes det foroåvidt ang.
matr.nr. la op;'58akirkeminis Leriet - iuet omfane:;og sålmnee de fre-
dede arealer tilhører præsteembedet at træffe afgørelse med hensyn
til eventuel nyplacering af bygninger, herunder tillige selve bYR~e-

planen samt tilbygninger o~ ombYfllinf,er,forsåvidt bygningerne
skal benyttes til bruR for præsten eller præsteembedet eller i det
hele skal tjene kirkeliee formål •

De fredede arcalers bell~f,enhed fremgår af den nærvæ-
rende kondelse vedhæftede matrikelkortkopi.

PåtalebcretLiget med hen::;yntil foranstående bestemmel-
ser, der vil v:..ereat tin~lyse, er frecinin{~snævnetfor Vibore; amts-
rådskreds, samt provstiudvalget for 8allinf herreder.

For fredningen ydes in~en erstatning.
T h i b e s t e m ID e s :

Med frednin['"enaf fortovsareal i Hjerk by 0['", so{!naf
matr.nr. 38 a smst., samt af et areal af matr.nr. la smst. forholdes
som foran besLemt.

Otto Kiørboe. Ingv. Tang Jørgensen.V. Rasmussen.
De mødte påhørte kendelsens afsiGelse.
Sap;en sluttet. Mødet hævet.
Navne.

Lv<:.t l S l"b
I
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitferinger til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

19, 380 Hjerk by og
Akt: Skab nr.

(udfyldes af dommerlronlorer)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de søndenydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

so gn. Købers }
K d·t bopæl:

re I ora '

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens ,na~n ~g ~opæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 19 o g 38 c

af over og neder Hj er,k, byer, Hj erk sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Hj erk kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse,varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af er den del a f 19 og 38c', der mod vest be-

grænses af en linie" der mod nord forlænger det vestlige skel af

det tilgrænsende fortov-~ mod syd af fortovets nordre skel, mod øst

af det vestre krkedige og skellet mod matr.nr. 28, og mod nord af

en linia, der forlænger det tilstødende mordre skel af 28 til den

rammer det fredede areals vestlige ske1.-Fredningen skal ikke være

til hinder fOl!' opførelse af de til ejendommens landbrugsmæssige

drift nødvendige bygninger •

Det fredede areal
?ledes, SetH El~ fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. H j e rk so gn.

Hj erk , den 9.okt.

Peter P. Toft.

Til vitterlighed:

Vald. Kristensen.

A.Johs. Hansen ••
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil _)
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15. februar 195ft

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Ingv.Tang Jørgensen.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 77, Skive købstad m.v.

den 30.marts 191;4.,
Lyst. • • •

Lorentzen.

,\ .~

- 6.APR.1955
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;' "',• •Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

til udslettelse

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

4h.4l~ H~erk by og sogn.
Købers }
K dot bopæl:re I ors

Akt: Skab nr.
(ud/yldes a/ dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Søren Knudsen

Undertegnedel der er ejer af matr. nr. 4l~ og 4h

af over og neder Hj erk bYer H~erk: sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til H1ark • t, kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds .er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse,varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kaR- eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende'for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, be§rtieAilOli mEle

;J kjrkegårdsdiget og iØ'/figt Itf- er hele de fornævnte m.nr.e. Den på arealet

beliggende bygning må opretholdes og i givet fald furnyes.-FTed-

ningen er ikke til hinder for, at der 1 niveau med vejen anbringes

en garage. der graves ind i ejendommen fra vej en •

såleEles, 150m det fremgår af gl.'t åeklaidtionen vedtneftede km t. .
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Hj e rk so gn.

, den 9.okt. 195~.-Bjert

Søren Knudsen.

Til vitterlighed:

vald. Kristensen.

A.Johs. Hansen.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg,den
15. febr.

Otto K1ørboe. v. Rasmussen. Ingv. Tang Jørgensen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 77, ~kive købstad m.v.,
den 30.3.1954.

Lyst •••••
Lorentzen.

.6. APR. 1955
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

s6gn.

".4~.lCCt21!t~Sf40.
41t H·1t-rk \'1 UJ Købe~} bo æl:
SO~;n .. Kredltors p

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegil~cn~ tIirenSJiD af matr. nr.

I 40 O? 41f_ i:J _

af Over O.~ Ne ....er a" liu~t bYer g" "rt sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til lP e rir t;'l e kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Vib~rg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
p~antning eller andet, der nu latfl- eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~~BFæAs88 fI'l:oa -
af kiFl.egånlsaiget og iøvFigt (tf

l'-.:-:;r..erh3eø.od 'les t a t en linie ov~r 40 og-411 50 II veøt tQr det ø"tre hjørne ut 411 ud aol'; Yv~ell p4trallel
.6: sk''ille' :nellem 41 o,g 4b

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Hhil'k sogn.

, den 195:l.B~erk S.Okt.
K't(:ste:'l Jensen

Til vitterlighed:

V~lrl.xr1~tenuen.
A.Johs.Ri;meen.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15.1'e1:::1.'. 19#.

otto K:1erboe.
In.:.t0r~ 1 .a,basen fer :r.t$lu&.i.:a .nr. 77, 3k:l\'t kø~øtaJ II.V ••

dea 30.".1~54.
.. .. .

torentzet'J.

Gcnpcirtens r1gt~:;;lC:~~,.~t!·l'~,....

'~ ~:~1g...,~~ævn::·tfo~; v~·V~~lg~."~~71~\~:t:...l::....:..:',,:./.,..::;

- 6. APR. 1955
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Kt\J. NK. ~/~Ø

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
28 , 38 b Hj e l'k 'by og s ogn (n«fyldes af dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re 10rs·

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens n,avn og bopæl (~ontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 28 Ob 38b

af Over og nedre Hj erk byer, Hi erk sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til H j e rk kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds' er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu btfl eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, eegfteft~e~ I1Ioft-

"!'tf kitkegåtdsdiget eg-iøvrigt a+- ex hele m.nr .38b og den del af 28. der' mod

øst begrænses af en linie., der mod nord forlænger det østlige skel
af 3Bb til den rammer det nordre skel af 28 og otøx:tgi: iøvrigt af
matrikulskellet og af det nordlige og østlige kirked1ge. Hvis byg-
ningerne brændex, eller ejeren af andre gxunde ønsker at bygge n~
bygninger, er .han forinden byggeriet fremmes pligtig at forhandle
med fredningsnævnet og menighedsrådat om opførelsen.

dt.
Det fredEO"areal

S~.-sOili det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for ~ ~ h~
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. - - ~ . ~.. /

,den 9. okt.
Vilads Kans'trup.

19~JHjerk

Til vitterlighed:

Vald.Kristensen.

A .Johs. Hansen,.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15 f b• e r •.
Otto Kiørboe. V. Rasmussen.

Indført i dagbog-en for retskreus nr.
den 30.3.1954.

Lyst. !ingboge ••••
Lorentzen •

Ingv.Tang Jørgensen.
77, Skive købstad m.v.,

....... •• o

..:~."e.:·"'~_fl3S1:?-;·or",;.:(';l fCl' 'W,/:b'Jr~ .a:~li");7,:.:2w...:;,::~~~....
c.en
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Akt: Skab nr.
(lMIfrld •• af .1I.... rkOllto ... t)

REG. NR. -l/..t. O



DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 
RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 - E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 
 
  

Herning, 3. november 2015 
                                                                                                                                                           FRD 22/2015         
 
 
 
 

 
Projektgruppe i Hjerk v/Ole Andersen, Udsigten 23, Hjerk, 7840 Roslev, ansøger om at ned-
rive det famle forsamlingshus og opføre et nyt på ca. 430 m² på ejendommen Skelsgårdvej 2, 
7840 Roslev, matr. nr. 1 d, Hjerk by, Hjerk. – Lb. nr. 18 – Hjerk Kirke. 
 
Efter en besigtigelse den 26. oktober 2015, hvori foruden Fredningsnævnet deltog repræsen-
tanter for Skive kommune, Salling provsti, Hjerk menighedsråd, Friluftsrådet og ansøgerne, 
en projektgruppe i Hjerk, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at 
der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens 
formål. Der gives herved tilladelse til, at det gamle forsamlingshus nedrives og et nyt opføres 
lidt vest for det gamle delvist på det fredede areal, ligesom der gives tilladelse til, at der syd 
for det ny forsamlingshus anlægges en mindre legeplads. 
 
Nævnet har navnlig lagt vægt på, at der ikke er tale om en ny stor bygning, men om udskift-
ning af et eksisterende forsamlingshus til et nyt, lidt større og tidssvarende forsamlingshus, 
der bygges delvist uden for fredningen. Endvidere er der lagt vægt på, at den nye bygning ik-
ke påvirker indkigget til kirken fra vejene øst for kirken på grund af vejenes forløb og andre 
bygninger. Endelig er der også lagt vægt på, at bygningen ikke skæmmer kirken og kirkens 
omgivelser, dels fordi bygningen vil være beliggende meget lavere end kirken og dels på 
grund af afstanden fra bygningen og op til kirken. 
 
Nævnet stiller som vilkår for tilladelsen: 
• At bygningens højde ikke væsentlig må overstige højden på det gamle forsamlingshus, 
• At materialer og farver skal være afdæmpede, så bygningen vil falde naturligt ind i områ-

det. Kommunens anvisninger om materialer og farver skal i den forbindelse efterkommes. 
• At der på legepladsen syd for den nye bygning kun må opstilles mindre legeredskaber så 

som sandkasse og gyngestativ i naturlige farver, ligesom legepladsen alene må indhegnes 
med en hæk op til 1 meters højde. Kommunens anvisninger om legeredskaberne skal ef-
terkommes. 

• Afgrænsningen til marken vest for forsamlingshuset skal være lav – ikke over 1 meters 
højde – og skal være i naturmaterialer eller som en hæk. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagepor-
talen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 
til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 

http://www.nmkn.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 
RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 - E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf-
fet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljø-
klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag 
eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af na-

tur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttil-

pasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgø-

relse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 

Med venlig hilsen 
 

Joy Winter 
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                                                                                                                              FN-MJV-11-2018 

Hjerk Menighedsråd 

dalgaard@fiberpost.dk 

 

Hjerk Menighedsråd v/Anna Marie Dalgaard, ansøger om dispensation til at opføre en 

graverbygning på Hjerk Kirkegvej 1 B, 7870 Roslev. – Lb. nr. 18 – Hjerk Kirke. 

 

Efter en besigtigelse den 14. maj 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Skive kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Salling provsti, og ansøgeren, skal nævnet i 

medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til, at der som ansøgt opføres en 

graverbygning og etableres nye materialebokse, da dette ikke findes at være i strid med fredningens 

formål. Placeringen fremgår af vedhæftede beliggenhedsplan. 

 

Indledningsvist bemærkes det, at ansøgeren har oplyst, at arealet, hvor det ansøgte skal opføres og 

etableres, ejes af kirken. 

 

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at graverbygningen og materialeboksene er nødvendige af 

hensyn til driften af kirken og kirkegården. De er placeret, så de ikke skæmmer indkigget til kirken 

fra landevejen eller påvirker udsigten fra kirkegården eller på anden måde skæmmer kirken. Der 

henvises navnlig til, at der mellem landevejen og den nye bygning er en del høj bevoksning. 

Tilladelsen gives på vilkår, at skillevæggene mellem materialeboksene ikke overstiger ca. 1 meter i 

højden og holdes i afdæmpede farver. 

 

Endelig tillader fredningsnævnet, at den opgravede jord placeres i en lav vold op til 0,50 meters 

højde langs nordsiden af ejendommen på vilkår, at anvisninger fra Skive kommune efterkommes.  

Tilladelsen gives, da dette heller ikke findes at være i strid med fredningens formål, da det hverken 

kan skæmme kirken eller påvirke indkigget til eller udkigget fra kirkegården. 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 

virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 

størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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                                                                                                                 Herning, 17. december 2019  
                                                                                                                                  FN-MJV-36-2019 
 
Bjerg Arkitekter 
Sofie Maj Andersen 
sma@bjerg.nu 
 
 
 
Genansøgning om opførelse af nyt forsamlingshus på matr. nr. 1d, Hjerk by, beliggende Skelsgårdvej 
2, 7840 Roslev. Forlængelse af tidligere tilladelse af 3. november 2015 – FRD 22-2015 – Lb. nr. 18 
– Hjerk Kirke. 
 
Fredningsnævnet meddelte den 3. november 2015 i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, tilladelse 
til, at det gamle forsamlingshus, beliggende Skelsgårdvej 2, 7870 Roslev, matr. nr. 1d, Hjerk By, 
Hjerk, nedrives, og et nyt opføres lidt vest for det gamle, delvist på det fredede areal, ligesom der 
blev givet tilladelse til, at der syd for det ny forsamlingshus anlægges en mindre legeplads, da dette 
ikke fandtes at være i strid med fredningens formål. Fredningen er en sædvanlig Exner-fredning, som 
omfatter naboejendommen, matr.nr. 1a. Matr.nr. 1d er siden blevet tillagt et stykke af matr.nr. 1a, 
hvorved en del af ejendommen er blevet omfattet af fredningen. 
 
Nævnet lagde navnlig vægt på, at der ikke er tale om en ny stor bygning, men om udskiftning af et 
eksisterende forsamlingshus til et nyt, større og tidssvarende forsamlingshus, der bygges delvist uden 
for fredningen. Nævnet lagde endvidere vægt på, at den ny bygning ikke påvirker indkigget til kirken 
fra vejene øst for kirken på grund af vejenes forløb og andre bygninger. Endelig blev der også lagt 
vægt på, at bygningen ikke skæmmer kirken og kirkens omgivelser, dels fordi bygningen vil være 
beliggende meget lavere end kirken og dels på grund af afstanden fra bygningen og op til kirken.  
 
Tilladelsen er ikke udnyttet inden for 3-års fristen for tilladelsens benyttelse, hvorfor ansøgeren, ved 
arkitekt Sofie Maj Andersen, på ny har ansøgt om tilladelse. Arkitekten har vedlagt et konkret projekt, 
som er forsøgt tilpasset de betingelser, der blev indsat i tilladelsen af 3. november 2015. 
 
Ansøgningen er forelagt Viborg Stift, Salling Provsti, Hjerk Sogn og Skive Kommune. Frednings-
nævnet har ikke modtaget indvendinger mod det ansøgte. 
 
Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen for Frednings-
nævn. 
 
Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, meddele tilladelse til, 
at det gamle forsamlingshus, beliggende Skelsgårdvej 2, 7870 Roslev, matr. nr. 1d, Hjerk By, Hjerk, 
nedrives, og et nyt opføres lidt vest for det gamle, delvist på det fredede areal, samt at der syd for det 
ny forsamlingshus anlægges en mindre legeplads, da det ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Nævnet stiller som vilkår for tilladelsen:  
• At bygningens højde ikke væsentlig må overstige højden på det gamle forsamlingshus,  
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• At materialer og farver skal være afdæmpede, så bygningen vil falde naturligt ind i området. 
Kommunens anvisninger om materialer og farver skal i den forbindelse efterkommes.  

• .At der på legepladsen syd for den ny bygning kun må opstilles mindre legeredskaber som sand-
kasse og gyngestativ i naturlige farver, ligesom legepladsen alene må indhegnes med en hæk op 
til 1 meters højde. Kommunens anvisninger om legeredskaberne skal efterkommes.  

• Afgrænsningen til marken vest for forsamlingshuset skal være lav – ikke over 1 meters højde – 
og skal være i naturmaterialer eller som en hæk. 

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af na-

tur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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                                                                                                                                  FN-MJV-08-2020 

Bjerg Arkitektur A/S 

sma@bjerg.nu 

 

 

Ansøgning om tilladelse til at anlægge P-pladser og en sti på ejendommen, matr. nr. 1d, Hjerk By, 

Hjerk, beliggende Skelgårdsvej 2, 7870 Roslev – Lb- nr. 18, Hjerk Kirke 

 

Bjerg Arkitektur har på vegne Projektgruppen tilknyttet Harrevigs-egnens borger og forsamlingshus 

søgt om dispensation til etablering af yderligere 25 P-pladser på den vestlige side af ejendommen 

beliggende, Skelgårdsvej 2, 7870 Roslev og etablering af en 3 meter bred sti langs vejen fra forsam-

lingshuset og op til kirken.  

 

Ansøgningen 

De ansøgte P-pladser skal belægges med græsarmeringssten og fylder et areal på ca. 18-19 meter fra 

de opstillede skelpæle. Der anlægges endvidere en 3 meter bred sti langs vejen fra forsamlingshuset 

og op til kirken.    

 

Fredningen  

 

Der er tale om en sædvanlig Provst Exner-fredning ved Hjerk Kirke, hvoraf det blandt andet fremgår: 

 

”… at kirkens omgivelser ikke må skæmmes, eller at indsigten til eller udsigten fra kirkegården for-

hindres…”  

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

 

Ansøgningen med bilag har været sendt i høring hos Viborg Stift, Salling Provsti og Hjerk Menig-

hedsråd. 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indvendinger mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling. 

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 16. juni 2020, hvor foruden fredningsnævnet var 

mødt; 

 

Formand for bestyrelsen for forsamlingshuset, Ole Andersen 

Stiftsøvrigheden ved Katrine Søbo Andreasen og stud.jur. Mads Aaen 

Skive Kommune ved arkitekt Camilla Bang 

Hjerk Menighedsråd ved Vagn Christensen 

Friluftsrådet ved Anni Oppelstrup Blohm. 

Ingen af interesseorganisationerne havde indvendinger mod det ansøgte. 
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Viborg Kommune har oplyst, at kommunen ikke har indvendinger imod, at der anlægges P-pladser 

på det angivne sted.  

  

Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område. 

  

Fredningsnævnets afgørelse 

Efter votering traf nævnet følgende afgørelse: 

 

Fredningen har til formål at beskytte kirkens omgivelser, således at de ikke skæmmes, og sikre, at 

indsigten til eller udsigten fra kirkegården ikke forhindres. 

 

De hørte interesseorganisationer og Viborg Kommune har ikke haft indvendinger mod projektet. 

 

Fredningsnævnet meddeler på denne baggrund i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, dispensation 

til det ansøgte, da det ikke findes at være i strid med fredningens formål. Der gives tilladelse til etab-

lering af 25 P-pladser placeret vest for ejendommen beliggende Skelgårdsvej 2, 7870 Roslev og etab-

lering af en 3 meter bred sti langs vejen fra forsamlingshuset og op til kirken.    

 

Nævnet har lagt vægt på, at P-pladserne anlægges i væsentlig afstand fra kirken og kirkegården, og 

at de anlægges på et sted, hvor terrænet skråner, således at de ikke kan antages at skæmme udsynet 

fra og indsynet til kirken og kirkegården, og på at den nye sti heller ikke vil skæmme kirkens omgi-

velser eller begrænse ud- og indsynet til kirken og kirkegården. Nævnet har endvidere lagt vægt på, 

at P-pladserne alene benyttes lejlighedsvist.    

 

Dispensationen meddeles på følgende vilkår: 

 

 P-pladserne og stien skal placeres som anvist under besigtigelsen  

 P-pladserne skal anlægges med et dække af græsarmeringssten og i øvrigt anlægges på de 

ansøgte vilkår. 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/


 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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