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REG. NR. J/.J? ~

Matr.nr.:

Hæ."rup 74.
Ak". Skab L Ir. 131.

Genpart4& Hestrup by og IIogn.

L. 1688
19. Har. l 954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

«Ardejer Jørgen J.rgmselle eoe, Blu Marie Jørgensen,
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 4 a. af

Hststrup by, Hæstrup sogn a t lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Øes1rup kirke.

Arealet beskrives således:

iIin brlllme af _tr.nr. 41. omkring kirkegården so. vist pi

vedlag"e kort, mod øst i en bredde af 50 •• 1er, wod nord 1 en

bredd e af 30 ••

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

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

else eller opbevaring af redskaber e Iler 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.



t-'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 menighedsrådet for Hæstrup kirke
hver for sig.

Hæstrup ,den 22 / 2 19 54...

Jørgen Jørgensens Enke
Blu Marie ';flrieD.eu•

Idet fredningsnævnet mo4tager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af lIllatrup by,

U.trup
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 27 / 2 1954 •

sogn.

. Karsten •
• t Indtørt i dagbogen tor retskreds nr. 72&, Hj.rrin!~

købstad m.v., den 19/3 1954.
~~t. Tingbog, Bd. I Bl. 74. Aktl Skab L Ir. 131.

Kort foreYist.
Th. Haagen.

Geblr L. 140/37.
i 14 III ·Kr. 2,-

·100 kroner.
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REG. NR. ~/.J9 ~ 2J~51
ø.ø tl'UlP 117. jti

Matr. nr.: 8!, Hsøtrup by og 80P

10 ~ ostd ••
Genpart

Akt. Skab C Jr. 206.

L. 1224.

2. Mal". 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

I

I
1-

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

,lrd.jer Jens Thøgereen

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.

Hæetrup b Høttrupy,

8.1 af

sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

en breamae verl og .yd ~or k1r!ltalrd.n pi h.1lh01dms 50 Ol

20 .. ter 'OID viet pi vedlagte kort •

Fredningen har følgende omfang:
•• l r

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 åkæmmende

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 nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for H••trup kirke
hver for sig.

Hæstrup ,den 2' /2 19 54.
Jene G. tb_ •• I"&een

,
Ier
l

I
I
I

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

l yse på ma tr. n r . 8.! a f Hee"l"UP b y ,
sogn.Heeltrup

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den Z'1/ 2 1915••

lanrtm.

lndf .. t i d_sbogen :tor ntekrede Dr. 72 a, H~.. r1nl

k_urtad m.v.. deø 2/' 1954.
~8t. fiDlbol1 Bd. 1 B1.171. Aktl Skab C Ir. 206.

lort foreViet •

th. HuseD.

tleb71"1 L. 140/37

§ 14 IIe Kr. 2,-
to kron81".
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REG. NR . ..2/..19/i

Mat r .nr.: 8.11Uaa'trup b7 OB 806U. Genpart

~. Skab V II'. 214.
L. 1225

2. Har. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 82 af

lUIa1rup by, ba'tlUp sogn at lade et

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

1:l •• ~rup kirke.

Arealet beskrives således:

HaveD vea't ~or k1rkeclrden 80. V181 pi yedlacte kort.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke beb.ygges eller beplant.es med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboqer, vogne.til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignen~e ~kæmmende

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 en~g i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu.

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henVlses til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

Haø1rup ,den 23 /2 19 54.

I
I

el
I,

HilleSørGe.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. af H81a'trup by,

sogn.
Hæa11'\lp
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 21 2 19 54.

Kar s" en.

Indf.rt i dagbogen for retskreds Dr. 72&, HJ8l'T1D.&

k.bs'tad a.v., den 21' 1954.
1t"8't. ~lugb081 aa. I ile 183. Akt. Skab O Ir. 274.

Ion torens".
Tb. Haagen.

Gebyr' L. 140/19'7.
I 14 II. Ir. 2,-

2 kr•• r.
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Matr.nr.: 101. u.strup bf og up.

REG. NR~ .4/.39-9 j %
HIla'..., 91,.'~ISkala L 1lI'.GifliJart

L. 1226.

2. mar. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 1O.a af

sogn a t lade etby, u__
Hal8trup _'h"up

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

kirke.

Arealet beskrives således:

liD bnrmlloDord ~or klrkeprclell pi 30 _'er, + de •• l.tereud.

byplnser, OBBbDeJe .od Yeet tU kO_Wley.~.. ()saVeD 11101.) og

1 d.rU.gere e' .&.1".1 yes' tor kirkeglrd. laell "11 kOlDINll.veJen.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes' med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom deT 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 e lIer lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde s.ted. 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-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Hæe1rup kirke
hver for sig.

,den 2' / 2 19 54.

:&DmaJørgensen.

Iel
\
I
I

I
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 10a af Has'trup by,

ø.&rup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 27/2 19 54.
lars1:_.··

helten 1 dagbog. tor 1".".)[1'." ar. 12 at H~1Ti1l8

k-.bs'tad m.v., den al, 1954.

If'.". flllBboBI Bd. I, lU. 91, Akt. Skab L nr. 171.

Ion tor.Yi.".

fh. Haa&en.
&eb1l" 1.. 140/19'7
i 14 ll. Ir. 4,-

rire krOl1er.
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Mat r •n r .: 10 • Ii_~rup _,.

1fII.~l'Up .agn.
Genpart

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

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 10 .... af
by, sogn at lade et

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

Arealet beskrives således:

."r.ø. 10 an 1"•• " •• at l'ØkU'iq.,la.... d. ltøer
ZII1 ~.. k1i-k d•• 80e yut pi •• dl.aate kwt.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplante~'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 l~gnende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affal.d 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 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

hver for sig.

Hanrup

a.l''' tisa iD«,

Iqa t4ari.,_

Chl'. Jena. S.r.e.

, den
2) / 2

19 '4.
O~.nnd bl..~taD.e.

I •• H1kkelaeø

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.
10 .I af by,

ba"l'uJ
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

sogn.

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds ,den / 19
2"1 2 54.

J.nr. 5 B 1611. ~~.
lie" tl1"rædea, at llIiIrntJ'end. tr.4niDB8ov.enakOll." t11l1118e. 80••• 1''11-

tut8tlt"eDde pA deD Hæ."I'1IP lirke ~llhar .. c1ee~e.dOtl_~I'.DZ'. lo! Ha8"Np
., Ol Bop .. ~ pI. re.teD at kirk.. parkerlngtp lad. ve.t tor kirkeaArden
dOC .. d t.l.end. torbehold.

"SUen.e areal.me admtD18trer.. at de klrkeU ... JVIldllh.d.. tretter
klrke.1Dla"erle" d08 aaa." DerY8rIDde deklaratiOD .t .. rel •••• d b.n"D
tll eventuel opf.l'el.e at b),lDlaser pA arealel'lle~"'''' Yldt blPtaaen8
åal "~ene kll')u11.•e torllll.w

11rk_latø"ertet, d.. 25. ~u.lt 1955.
P. H. l.
B. B.

Arne truel.en

Indført t 4aobog.n tor ref:kl'ftd8 nr. 72a, ij~.rriD&k._.ta4 m.v••
4en 2/9 1955. ~.t.Tlngbo~~ ~d.ho tl 110. AktaSkab L nr. 169.
Kort forevist. Alene lyet på matr.nr. lo~

f. a!~Eigt}n.
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#"" .... -...-.-
nin,;J~tottm'lt:,.l't-nin/Gr \,11 si :r.lllf) df Hti;s't::rupkirke~~ omgivelaert 0i 4a

t:rf.~dninr'inllvn~"t 1:<;,2.1.- tunJ:zt ;:;;~dc;ln" vntc .tor,1.Ul:;l't;al tninti;;(lj:.t:"p~Htt'tiVed.

~;tVfl::' 'L ,Ol' ki~:r..(\~J!·dEi1),e ~erul«f'" "'Iså kl"~evel'l1?e a.v.A" I,\H\1~ee':'1Gom :h'tttø ,~rcal er

kort, f,~"r'dfl~ 1 :f01.:.m'hia omf.:u'1~;

b • ~ t B m m e 8 :
U1'nt:l fr;'k",/~lIøf

t>1j11,; ..a~,Em\le/I\:r1:~al.'4i

e :ire(:,.lo't O:i ikke beby 6(i:l:(H.; elle!' b.:pluuteo :ued u{i~:it~tf.;;;åuel$l...,;·,ende

e beplr.i.ntn1n.. 11;,:';COOlll deJ:' haller ikke på arealet må anb:t"in~.t.i'stJ."'..lhstor-

matorututioner. tal~fQn- 0ci telegrafm~ster 0' 116nen~et eller ops~il-

må 11d<.t:::I'in, ..e uted. 1..:4:::: ,u:.fl i. det '~,ele ii.'h.e :.:'oc-.;'t.'ltJ.s ænd:t·1n~ar :1 d.n

nu b~ati:l(m,Jc 't.ilst: n:.I-. ~1,E:t· kr,.n Yil'Ji.c !Sk'.i:J.l.;':,t.t..~~6 tJll.tu" l.t11:;.a,~(~1~1i\$tor ud-

matr. w.'. 7 11., 6 ~ 0/, 5 i,'s ijHitr$ ~kel lSamt derL ot.r~ut11f.;a bivoJ. !.tod

nord Jf.mu.]t,J ,)~~:"~n~t!nat en linle ,l,;;,bende 31.) m .r.lOl'..j 1:0;;' k:il'~""':: ,~.rloiøn8 1101"-
., ,.,~ /Jø-" '1J:1twIh <,o le_wi .....*,1 ..._ tI."t ir.dve ø, '

dr. dige 0.< ;i·:~.k:·;:'11181t mø.l ue tte., .u.od øst dunw:o ~I':~m$GntttjI11O.'tr. nr ..

lo .s.t s veltre $-:\:Gl, det 't:ll, pr,rlteril'J.;;,apl:;,::'(J :ler k1rkt.n beny t t:e( ø waa-

tr1kul.t'~hle tI,real sn;:t ~~::;'U:'. nr. 8 .2. o..,:. .,::~~'it v'$tr,~ skel.

ror :fredn1nr,tu...,ydel ingen ~ratatnix~i-.'

Nr.HrVI~rctJ"',(, kenl.iCll~.levil Y':,'!'\,';) ',:t 'tlt~ ).yee Bon. sel.'V:.J..tu ~f5tiila%1lie :på

t1nobo~acL'.let for det nl,,~~vnteal'eal 1 .b.fJ~utrhp by ''"V i l'ld,J rH'J~t at n.u pl._

~,ehvilende II ,'ft(;)lt~.:tr Ot'; aervl'tutter, t,vorom henV:.t.iHH' til ti.i:,:",ho~~en.

'I

I'
l'AtalE.1bt:re'tt1~_~"t er :trednic., UiT V'nI....t. to';.' .~Jøl'riIl,.} z"nt~!,'~"dzkred5

og men1t~ijdG~&iet for 4>fstrup kirke. hver for sig.
F~edninB~nroe for Hæstrup, den 30. august 1957.Chr. Pedersen a~n. Emil $~sager.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 72 at Hjørring
købstad m.v., den 14/9 1957.

Lyet. Tingbog Bd. I Bl. 8 Akt. Skab G Nr. 446.
Kort forevist. KortGenpart aktorat under L. nr. 169.

'r. H:aagen.
Gebyr: L. 140/37
§ 14 lIs kr. 3,~.



:Gade k1l.'ktJ11f;e DI1nd1~heder i henbold i11 1t1:"i:er.n1n1ftrter1ot, 011'-

kul~re Hf 26. J~..nu!!r 1949 b~r irenlf~at ønske om. at det< :rorQt~i~.' ;fred-

n1na;afor~.n8t",),1tni,"l({tU' til Sf1:crin~.~af lire.trup ld.:rkes \ora~;:j:vell.r, og da

efrednl1j,~;el1~,lvnet ib!" fundot nedenn1tlvnte !oI'anst<~ltn1lbtLt' pålu.'IIvecte

b e $ t e m m e s : \
e :~t vest tor ki,t'ke{~ården Gom pr.;rker1ngeplads fo:.'" ~~rken bEmyttet
JA '\
\~WIllilt1.'1,~ulo.ret a.real, begrænset mod ø"t at k1rKt'1t/,rden, Vmod .yd r-..:t: ma'r.

li '
: '

•,.'

nr. a S .l~ntrup by og so&n, mod v••t af den atlaQi' ,a4e~ord og mod
I \

110rd f\tf :;tatr' • .ru:. 10 !.l1atst1"'up by Or2: BOrm, alt øåled.8!1f."'O~, :lette are-
I

al er 1ndtt:iEne't ;p~\,1.:~tf:!"l!:nlH~te ride, trede$ 1 t.lgeny~ o~t8n"

Arealet c;.: 11,)(;0 b'E1bYb:::osellfh~ beplante. med ud.1it~ed"~qienae
\ I

beplt'l1'ltn1nt;;., 11t;tih~o:;.. .j~l" heller ikke på arealet m~1r~nbr1n~,e\~tr(~ns.t:or-

matorøtat1oner, telefon- og te1eiratmaater o~ 11Lnend.t .1\~ropatil-
-les skure, udsal~lusteder, 18boder. 'Vogne til ~a'boelee elle~\ ~~'b."f'ar1ngleat rf!\dsktl\ber eller 11,;.n,ende $kæmmende genatnnde. H.nl.tle,~lne\ er! affald

... ikke .finde '.lteo.. Der m! 1 dt;;t i~E~leilt,k. forata~;es mndr1ni~.t'1 d4!Ul
I

I

, t_IlU Deetl\ende t118tAnd, der k[U1virke ekamlmendeelle.r b1ndrend':: tor ad-

.1,ten til eller fra k1:rkel~. \
\

,
"

\

IItrverenJ.e kenJel.e T11 Tt~.rl:> l:i.t 'tltl(~l;ya$ SOli servi. twt.t1ttende

pI. t1nsbogebl<:lliet tor det n::;vnt~ a.r~al ;1 Ul'iøtrup by :TifcHl r~a,.ll' af nu
\
\

p!hvl1ende hæftel.er o~ ae~vituttert bvaroa benvisef~ til t~ncbQ5.n.
Pltaleber.tt1~et er fradJl1n~lftn!flVnet tor iiJøt'r1!~:; ~~r~t$t"dd.kr.d.

- I

.~'HltrupklrkehVt1" fn· fl, .
Hæstrup, den 30. august 1957.

Ka.rsten.

o~ menl:~~der4detto~e
~ Fredningsnævnet for

Hjørring amtsradskreds. Chr. Pedersen. Emil Saksager.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 72 a, Hjørring
købstad m.v., den 14/9 1957.

Lyst. Tingbog. Bd. I Bl. 7 Akt. Skab G. Nr. 445.
Kort forevist. Kortgenpart akteret under L. nr. 169.

T~ Haagen.
Gebyr: L. 140/37

§ 14 II: kr. 3,-.
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If.jlunng Amt
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02139.01
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·,Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Hjørring Kommune
Teknisk Forvaltning
Nørregade 2
9800 Hjørring

Aalborg, den 05. oktober 2006

FS 57/2006, Deres j.nr. 2006/24125-008 vedr. oplagsplads m.m.

• Den 29. maj 2006 har De fremsendt en ansøgning om etablering af en op-
lagsplads på en parcel af matr.nr. 8 a Hæstrup til brug for Hæstrup kirke-
gård.

Arealet er omfattet af deklaration, tinglyst den 2. marts 1954 til sikring af
Hæstrup Kirkes frie beliggenhed.

Nævnet har indhentet yderligere oplysninger, hvorefter oplagspladsen får en
udstrækning på ca. 6 x 12 meter, placeres ud for kirkegårdens sydøstlige
hjørne og omgives afhegn, ca. 1,5 meter højt og beplantning. Umiddelbart i
nærheden ligger landbrugsbygninger.

Sagen har været behandlet under besigtigelse og på skriftligt grundlag.

Idet en oplagsplads på det angivne sted og med den nævnte udformning og
afskærmning vil være uden betydning for udsigt fra og indsigt mod kirken,
tillades det ansøgte.

Tilladelsen, der er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen på ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt
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
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen
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