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Matr.nr.: lk Ingstrup by m.m.
Ingstrup sogn.

Genpart

3994
3. Aug. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer Harry Jensen

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

Ingstrup by ,m. m. , Ingstrup sogn a t lade et

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

I n g s t r u p kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet omfatter hele matr.nr. lh•
Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante s 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 e Iler lignende skæmmende

genstanae.' Henlæ~gelse af-a-ffald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages æmd'tinger i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



ei, 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 Ingstrup kirke
hver for sig. , I

, den 18/ 5 19 54.
Harry Jensen,

Mø 11egaardeen ,
Ingstrup

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. . af.[ngstrup by,m.m.,

Ingstrup 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.

Indført i Dagbogen tor Retskreds
Nr. 69 Nørresundby Købstad og KJær
Herred med Hvetbo Herreå
den } - 8 - 1954.
L Y s t .

Matr.nr. lå er ved skrivelse af 1/4 1953.
inddraget under i1,hvorpl lysning er sket.

F. Juhl •.
~.

~ 140/31.
§ 14 III 2 Kr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
I ;:,-t),-li'." .,.: ',.":JLT ,den 27. okt. 1959.

", "
HJ0nHING :,:r, i "i,"""~JSI<FlIIQSn. v. "



REG. NR. øt:l"SO rr
Matr.nr.: 8. InS8~rup By m.m.

Ingstrup sogn.
Genpart

3995
,. a\ll. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

, I

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer Lars Jensen Sivesgaard

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 8.1 af

by ,w. m•• Ing. trup sogn a t lade et

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

I n i • " r u p kirke.

Arealet beskrives således:

~en norJligo uel af ruutr.nr. 8~. sønden tor kirkegården. ~il
en linie 1 flugt med matr.nr. ikts 8y~lige .W.l.

Fredningen har følgende omfan~:

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-

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 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 Ing$tru,P kirke
hver for sig.

Ingstrup ,den 18 / 5 19 54

Lars Jen~cn ~ivesgaard

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. Ingstrup by. m.m ••af

..Lngstr~p sogn.

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

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds • den 24 / '19 54.

Karsten.

§ 140/37.
~ 14 II. 2 kr.

Indført 1 dagbogen for retskreda
nr. 69 NørreiJndbf Købstad 0l K3_r
Herred llJed Hvetbo .lerred
den 3. Aug. 1954.

L Y S T.
F. Juhl.

Atakrtttene r1&tlsh.4 b.~t •••
rt)[ DNlrlGSNÆVNET ,UD 21. oJet •. l"'.



REG. NR . .2/5"~/T

Matr. nr. :
12& ln~atru~bI ••&••
"'n~.iN. ~ugn.

Genpart

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 12& af

by, sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

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
.' l ( ~ _

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det• • • . l

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmme·nde' el1er 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 1n~~~ru~ui~k.
hver for sig.

, den ,",j / 5 19 )4.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr.
:'~·U·u ..

12& af

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på ak t.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 24 / ~ 1954•

~El.rlJt.en.

i 1401 j1

» 14 u. 2 r.r.
nr. "'~ 1\,jIn' :ll»~u,Jb14ltbUIlbl og ~31Q'
lHtrre ~ IIU.,J livltttlo tlel".'~~

i. Juh!.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
I- l, r: I.' r ' I f\! C S tL/l." ..I: ;'':'r ,den 2~. okt. 1959.

r (jn

H.10i.r.:r,c f,iJ1TSf~'; \n':;I(;~7 DS
P. n. v.
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Matr.nr.: 22a. Inga"trup by m.m.,

l05strup sogn.
Genpart

3993
:i• aug. 1954 •

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

husmand og graver Jens ~,~i~tiQnaen
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

Ingstrup . by m.m. ,Ingstrup sogn a t lade et

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

I n g s ~ r u p kirke.

Arealet beskrives således:

Den del af l1latr.nr. 22a, ej ar ligger vest og nordvest f'or
kirkegården mellem kirkegården ogvej~n~ og mellem matr.nr. 12&
og vejen som vist p~ kortet.

Fredningen har føl~ende 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, ~dsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevar~ng .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.



.!
I

I
I
I

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredrringstilbud 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.

Påtaleoerettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrads-

kreds og menighedsrådet for Ingstrup kirke
hver for sig.

18/ 5 l g 54., den

Jens Christiansen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 22a" af Ingstrup by m.m.
sogn.Ingstrup

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, ~f hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den

Ka.rsten.

§ 140/37.
§ 14 III 2 Kr.

Indfø rt i 4l~bogen for Retskreds
nr. 69 Nørresundby Købstad og Kjær
Herred med Hvetbo Herred
den 3. Aug. 1954.
L Y s t

•• Juhl.

Afskriftens rigtighed bekræfteso

[,111
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REG. NR . .2/50 /9 J.j~()r~

Matr. nr.: 22Jl,.Inastrup bY' a.m.
Ingstrup soaD.

Genpart

•• ..:;;;li

S~empel- og gebyrfri.
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredni ngsoverenskomst.

Undertegnede

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

InastrIlp by. m.m.; sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet omfatter hele aatr. Dr. 22~.

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

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.

på t alebEg.e-t_tiget e r fredningsnævnet for Hj ørring amts råds - -=
kreds og menighedrådet for Ingstrup kirke
hver for sig.

Ingstrup ,den 12/l 19 56.
Kr. Møller. Chr. M. Baggeaen. J. Wolf.
Else Larsen. Kristine Kristensen.
Carl Sølg8ard. Immanuel Anderøen.

V. Hjermitslev, den 9/2 1958.
Thomas Chren. Anna Eriksen. Anna ChristInsen.
Kathrine Dru.strup. Niels 9hr. lielsen. Alma Grøn.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. 22b- a f Inastrup by, m.m.

Ingstru.p sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 28 /10 1958.

~. Baesen.
De" tiltrædes, at ILIBnæren4e tredn1I\&sdeklara1ilon (fredninga-

tilbud) tinglyses som servitutstittende pi matr. nr. 22~ at Ingstrup
by m.m., Ingstrup sOgn.

K1rkell1nisteriell,den 19. marts 1958.
Xlrkem1n1eteriet.

P.M.V.
B.B.

Detletsen.
Indført i dagbogen tor retskreds nr. 79. retten i Brønderslev,

din l. november 1958. Lyst.finabog&I. Bl.22b •.A.ktaSkabR. nr. 278.
Kort foreviøt.

ltarde1.
GenparteDa riatighed bekrættes.

f-RlDf\lIUGSNÆVNET ,26. okt. 1959.
I C'1i
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Afgørelser - Reg. nr.: 02150.01

Dispensationer i perioden: 09-04-1986
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FREDNINGSNÆVNET
. for,

Nordjylland. amt. nordlige,fredningskred.
Banegt,..ladMn ". 8700 ~

Telt. 08·8203.

0:11::>000/0
Brnullrs/n, dø 9. april 1986

Fa. 52/86REG.NR.

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Modtaget I fredningsstyrelsen Lv> t 12&6
\~!4 - ~G
~N,

1 O APR. 1986

Til fredningsregisteret.
-ur orientering /ro}

/V-~
~I

Nævnet har d.d. tilskrevet Pandrup kommune således:

Ved skrivelse af 20. februar 1986, j. nr. 55-86, har Pan-
drup kommune ansøgt om tilladelse til udskiftning af redskabshua
ved Ingstrup ki~ke.

Det er oplyst, at det nye redskabshus vil blive opført, hvor
den nuværende stald ligger på ejendommen matr. nr. 22 b Ingstrup
By, Ingstrup.

Byggestedet er omfattet af kirkefredning.
Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til det pro-

jekterede byggeri jfr. de fremsendte tegninger m.m.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. at bl. a. an-
søgeren og forskelli~e myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt er.klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sseen er f~digbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år

fra dato.
Genpart af denne skrivelse ~r sendt til Amtsfredningskontoret,

j. nr. 8-70-~2-1/18-6-86, Amtsarkitektkontoret, Danmarks Naturfred-
nin~sforening, Fred~ingsstyrelsen, Vurderingsrådet Fandrup kommune.
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