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REG. NR. ~1J6
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr.,Ejerlav,

Sogn.

T1nabos tor Bol' b1nd XIbl. l art. nr. 76 Bovejerlav og sogn • Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Anmelder:

Fredn ingsdeklaration

Undertegnede 8årdeJer Holger fhøJeen at Bov

erklærer her~ed som ejer af ejendommen art. nr. 76
B O "

af

B O " ejerlav; sogn, indført i

tingbogen for B O '" bd. II bI. 1 at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

B O T kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
Paroel 46 kortblad 4 kortdlstr1kt Bo. at areal 669 .2 bul1S8undd
syd for k1rken samt det areal at paroel 266/47 samme kortbla4 •

.re/"aom l1gger· syd tor kirkegården og 804 8st afGrænsee at enYlin1e
tr~kkot tra k1r~eiård8n. ( paroel 243/'9 ) sy4øst11ge hJ.rn~1nkel
ret pl parcel 266/47 's ayde;ralnJe • Arealet 81" ~don b7gninaer
at nogen art •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



)

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog ude~ udgift for mig.

- Påtaleberettiget er menighedsrådet for :o u V sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

e, II o v ,den 27. ~\l11 195 4 •

KolBer TbøJøen
Indfør~ l dagbosen ror retekreda nr. 95, L\lndtotte og Nybel

berreder, den 2'. ~\ll. 19,4 DalbolPr, 2241
LJut t1ngbog for Bov bd. XI bl. l I S~ub A n~. 667

Dommeren for retø ..reds nr. 95, L\lndtofte 0l Nybel herreder •
Sondore

oet.
,
/ Bo7sen

Ole Jen.len
Afslftafrl lfl. 10lT nr. 140/19'7
~fter af61ftalovous ~ 14 II
avaree 2 kr.
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Genpartena riat1Ghed bekræftes •
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REG. NR. ø2/)~
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen,Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:~lnsbos tor BoY bind XIbl. 66 art. 66 Boy eJer-lay og sogn • Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempcl- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

.' Undertegnede købmand Jørgen Je8son Loren.en at Boy

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 66 af
B O Y ejerlav, B O Y sogn, indført i

tingbogen for B Q Y bd. XI bI. 66 , at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

B O V kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således: .Parcel 160/43 oto. kortblad 4 kortdlstrlkt Bov at .tørrel ••
3~9 m2bollggende syd tor kirken. På are~letliggor.en lager _
bygning

Fredningen h<1JJi~tWDiwang:
Arealerne må ikkl~s eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes tramformatorstationcr, telefon-
og te!egrafmastcr, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende gemtande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

/l ...



Jog fo~bl;jlloldorm1L: l'ot t11 at uP..Jwtttthegn 1 okelløll mod k:iJ:'ke-
gåruun u!tl;)J,"turballdllng mød aenighodsrAd.ll og e.entl.&ell11 .liJIarbeJde,
lied dette •

sAtrømt blsn1nsen pi arealet mAtte brande øller nedbr,4e. ekal gen-
opførelø. kunno finde ste4 dog øålede8, at b,snlnaøtegn1n&er 08 belliSen-
hedø»lan forinden bygningenø opføreløe skal 80dk:en4e8 at •• n1ghodsrAdet
og Fredningsnævnet tor Aabonraa amtsridskred. •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden ud~ift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for B O • sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

• B ° ,y ,den 27. JIll1

l. Loren.en
195 4

Indført i dagbogen tor retskreds nr. 9" Lundtofte og EYb~l
herreder, den 2'. aug. 19,4

Lyst tingboG for Uov bd. XI bl. 66
:Qagbog nr. 2240

I akub A nr. 648
DommuJ."un tor retøJreds nr. 95. LLln4totte og Nlbøl herreder

Sandors
oat. / BOlsen

Ole JenBen
Afgiftstri lU.

lov nr. 140/1.,137
Etter ats1ttalovena 5 14 II
svare. 2 kr.

-0000000-

Genpartenø rigt1ghed bekrættes •
l', edningsn<;:\ilct

for

Aabenr aa am t s r~dskreds
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REG. NR.
REG. NR. 2Jtb Reg.nr.

503-2-3

FREDEDE AREALER
Kommune: Bov Ejerlav: Bov Matr.nr.: 36,58,66,75 og

76

Lokalitet: Bov kirkes omgivelser.
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-91-28-78

•

I
I.

'.i;'
l

,
--------+
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!

Kort nr.: 1211 IV Sø
Bekendtgjort:

d . deklaration:
Fre nmgsnævnets kem:ts:lsesaæ:ø:

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse: ca. 5.600 m2
Interessezone: III (det åbne land iøvrigt)
Formål: Sikre kirkens frie beliggenhed.

Skala: 1:25.000

21.8.1954, 30.8.1955,
30.9.1955

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 30.5.1979
Kort revideret dato:

Ejerforhold :

Påtaleret:

Private, Menighedsrådet og
Kommunen
Menighedsrådet og Frednings-
nævnet.

I

"

Indhold:

Diverse: Matr. 58: De kirkelige myn-
digheder forbeholder sig ret
til at benytte arealet efter
kirkens og præsteembedets be-
hov.

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning. Der må ikke
i anbringes trans~ormatorstationer, telefon- og telegrafmaster, benzinstandere og lign. Der

I må ikke opsættes skure, udsalgssteder, boder, garager, hØnsehuse, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber og lign. skØnheds forstyrrende genstande eller anbringes eller fore-
tages noget, der kan virke skæmmende.



REG. N R. .2/)~ ") "J'1\ /
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1../ r
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerla v,

Sogn.

t1nsbog for Bov bind XIblad '6 art. '6 Bov ejerlavOs 80gn •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempcl- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

I_I Undertegnede arbejdomand Peter Oar1 Oeohs1er at Bov

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 36 af
B O V

tingbogen for B O V

.ejerlav, J O V sogn, indført i

bd. XI bI. " , at nedennævnte areal

I
li,
1\
I,
,

(" •"

f,
'1

!
l.

I

I,
I

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri ,beliggenhed at

B O V kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
Rarce11erne 40 u~ 41 kor~blad 4 kortd1øirlkt Bov ti1s~8n 51u m2
be11~gende oydvosi tor klrkan. På parcellerne ligser et beboel-
oeshUB med med tilbygning ae et salvstandiLt udhuD

Fredningen har f,ØM<s.@~:
Arealerne må ikk/"6ebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telcfon-
og telegrafmaster, benzimtandere og lignende eller opsættes ~kure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, ellcr iøvrigt anbringcs ellcr foretages noget, der kan
virke skæmmendc eller hindrcnde for udsigtcn til eller fra kirken.



·'

•

Det bemærkea. at ojendommens bygn1naer dulv1ø llgger pi kirkens
,rund • Jeg anerk.nde~ klrkens eJendomaret Ol traakrlver ai& OS ette.
følgende eJere ret tll at vlnde baY4 pi klrkens areal under to~døæt-·
Ding at at .en1ghedørldet afstlr tra krav oa bylQ1nserneø tJernelee •
tra døt ovarb76se4ø areal •

Sltreat '7!D1nsemø aAtte brænd. øller n8dbrI4.. skal leaoptarølea
kunne t10de ste4 dog e4ledeø at bygningstegn1Dser og bellssenned. _
plan t~r1nden bygningens optørel.e skal 80dkendes at MeD1shedsr4det
og Predn1ngeDwvnet tOr Aabenraa am1ørldskredø •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for i O " sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Endnu bem_keo, at Jes tlllæsser k1rkeLl torkebBret på eJendoa-
men fornævnte art. nr. " lovejerlav ~'X"'I.EKXXXXX~ og
BOlD, hvllken tork.beret begwrøs særlig tinglyst •

Bo". den 27. ;l1l1119S4 •
Peter Oarl Oec~eler

Joranståenue daklaratiou bogW1'oØ tinglyst eåvel med hensyn Wl
t1l tredningsbestemmelsQrne Bom med hensyn til frafald at ret til
at vlnde hæ"d OS endelig med hensyn til den Bov Kirke tl11asta tor-
kebsret til ejendommen art. '6 Bo" •

'redninSBn.vnet tor Aabenraa amtar4da~red8
Aabenraa, den 20. &Uluat 19S4 •

P.n • .,.
Lavinsen

Indfert 1dasbo~en for ritakredø nr. 9S,,~nd~otte 06 N~bøl
herreder, den 2.5" aug. 19S4 , Dal_O, nr.; ~:P8/25'j~

Indtert 1 dagbogen tor retskreds nr. 9S. LllDdtotte OS ~lbø1
herreder, døn'27. aus. 19'4 Da,boi gr, 2582

LIst tlnabog for Bov bd. XI bl. 36 • skab A nr. 657
Dommeren tor reta'radB nr. 95, Landtofte 0& Hybel herreder

At&1t'Btrl 1fl. lov nr. Sundere / Bolaen
140/1937 ost. Ole Jøneen
itter atgittBlovenø§ 14 II s"are. 6 kr. -0000000-

Oenpartenø r1stighad bekratte. •
I l "I. ,ll. I,L i ,den 24. aaJ 19S5 ..

PyJ D • " ..

<'Ji-'I/~~.un
.. L. .... l, ~I II _ ... '~ll Il I ~ , •

, l. • ~j.
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REG. NR . .-tl)~
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr.,Ejerlav,

Sogn.

BoV "d. Xl
tIl. 1& at''&.
IU'. ~Cl no"
øJ•. la-w OB
aop • Anmelder:

Fredningsnævnet for AAbenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

• Undertegnede .ølll.b.døl"" to&"leJ•• oP .&"4"11' b'I"V4td

Ded torlNtaold at k.lrø.Sø111 1. .... ·1 •• I04kecd.ll'A JoY "hiat. -

arabod.. v'sne

"lIMlI.'~som ejer af ejendommen art. nr. af

Dov ejerlav, D4W sogn, indført i

tingbogen for 8o'r bd. XI bI. ,. ,at nedennævnte areal

af nævnte ~jendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

•
kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
iaroel1.rne 242/', "0. 04 '6 kor'bl" 4 cor'41øtr1~' pov,
at IStøt"r.l.. 1&1t '148 .2. ~11&t,:.nd•.. t tor k1rk.n 0&.od

nu.r4 Gl'.uenJ. Ul Du" 1;)1,04. • 4..\ fu',iiil.'t ltu81' 'pJ'IØ"e~l'dM

06 l aJ'.u"llt 1'10"'''''"1" bJ'1'Q8 ." .... I.·.tt., JN'lMrlq8pla4li1

...4 iD4&'6Ai- tll klr"e&f,r484 t'/tI ..e' •

!
i fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hømehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsfor~tyrrende genstande, eller iøvri~t anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



J)"Uf tOl·tHJ:~vlrJ.Ju aoa cl. IIli.l.·..."ll~'IJ fAln.Jien\idllt' "d' til wn.,..,\-
t~la·J ...( JllIt l~·.JJ~a;" "4't.t ...l o:ftlr lr.lr.cwiII es pr_, ••• bed.u belU).,

øl1anaø ø.IAl.' ti1uerer ~l."wt"_l»'d'fai .. IdDS.' ......at cl..... nt~

IQftdlgbl'lCS.r•

Denn.e dekl~ratio.n vil ovære at tinglyse som servitutstiftende p~iMiHli!HØ4o-
med respekt af for tiden mdestaende hæftelser, dog u118VUdgift for mig.

r14.t • po I b' . t d od f .ata e erettlget er mel11gne sra et or mgn og frednmgs-
nævnet for Aabenraa amtsråds kreds hver for sig.

I

el
I,

Bo"l •• den 195
iU.b. ~O. .L. ». iiarutltA Aaa11. Loreue. 'i. 20r»
JoJw. lWn.ea aqt;,;j i'&\lh L. ;tQ.~a..
~at'~t&n ~~.'QI'8,.r.eft A.a1~l'.. lo~.V1A'.~

tortl18D4
»a~ ~. ar.lnløa UeDO roteraen

Jull.r'eped. tOl"llAlltl tor meAlchecllrI4., tor In'.vIØat'.a'.~.r,at o"'D8t'ead. lU "'~"rl ••re ••••• 4._
0&111."0 •• ni&1utl1lr1.tor 80••• _ •

SO., dø 1'. a.. u 19" •
Asel 1IUt'lt ••

~. nr. 2 G. 160&11,. aD.
Det ttl'raGe., Gt 1Iold'ftrea4. tl'.4nlDp4.d...,.&UOD t1aa -

1,••• soa •• l"Vlt,dotlttlA4. pi al"t. IU'. ,a. so. 'Jo"1 •• 0iE IOP •

~

. ~ .1 ..".a1A1i1tOl'1.t. dall 12~ aqu.' .9" •
l\\ " ( • to 3IIpel ) 1: • r4 • V •
~ d • • •

Do'C1ot...
Indtør' i ctaabO.eDtor re'luecl u. tfLun4tot'e og Nlbe1herr.4.r, 4ta '0. S'P. 19" •
Daabøs nr. 2)82 • u, I A 619 •.L,., • tlnabo, ao...... ". Dr. se •

Oerl1.4 Jon••a 01. JOftaert! BOJ•• a
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REG. NR. -t/)'''
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Do. 1»1.4 n
blad" ut.
ar. 7' Do.e3erlav 08
.op • Anmelder:

Fredningsnævnet fUT Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede Boperl4 tor Bo. 80" øn......Bo.80pu, _
kOlllllUlea.eØl. ., .

ejeriåv,
art. nr." ....
bP bl1S

af

'b f Bo"tmg ogen or
sogn, indført i

at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed at
Bo.

•
kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
'81"0.11 .... 24411" OS'11'/1'S kor'ltld 4 kortcllab1kt ID.

tllaaamea " •• 2 atGr, bellssøadø Ye'S tor klrk ... lar.el1er.ae

er ~k.r~lIpl~. OS .. 4 .. "aalq".. • ..\ "
.. ,

,II l, ,.

:Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafma~ter, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæfteber, dug uden udgift fur~. ~oa ,

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Bo. sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

lo. oop.r44 pr.
RUHr, den ll. 8Ø&lI8' 195 4,

J. aØ'~ho1t AndJ"... Uau 1.1attb1ea_ A. BrOJUIII
Oilr. KOBØt.a:&aan RaU u"c1nd lIanø P.tw ••
lIana stolt.. 8.l'b8l't Hoel ~'. I.. OhrlatltlUlea

V. RO:Jager-Huaa_ , tIId.

Foranstående tre4Dlaøø4.klarailoa IOdtende. berYe4 .'
.,abeuu amtsr4cS, dem 2'. 31.1111 19',.

J. P. Oa8p."ø. .

Atakrlttena rlstlghed _etr~t.8 •
,den 13. auaue~ 19;; •

:f.lI.Y.

Le~l:J"
Indf.rt 1 dalbo~'D tor retekr,4e nr. g,
Lundtofte og BIbel herre4ert 4eD 3 O. aug.
])aabOI nr. 2178 akt I A. 691 •
Lyat • f1Dgbo& ioT art. nr. 7' .

DOllJleren .1 retøkre4" nr. i~ Uall!iera
Lundtofte og .yb81 h~rrtaer Fm.

19" •

Ule JeG.en 1801..18n

-
Fredningsnævnet

for

Aabenraa amt s råds kreds

,den 10. .epte.b. 19" •~.::
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02176.00

Dispensationer i perioden: 06-03-1992

GI'"



Ktu.nK. U\ (6,00 .

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS
tt AMTS sydlige fredningskreds,

Dommerkontoret, Nørregade 31,
6279 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

I

!-.

,
De. 6. marts 1992 kl. 11,00 afholdt Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands Amts sydlige fredningskreds møde i Bov med formanden,
dommer S.A.Koustrup, det amtsrådsvalgte medlem, afdelingsleder
August Møller, og suppleanten for det kommunalvalgte medlem,
Niels Chr. Nielsen, Padborg.

Der foretoges:

J.nr. 5/92 Ansøgning fra menighedsrådet i Bov om
tilladelse til køb af ca. 3500 m2 af
matr.nr. 714 Bov til sammenlægning med
Bov Kirkegård på matr.nr. 58 Bov samt
tilladelse til beplantning.

- § 34 - Kirkefredning.

Der fremlagdes skrivelse af 10. februar 1992 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, j.nr. 8-70-53-1-503-5-90, samt skrivelse af
3. marts 1992 fra Haderslev stift.

For amtskommunen mødte Palle Grønlund.

For Bov kommune mødte Jeppe Jørgensen.

For Haderslev stift mødte I.P. Junggreen Have.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Finn Niko-
lajsen.

For menighedsrådet mødte Chr~ Rossen, Ernst Rasmussen, Jens



,

- 2 -

Sørensen, Chr. Petersen og Tage Juhl.

For Th. Thomsen A/S mødte Dan Thomsen.

Ansøgningen blev gennemgået, og spørgsmålet om beplantning blev
drøftet.

Junggreen Have bemærkede, at det var tilstrækkeligt, at der blev
bevaret 3-4 løvtræer.

Menighedsrådet oplyste, at man muligvis vil benytte det tilkøbte
areal til planteskole, og at man ønskede at vente med at fjerne
grantræerne på det tilkøbte areal indtil efter jul, idet kirken
vil bruge gran fra træerne til at pynte med i december måned.

Nævnets afgørelse:

Fredningsnæ~net godkender herved, at der overføres ca. 3500 m2 af
matr.nr. 714 Bov til matr.nr. 58 Buv. De på det o~erførte areal
stående grantræer fjernes senest den 31. december 1992. Der
fjernes tillige løvtræer og buske, dog at nævnet tillader, at der
bibeholdes 3-4 høje løvtræer. I tilfælde a~ beplantning skal
denne være lav og ikke over 1,20 m høj.

I medfør af
såfremt den

tilladelsen,

/ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklage s for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.

....
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