
•

•

Afgørelser - Reg. nr.: 02190.04

Fredningen vedrører: Lønstrup Kirke

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

02190.04

Fredningsnævnet 23-11-1954, 08-05-1957

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

--~------



Matr.nr.: 10 1Løn.trup bl. Genpart

L. &019.

2. deo. 1954.

Stempel- og gebyrfri,
lovnr.140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet "for Hjørring

amtsrådskreds.

• Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

tru Christine ÅD4er8eD.

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 10 .t af

Løn.t.rup by, Maarup sogn a t lade et

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

kirke.

.'
Arealet beskrives således:

licJ.' må. idr.e Dl••• 8 flIUInaU'!il kil"klilsårdenu UOrill&" o....UOj,'4V8I1tre

81~ø end 50 motor.

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 servi tutter) hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedrådet for LønøtrLlp kirke,
hver for sig.

L8•• trup ,den 9 / 9 19 54.

Kristine Ander.en

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. .lO!.

~ )?aa~u.1' sogn.

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

af by,

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2' J1 1954.

lars ten.

Oe_rl L. 140/'7
§ 14 II t 2 kr...z .,.



.' Matr.nr.: l' ~ Løn.trup by,
»aarup øo&n.

Genpart

L. 8020
2. d80. 1954.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

gårdejer Jens Ohr1stensen

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

Lønøtrup by, aa.arup sogn at lade et

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

Lønstrup kirke.

Arealet beskrives således:

Der må ikke bygges nærmere k1rkeglrdenø vestre og østre
41ge end J 40 8eter, ligesom den del at matr.· nr. l' A. der 11g-
ler mellem k1rkegårdenø Bøndre d18e og matr. nr. 14 A. ikke må
bebygges.

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 servi tutter. hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedrådet for Lønsirup kirke
hver for sig.

Lønetrup , den 9/9 19 54.
Jens Ohristensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. l' !. af Lenøtrup by,

sogn.

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

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 2' 1119 54.

Karsten.
Indfsrt i dagbogen ~or retskreds nr. 72 a, Hjørring købstad m.v, ~~n

2/12 1954.
Jt'øt- flngbogl ·Id. ho. Bal. 138 AktlSlr:ab B nr. 679-Kort forevist.

Th. Haagen.
Gebyr. L. 140/37.§ 14 II. kr. I 2,-

, ,
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e, Matr.nr.: 14~, 10 a Lønøirup
by, Maarup aop.

Genpart

L. 3018

9. maJ 1957.

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

Anmelder;
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsover~nskomst.

Undertegnede

graver Christian Froat

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 14 jb lO!. af

wnstrup by, sogn at lade et

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

Lens1i.r·up kirke.

Arealet beskrives således:
Arealet syd tor klrkeaården, afgrænset mod 8yd at kommune-

vejen og mod vest at opkørslen til kirken, ml ikke beblgges.

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

el 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-o

bogen.

kreds og menighedrådet for

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

Lønøtrup kirke
hver for sig.

•
Lønøtrup , den 9 I 9 19 54.

Kristian Frost
Undertegnede tillader herved, at foranstående overenskomst tilligetlngl,ses på matr. nr. 10 c Lønstrup bl og sogn, idet fredningeneudstrækning fremgår af vedragte kort.Lønstrup, den 5 - 5 - 1951•

Kristian Frost

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lysepåmatr. nr.

Jlaarup
14 4, 10.2. af Lønetrup by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort. af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds • den 8 I 5 l g 57.
larsten.

Indført 1 dagboien for retskreds nr. 72 at Hjørring købstad m.v,
9/5 1957.Bl. 10 c. AktlSkab B nr. 269

-~h.iiaagen.
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02190.04

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02190.04

Dispensationer i perioden: 01-10-2002



7/()/J /'r)(/
/" I 'lo • /., I "7'

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den l. oktober 2002.

Formanden for menighedsrådet
v/Lønstrup Kirke
hr. Hans Stagsted Larsen
Kystvejen 1, Lønstrup
9800 Hjørring.

FS 48/2002: vedrørende udskiftning af beplantning ved Lønstrup Kirke.

• Ved skrivelse af 12. september 2002 har De søgt fredningsnævnets dispensation til udskift-
ning af en ca. 40 år gammel bevoksning af sitkagran nord og vest for Lønstrup kirke på matr.
nr. 13 a og 10 e, Lønstrup, med 3 - 7 rækker løvfældende buske og træer bestående af
eksempelvis Krybende pil, Gråpil, Hvidtjørn, Slåen, Eg, Ask, Sølvrøn, Nauer, Æblerose,
Sargents æble, Syren, Liguster, Fjeldribs og Surbær, foreløbigt på ca. 1200 m2 nordvest for
kirkegården.

Arealet er omfattet af deklarationer tinglyst den 2. december 1954 til sikring afkirkens frie
beliggenhed.

Nævnets formand har foretaget besigtigelse.

Sagen er i øvrigt skriftligt behandlet.

Da den nuværende bevoksning nord og vest for kirken er fuldstændig tæt og høj og indsigt til
og udsigt fra kirken vil blive væsentligt forbedret ved udskiftningen meddeles dispensation til
nyplantningen som ansøgt.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke
udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Mårup Menighedsråd

v/ formand Jørn Ottosen.

                                                                                               Den 15. juni 2016

FN-NJN-5-2016: Beplantning ved Lønstrup kirke.

Fredningsnævnet har den 15.januar 2016 modtaget en ansøgning om tilla-

delse til på matr.nr. 13k Lønstrup by, Mårup at beplante med 2 rækker sit-

kagraner vest for det etablerede løvtræshegn ved Lønstrup kirke. Ansøgnin-

gen er indsendt at Mårup Menighedsråd. Ansøgningen er suppleret med

ønsket om etablering af en række hvidtjørn.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse og skriftlig forelæggelse for nævnets

tredje medlem besluttet at meddele dispensation til det ansøgte med en en-

kelt korrektion. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om

fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund.

Arealerne ved Lønstrup kirke er omfattet af kirkeomgivelsesfredning af 2.

december 1952 til sikring af Lønstrup kirkes frie beliggenhed.

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den 1. oktober 2002 meddelte til-

ladelse til, at en ca. 40 år gammel bevoksning med sitkagran nord og vest for

kirken blev udskiftet med 3-7 rækker buske og træe,r bestående af en række

forskellige løvfældende arter.

Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen har den 12. december 2015 til Hjør-

ring Søndre Provsti bemærket, at det efter fældning af den omfattende nåle-

bevoksning mod vest vil være hensigtsmæssigt, at der plantes 2 rækker sit-

kagraner vest for det nyetablerede løvtræshegn for at sikre en vinddæmpning

fra vest, ligesom de vil sikre en grøn farve til løvtræernes grå vintertilstand.

Derudover anfører han, at kirkegårdens vestlige del i dag er diffust afgræn-

set, og der ønskes derfor etableret en række hvidtjørn i en lige linje på en

terrænskrænt mellem det eksisterende løvtræshegn og kirkebygningen stort

set svarende til fredningslinjen.

Hjørring Kommune har den 24. februar 2016 blandt andet bemærket, at

kommunen er skeptisk over for plantning af 2 rækker sitkagraner af hensyn

til kikket fra Strandvejen til kirken. Etablering af 2 rækker sitkagraner vil

modsat etablering af en række hvidtjørn i fredningslinjen, kræve dispensati-

on fra lokalplanen.

Naturstyrelsen har i udtalelse af 27. april 2016 oplyst, at der set fra et flyfoto

fra 1954 ikke er tegn på, at arealerne var beplantet.

Fredningsnævnets behandling af sagen
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25.

maj 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer

Niels Bjerre og det kommunalt udpegede medlem Jørgen Stubgaard. For

Hjørring Kommune mødte Niels-Kristian Balle; for Danmarks Naturfred-

ningsforening mødte Jørgen Jørgensen; for menighedsrådet ved Lønstrup

kirke mødte formand Jørn Ottosen samt Frank og Allan N. Sørensen; for

Aalborg Stiftsøvrighed mødte Marie Johansen samt kirkegårdskonsulent

Mogens Andersen.

Mogens Andersen bemærkede supplerende, at menighedsrådet delvist har

udnyttet den tidligere dispensation ved at plante 3 rækker løvtræ. Den ældre

dispensation er således ikke udnyttet. Der søges derfor nu om fornyelse der-

af, således at der ud over de allerede plantede 3 rækker vest for løvtræsbe-

voksningen kan etableres én række løvfældende buske og træer i lighed med

de eksisterende og yderst 2 rækker sitkagraner. Derudover ansøges om

plantning af en række hvidtjørn som hæk i fredningslinjen. Dette vil bringe

afgrænsningen af kirkegården i overensstemmelsen med regelsættet derom.

Hjørring Kommune henviste til sit høringssvar og bemærkede, at fornøden

dispensation fra lokalplanen ikke forventes at ville give problemer.

Danmarks Naturfrednningsforening udtrykte betænkelighed ved etablering

af 2 rækker sitkagraner, der med tiden vil kunne hindre indsigten til og ud-

sigten fra kirken. Der er ikke betænkeligheder ved tjørnehækken.

Aalborg Stiftsøvrighed havde ingen bemærkninger.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lønstrup kirke betyder, at projektet kræver

fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.

1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte

ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en

dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Efter forelæggelse af sagen for nævnets tredje medlem har fredningsnævnet

besluttet at meddele dispensation til beplantning af yderligere en række løv-

fældende buske og træer i lighed med de eksisterende og én hæk bestående

af hvidtjørn i en lige linje i fredningslinjen på terrænskrænten mellem løv-

træshegnet og kirkebygningen.

Nævnet kan også meddele dispensation til vestligst at plante yderligere 2

rækker (række 5 og 6) løvfældende buske og træer. Nævnet finder i den for-

bindelse, at plantning af 2 rækker sitkagran med tiden vil kunne hindre ind-

sigten til og udsigten fra kirken, og der kan derfor ikke tillades plantning af

sitkagran.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
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offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.

også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

www.nmkn.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 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en

klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i

forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først,

når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse

ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen,

eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en

afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Natur-

og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,

hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller

førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at

klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage

tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet 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 dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den

er meddelt.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Jørgen Stubgaard,

3. Naturstyrelsen, København, NST 4112-03653,

4. Hjørring Kommune, att. Niels-Kristian Balle,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Jørgen Jørgensen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Menighedsrådet ved Lønstrup kirke v/ fm. Jørn Ottesen,

11. Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen,

12. Aalborg Stiftsøvrighed,

13. Hjørring Søndre Provstiudvalg.
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