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L.1joldenbd.I bl.63,
art.nr.68 Mjolden
ejerlav og SOgI!o

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af ..Mjolden sogne-

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede grdr. Christian Jreudendahl,

Mjolden,

som ejer af ejendommen art. nr. 68 MJolden ejerlav,

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

Parecllerlle 716/419 bl.2 og 715/426 b1.2 af Mjolden fredes 1

fuld udstr~kning~
Paa parcellerne 717/428 etc. og 718/428 bl.2 Kjolden fredes den

del aa ~c~lle1'.D', der ll.gger indenfor 100 meter fra t1rltegaarden

parcel 714/425 bl.2.

Fredningen har følgende indhold: De maa ikke
Arealerne må ikke bebygges~~eplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. De~
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.
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"Ror fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingboge~,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for IIjo14en

sogn hver for sig.

llIjolden, den 21' sept. 1952.

sign. Christian ~eudendabl,
Kjo1den.

Foranstaaendo fredningsservitut tiltrædes.
Naturfredningsnævnet '

for
Tønder amt

den 4'IlIaj 1953.
p. n. v.

sign. EngelBtoft •
fmd •

...--.
Naturt;edningsnæVI18t • 1 ti h ~ b la' ~~eAtskriftana ~ g ,8 o~ ~ æ._ B.

for l

Tønder amt. den 2,1, 19~3.. .
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~oldeD bd.!l bl.lo7.
an.nr.94 XJolden "381'-
laY og BO,Im •.

Anmelder:
NATURFRED.NINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937,

For at sikre den frie beliggenhed af. _JoldeB' ....gJle_

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-

råds kreds erklærer llndertegnede _301deu SOgDelIenighederaa4
- (

som ejer af ejendommen art', nr. 94 JlJo1:tlen 'eJer1a7,'

mig herved villig til at lade e"lfareal af denne ej endom frede.
Areaiet betegnes saledes :

. .
Parcel 1046/422 br~blad 2 K"olden .. pra.'.saardaha .....

Fredningen har følgende indhold:
. .. . --_"heller maa «.

Arealerne må ikke, bebygges.NxW beplantes således, at ud-
sigten til kir~en ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne upsættres skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

• Sulænge ar,ale1o administreres at do kirkelige lI;yndigheder,'

t~.t.r kikz kirk8111ni8~.ri.tafgØrelse om_~ao.~ng at J~'~'-
8aa~.~8 ~lplns~r • herunder ~Ulig~ blgg~~,~~._ .~, t~lb7pi~.r

• • . ..,'!

IB.v. oS emb;ysnlnger, ,alt 1I&II8e1odenne trednlDg8•• klara~ion.
I det omfang, hvori arealet maaU. bll"'e iDdclraget under

klrkepa1'den, bortfald.r .,nitut,n.
Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-

ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed 'tinglyste hæftelser og byrd~r, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen, ,Eirkeministerlet. øødkendel-

se forbeholdes.

el
I

I
!
I
I

!
I

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfred~ings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for KJold.n 80gn

881110 '.rØnder amts provst:luel"'alg... . . . .
hver,for,sig.

.e~ighedBraadet. formand ~~1oest.r.r,at asatllse raadeta •• d-
- . '" .

lemmer har underskrevet.

s1gn.:
lIJ~ld'!?', ~.~, 2 '~~tobe~, ~95'4.

H• .r. Bellla, Ado1.f ..robans.n, Peter Ilark\ulsen,
redder-a.. Aab11ng.·.tcolal Jacobsen, Peter OhreKanS8n,
Dln8 Luft'•

e

.Det attester.s hened, ,at samtlige .enighea._raad~ed1emmer
i J(Jo1c1en sogn har underskrevet. .,,' .

JlJolden, d.n 2/10 195'4.
sign. B.J~elm••

. fomand..' ,'. - 1418
2 G 1601 _
Det ~~~~~æd.~,at nærværende trednlng •• eklara~ion tin817-

• ~ ~ ••• ' -o ~. _ _. • _ W"

••• BOm servltutstiftende paa art.nr.94.Jolden eJerla ... og sogn.
• .~ ..... _. -.' • j '- ,

Ilrkemtnls1oerlst" den 24tJanuar 195,.
p. K. ".R. :B.

slgn. Elnar'LØw ••
.... - ~,.

~oraD8taa.nd. tr.dnl~ •••rTlt~t.til~~ •••
t

tl,",IUfiIS, , , -.J"'ll~""-~ ,dea 9'aprl;L 1.9".
l' ( ,p.-'••. 'f.:, ,~.__',_

l rI I ,I r II ,TI t.

--. .- ~ .'. ~ ",

slgn. Bngel:shtt
flid.

flnøl'l.taaeplA'.ønlnø af 13/4 l'S'.
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REG. NR. ~~.11"

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR·
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. .,.,.•• ~ ....
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
rådskreds erklærer undertegnede ....1... __ ...............

I. J""""""'.""'.
som ejer af ejendommen art. nr. 94M.toW--a .....

mig h~rved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

Fredningen har følgende indhold: .... i......
Arealerne må ikke bebygges.~""'beplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

aea1 » d ....-I.... 101.' ., •• 1IaØel18!l

",,1,,*,_1', , 1d IDI.'•.I'I.'. do8 -" q
,_ , al aaa at ,,,,,-1_1' .
t 08 'lUI .. _ae»1DHG , ...• a .

J •• , omtaa:aa øaole' aeDe- _,t. lalA Id"
............. 'aldel' a... '.' ...Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-

ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen. MIla-k.IDI"'''iøu _.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for .,01_. 110_
••• lø.ol' .te , ~ hver for sig .

•• '.-aedUaade. f o''''''wrø •• t _UIp .

l_GI' bol' UIIdehkl'OYO' •
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»e' a"Gu'e... ~ ... a' •• 'lla" ... , ........ -.411...... I

lIJoldøA. ca_ alle 1954.
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to.....lGoø
.c 01607
»01 .U ....... o, DØVll&'uDdlot hwdnlaøudøa .... 'loD 'I~...
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-løn. U"'. L"'"...
'o..... tn...... hMDl..... nl'ut ''''-.a...

~aturfredningsnævllt;{ • _. " 0. 19:1'.
. for

Tønder amt. t ~.. w••~ -C:-"-
flngl:tun1naøpå'øsntna at 13/4 19~;..----

I\I.l1'J ri I ,'c \ III: IU.,11•• "'/ Ild AtlJkl'tl'tene :rt"tls~ekl"ætte ••
. fUl den 2.7/4 19)'. t.f<:;'~'> ",.' ,,' p

T TI n ri" r c1 rn (, .- . " "
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02238.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02238.01

Dispensationer i perioden: 10-07-1985
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REG.NR. 2A~~ A

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

fredningsnævnet for Sønderjyllands

amts nordlige fredningskreds.

Den lo. juli 1985 kl. 14,15 afholdt fredningsnævnet for
Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds møde ved Mjolden kirke.

Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Ib Lind Larsen,

Haderslev, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer B. Diemer, Bjerndrup,
og det af Skærbæk kommune valgte medlem, gårdejer Chr. Rodenberg,
Skærbæk.

Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen,
Kolding.

Der foretoges:

F. 63/85 Dispensation fra fredningen af

Mjolden kirkes omgivelser, jfr.

naturfredningslovens § 34, til

opførelse af en personale-, red-

skabs- og toiletbygning ved Mjol-

den kirke, matr. nr. 157 Mjolden
ejerlav, Mjolden.

Der fremlagdes:

l. skrivelse af l. juli 1985 fra Sønderjyllands amtskommune,
fredningsafdelingen, L. v. S

~\~-?



tt 2. ansøgning med 4 underbilag,

3. kort og

4. indkaldelse.

Mødt var Mjolden kirkes menighedsråd ved arkitekt S. A.
Aakjær, Rødding.

Der foretages besigtigelse.

Nævnet voterede internt og meddelte dispensation fra na-

fredningslavens § 34 (fredningsregister nr. 531-12-1) til det an-

søgte byggeri i overensstemmelse med de fremlagte tegninger, be-
skrivelser og beliggenhedsplan.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over-
fredningsnævnet senest 4 uger fra den dag, afgorel-
sen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må
ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage
indgivet, må tilladelsen eller dispensationen ikke
udnyttes, med mindre den opretholdes af overfred-
ningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet Inden 5 år fra dens meddelelse.

Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
nordlige fredningskreds, den 15. juli 1985.

~\ \.. .... _ .............. ~ ~'~-L-~
Lind Larsen

Udskrift sendt til:
S. A. Aakjær og H. Lund, arkitekter, Rødding.
Sønderjyllands amtsk. fredningsafd.j.nr. 8-70-11-531-60/84.

Skærbæk kommune, teknisk forvaltning.
Fredningsstyrelsen, 3 ekspl.
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
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