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Handleplan for Mårup Kirke 

Mårup Kirkes beliggenhed kun 9 meter fra kystskrænten 
nødvendiggør en stillingtagen til kirken fremtid. Skrænten må 
forventes at rykke tilbage med 2-3 meter om året, medmindre en 
kystsikring kommer på plads meget hurtigt. 

Der er store sikkerhedsmæssige problemer omkring kirken, hvis 
skrænten rykker nærmere, og der ikke foretages 
afværgeforanstaltninger. Problemerne vedrører ikke kun publikums 
sikkerhed og sikkerhed ved indsamling af gravrester, men også en 
forureningsproblematik omkring blytaget. Yderligere er der mange 
æstetiske og følelsesmæssige forhold at tage hensyn til. 

Hvis en kystsikring, der effektivt forhindrer yderligere nedbrydning 
af kysten, ikke kommer på plads i løbet af foråret 2008 
iværksættes følgende plan: 

Forår/sommer 2008: 

� Kirken nedtages kontrolleret til ca. 2 meters højde  
� Alt inventar nedtages nænsomt og opbevares sikkert og 

kontrolleret for en evt. senere anvendelse.  
� Blytaget pilles ned og opbevares autoriseret, eller sendes til 

genanvendelse.  
� Alt træværk, spær mv., nedtages og opbevares. 
� Murværket nedtages til ca. 2 meters højde. Alle sten 

nedtages og opbevares sikkert.  
� Ankeret fra Crescent flyttes til en sikker placering omkring 

kirken (evt. uden for kirkegården) efter aftale med 
Fredningsmyndighederne.  

2008 og frem: 
I takt med kystskræntens tilbagerykning nedtages de nu ca. 2 
meter højde mure kontrolleret således, at der til enhver tid holdes 
en afstand til skrænten på ca. 6 meter. 

� Soklens lades tilbage så kirkens ”omrids” er tydeligt.  

Forventet tid til nedtagning af østgavl: 6 – 9 år. 

Fremtid: 
En arbejdsgruppe i Lønstrup forsøger at skaffe midler til en 
genopførelse af Mårup Kirke. Hvis dette lykkedes, og en passende 
lokalitet kan findes, overdrager Skov- og Naturstyrelsen, når 
sidste sten er nedtaget, alle materialer til dette formål 
vederlagsfrit. 

Det kræves at lokaliteten, hvor kirken ønskes genopført, minder 
om den nuværende: fri af andre bygninger og helst med ”udsigt” 
til havet. ”Udsigten” kan evt. komme i fremtiden med yderligere 
tilbagerykning af kystskrænten. 

Alle gravsteder- og sten er privat ejendom. Det står ejerne frit 
med hensyn til valg af fremtidig placering. Gravsten, som ingen 
melder sig som ejer af, flyttes i første omgang til østsiden af 
Mårup Kirke. Der er for nuværende ingen beslutning om, hvad der 
skal ske med disse gravsten, hvis og når kirken er væk. 

Når Mårup Kirke er nedtaget, og en evt. genopførelse er 
gennemført, flyttes ankeret fra Crescent til den nye lokalitet. Hvis 
en genopførelse ikke kommer i stand, overvejes til den tid en 
alternativ placering. 
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