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Overfredningsnævnet 
 
 
Fredningsnævnet 
 
 
Kendelser 
 
 
Deklarationer 



Navntoft Vorde .

Købers }.
Kreditors 

Bopæl:

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:
Købenliavå Kvarter)

eller (i desønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Sr.; Ejerlav,

Sogn.

Akt: Skab 0 Nr. 4‘71
(Udfyldes af Dommerkontoret)

Justitsministeriets Genpartpapir. TH Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Gade og Hus Ni.,
(hvor saadant, findes)

22,.	 -33119118'

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

celplas4~1-4),44c4i

Stempel:	 Kr.	 Øre.

Udskrift
af

Protokol for Fredningsnævet for Viborg _Amtsraadskreds.

1944,  Onsdag den 28.Juni K1.14 15 afholdt Fredningslæynet
Møde paa Matr.Nr. 2i Navntoft; Vorde Sogn..

	

.Der fore-toges: . 	 Sag; angaaende Fredning af Matr.Nr. 2i
Navntoft, Vorde, tilhørende Husejer Chr.
Christensen (kld. Rabitz), Viborg.

Mødt var Formanden, Civildommer 1 1.ørboe, Viborg, det amts-
valgte,Medlen: Amtsvejinspektør, Dalberg, Viborg,. og det sogne-

.3, valgt e Medlem for Vor d e-Fi skbæk-Romlun d. Kommune : Amts ra ad sm ed-
lem Chr .Ped er sen,- Ro genstrup.

	

Der fremlagdesf	 *

Skrivelse af 22.Maj d.A. fra Lar dåret Ssagfører Jersbye,
Vibor g, om Rejsning af Sagen:, bilagt 1 Stk. 1VIatrikuiskort.

: Ti ngbo gsatteåt.	 *

Skrivelse fora Han:lel sbahken i Vibar g.
Ejeren vartialStede.
Nævne t .bes.gtigede Arealet, der be staar af den ,vestlige

Ende af Matr.Nr. - 2i Nauntofty som, henligger L lyng.
f	 ?,1 e Med Ejeren be.stemte Nævnet -.at aer vil være

at paalæg6e Arealet saalydende
De k 1 -a. r a 't	 o n:

Arealet skal henlig6e som det nu. forefindes og maa ingen-
sinde, dyrkes, beplantes - dog bortset fra eventuel Læplantning
Skel - eller 5 bebygges, hverken varigt eller midlertidigt.

2
Der maa ikke anbringes Master,. Boder, Skure. eller andet,

der ka.n. virke Skæmmende: eller generende for Udsynet.
,". •

Der -maa ikke graves Grus, Ler, Sten eller andet udoVer
til Ej endommens ' e jet Brug.

Formular

D Jensen & Kjeldskov, AIS, København.



-s-

4.
Der maa kun slag s Lyng til Ejendommens eaet Brug,

ligesom "Lyngen ikke maa afbrændes.
Slaaning af Lyng udover det forn ;ævnte,kan ti1lades

Fre dninsnævnet s Formand.
Hu s3yr ma a :ikke græsse paa Areal et, ,h •Ve,rken, tøjret

eller i Løsdrift.
5.

'Ej:er en 'er te rettiget til at hugge Naale træsbevoks-
ning, :krxrorimod 1,01Ç#Msbevoksning ikke maa huges uden Tilla'delse
fra Fredningsnævnets Formand. Ejeren er berettiget til at grave
Tørv -I Mosen: i det fredede Areals vestre Side.

6.
Jagt maa kun udøves af Ejeren og Udlejning af Jagten

er amledes forbudt.
7..

Arealet vil være at iidåt -YEke og særskilt matrikule-.
re.

S.
Paatale.berettigede er Fredningsnævnet fox Viborg

Am#srcaadskreds.

Ejeren kr'æver ingen Erstatning for redningen.
Fjeren tiltræder ved sin U erskrif at foranstaa e

tinglyses paa det fr dede Areal.

Chr. Christensen.
e,. -QSagen sluttet.‘,0_5:

OttO Kiørboe. Chris-!-ian Pedersen. ./Vp al er
f■

Vred Remærimingi at det fredede Arealv;z%lal
ministeriets Skrivelse af 7.Dec. 1544 er ud
2n Nai'in.toft, Vorde S;ogri, af Hartkorn 1 Fdk,0
teret som samlet fast Ejendom i Forbindelse
begawei nærværende Udskrift tinglyst paa næv

ca
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Mødet hævet:
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Viborg Amtsraadskreds.

1944, Onsdag den 28.Juni Kl.1415 afholdt Fredningsnævnet Møde
paa Matr.Nr.2i Navntoft, Vorde Sogn.

Der foretoges: Sag angaaende Fredning af Matr.Nr.2i Navn
toft, Vorde, tilhørende Husejer Chr.Chri-
stensen (kld. Rabitz), Viborg.

Ejeren var til Stede.
N~vnet besigtigede Arealet, der bestaar af den vestlige Ende

af Matr.Nr.2i Nauntoft, som henligger i Lyng.
Efter Aftale med Ejeren bestemte Nævnet, at der vil være at

paalægge Arealet saalydende ,

~-~-~_!_~-~-~_!_~-~-~-~
Arealet skal henligge Bom det nu forefindes og maa ingensinde

dyrkes, beplantes - dog bortset fra eventuel Læplantning i Skel _
eller bebygges, hverken varigt eller midlertidigt.

2.
Der maa ikke anbringes Master, Boder, Skure eller andet, der

kan virke skæmmende eller generende for Udsynet.
3.

Der maa ikke graves Grus, Ler, Sten eller andet udover til
Ejendommens eget Brug.

Der maa kun slaas Lyng til Ejendommens eget Brug, ligesom
Lyngen ikke maa afbrændes.

Slaaning af Lyng udover det fornævnte kan tillades af Fred-
ningsnævnets Formand.

Husdyr maa ikke græsse paa Arealet, hverken tøjret eller i
Løsdrift.

Ejeren er berettiget til at hugge Naaletræebevoksning, hvor-
imod Løvtræsbevoksning ikke maa huggea uden Tilladelse fra Fred-
ningsnævnets Formand. Ejeren er berettiGet til at grave Tørv i Mosen



i det fredede Areals vestre Side.
6.

Jagt maa kun udøves af Ejeren og Udlejning af Jagten er saa-
ledes forbudt.

7.
Arealet vil være at udstykke og særskilt matrikulere.

8.
Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadskrede.

, .....
I ~ ••

Ejeren kræver ingen Erstatning for Fredningen. ..) :

Ejeren tiltræder ved sin Underskrift at foranstaaende ting-
lyses paa det fredede Areal.

Chr.Christensen
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S a g e n s l u t t e t , ....,:
.'

Mødet hævet:
Otto Kiørboe Christian Pedersen A. Dalberg
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