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• Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyg~es cller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til o!~ fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrin~es transformatorstationer, tclefon- og telcgrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder:"vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. .
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For frcdnin~cn kræver jel-! in~cn erstatning. A;;...,.,., ....

Jeg er indforstået med, at ovenstående frednin~stilbLld tinglyses på min ejendom matr, nr. ,. "i", ;. et 40:'
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dog uden udgift for mi~.
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henhold til foranstående er fredningsnævnet for

menighedsråd hver for sig.
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amt modta~er og godkender foranståcnde

som scr\'itut på matr. nr, la og 2bb
Vari~ sogn,

]det fredningsmcvncl for Thisted
fredningstilbud, bestclllmes det. at tilbudet skal lyses
af Vang & Sk~trhede byer

af hartkorn: 2 tdr. 5 skp. 2 fdk. 2t alb.,.1i:~)k~t<~~X:M~:.>:ixro}'bim:·
~~~~~~~H~X~~X x~«X~~~~~~N~JX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

lvi..h.t.pantehæftels€'r,brur.l"srettirrh.,oervltuttcr or; øvrin:e 1;yrder henvises
Fredningsnævnet for Thisted amt, den 3°/8 1951, til ting;bo.~en.

p. n. v.
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Fredningen har føl~ende omfang:

Arealerne må ikke bebygt:es eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsig:ten til o~ fra I<irken hindres, li~esom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes

skure, udsalg:\steder, isbode~,\ vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skon-
hedsforslyrrende genstande.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning .

.Jeg Cl' indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
::..... .'. ,'" af :"., , 6c by el' /.". . sogn,

fJ1;ltlJt ::,h f,kårhed C

dog uden udgift for rn i!4.
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Idet fredningsnævnet for '\J ~/lve?J amt modhiger og godkender foranstående

fredningstilbud, bestcl11_12tS det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. J.4
af C//(~:# -i) cai?~~(~ byJl-l'" tØ~;l' - sogn,

af hartkorn: tdr..4 skp. .I fdk. (J 7C alb., hvilket matr. nr. i forbin-

delse med malI'. nr. 2 "-'4.. I ~;Z et o) ~?~, ibd, udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vecllagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

M.h •t .pen tehæft e laer, bru~Brett i ~h ., f1ervi t.utter O""),, øvric;e byrd er henviaes
. Fredningsnævnet for Thisted amt, den 4/1 1':1 54. til tin.t;boe;en.
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REG.NR. /3 gg A

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 21. december 1978 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

l
i
/.

i
, '.

Mødt var formanden, dommer Ib Lind Larsen, Nykøbing Mors, og med-
jvalgt o d' P dlemmerne, amtsrådzmedlem Johan Mikkelsen, Hurup., og gar eJer e er

Fink, Jannerup.
,~
~
t

. J

".,
"Der foretoges :

Sag nr. F 243/1978 Skrivelse fra Viborg amtskommune
vedrørende andragende fra landin-
spektørerne Boe & Wo1ters, Thisted,
om dispensation fra~irkefredningen -ved Vang kirke _~i1 udstykning af
matr. nr. 1 a og 2 bb Vang og Skår-
hede byer, Vang sogn, tilhørende
Vang - Tvorup præsteembede.

Der fremlagdes:
1. genpart af skrivelse af 7. november 1978 fra Viborg amtskommune,
2. rids,
3. skrivelse af 7. september 1978 fra menighedsrådet ved Svend Larsen

til landinspektørerne Boe & Wo1ters.
For fredningsplanudvalget for Viborg amt mødte landin-

spektør Kåre Jørgensen.
For Thisted kommune ingeniør O. B. Olesen.
For Vang sogns menighedsråd mødte formanden, Svend Larsen,

og menighedsrådsmedlem M. Christensen.
Teg1værksarbp-jder Niels Chr. Andersen, søn af andrageren,

,I

"

var mødt.
Landinspektør Wo1ters VRr til Atede.
Landinspektøren oplyste, nt der under denne sag alene

søges om udstykning, ikke om beby~~else.

.''.'
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2.
Repræsentanterne fermenighedsrådet udtaler, at de kan

tiltræde udstykningen.
:B'redningsnævnetmeddelte enstemmigt dispensation fra

kirke fredningen til den ansøgte udstykning.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for overfredningsnævnet, Ama1iegade 13, 1256 København K, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige omstæn-
digheder forlænges.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage-
fristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 3. januar 1979.

~/~ t~Lind Larsen. .
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 31. maj 1979
,

holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Ib Lind Larsen, Nykøbing Mors, og med-

lemmerne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og g'Rrdejer
Peder Fink, Jannerup.

Der foretoges :

Sag nr. F 71/1979 Andragende fra Thisted kommune, tek-
nisk forvaltning, for arkitekt Th.
Overgaard, Thisted, om dispensation
frR kirke fredningen ved Vang kirke
til nedrivning Rf eksisterende bebyg-
gelse og opførelse af enfamiliehus på
ejendommen parcel 2 af matr. nr. 1 a
VRn~ By, Van~, tilhørende AAge Rys-
~A8rd, Hattebjergvej 4, Tvorup.

Der fremlagdes:
skrivelse af 19. april 1979 fra Thisted kommun~, teknisk forvalt-
ning, bilagt projekt, bi.lag l - 8.

Viborg 8mtskommune, teknisk forvaltning, fredningskontoret,
var indkaldt, men ikke mødt.

For Thisted kommune mødte infeniør O. B. Olesen.
For Vang - Tvorup meni~hedsrnd mødte formRnden, landar-

bejder Svend Larsen, V8ng, og murermester Chr. M. Christensen,
Vang.

Andrageren, ~8rdejer AAge Rys~Rard, vgr mødt.
Formanden for menifhedsrnrlet udtgler, at meni~hedsrRdet

intet har at indvende mod det 8nsøFte.
Fredningsnævnet medrieltA onstp.rnmi.f?~tdisnens8tion fra

kirkefredningen til det anS0rT,e etDl~n8hus med var9~e med plAcerin~



som vi0t p5 bellggenhedsp18nen.

•

Afgørelsen kom efter nl1turfr~3dnin§';slovens~ 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amqlie~Rde 13, 1256 ~øbenhavn K, af bl. a.
den, der har begæret frednin~snrevnets af~ørelse, o~ forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberetti~ede.

En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen •

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 8. juni 1979

e•

•
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Modtaget I 'rMnlnge8tyrelaen

18MAR. 1982

• Den ll. marts 1982 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på ~. Thisted rådhus.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og Peder Fink,
Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. F 23/1982
jfr. F 117/1981 og
F 71/1979.

Sag vedr. dispensation fra fred-
'1' -

ninKen af Vang kirke, for Niels
Kjeldbjerg, Rodals Bakke 3, til
ombygning samt indretning af be-
boelse på 1.sa1 på matr. nr. l m
Vang By, Vang.

Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 19. februar 1982 fra Thisted kommune med bi1a~
For Viborg amtsråd, teknisk forvaltning, frednin~skontoret

mødte cand. scient Ole Olesen.
For Thisted kommune mødte ingeniør O.B. Olesen.
Fredningsnævnet meddelte enstemmigt dispensation fra kirke-

fredningen ved Vang kirke til den ansøgte ombygning samt indretning
af beboelse på l. sal.

Miljøministeriet
J. nr. F. \\{~ _ ~

t ~ .r ....

--:.:
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Afgørelsen k9n efter n9turfredningslo~ens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegqde 7, 1256 Københgvn K, qf bl.q.tt den, der har begæret fredningsnævnets gfgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger'fr~ den d~g, 1fgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tillqdelse K:9n ikke udn.yttes før udløbet qf klqgefrist;en.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskr2d3, den 16. marts 1982

e.~. - ....
f • -.
\

..... nre51"b
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredniogskreds.

Den 16. februar 1983 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medl~m-

merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og Peder Fink,
Jannerup.

Der foretoges:
Sag nr. F 9/1983 Sag vedr. dispensation fra kirkefred-

ningen ved Vang kirke, for Chr. Chrish
tensen, v/K. Stobbe, til plantniBg
af læhegn.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 22. januar 1983 fra Det danske Hedeselskab,

vi K. Stobbe, Thisted, med bilag.
For Viborg amtskommune, teknisk forvaltning, fredningskon-

toret mødte cand. scient Ole Olesen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Thy

mødte skovrider P. Skarregaard.
For menighedsr~det ved Vang kirke mødte menighedsrådsformand

Svend Aa. Larsen, der oplyste at menighedsrÅdet fornylig har er-
hvervet arealet, hvorp~ læplantningen ønskes foretaget, til sammenlæg~
ning med præstegårdsjorden. Læplantningen ønskes foretage1f~ndflugts~
hensyn.

Det konstateredes ved besigtigelsen, at det vestligste af de \,
I

ønskede læhegn ønskes plantet til erstatning for et ældre, der er ved!
at g~ ud. Læhegnet p~ det pÅgældende sted virker som en væsentlig I
hindring for udsynet til Vang kirke.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt dispensation fra kirke-
fredningen ved Vang kirke til den ønskede plantning af det østlig-
ste af de ønskede læhegn, men nægtede dispensation til nlantning l
af det vestligste af de ønsk~e~d~e~l~æ~h~e~gn~. ~=-~~



• Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
tor overtredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af bl.a.
den, der har begæret fredni~snævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes tør udløbet af klagetristen
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes at overtredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Predningsntlmlet for Viborg amts
nordlige fredningskreds , den 24.2.1983
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 14. september 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 32/95

Ansøgning om tilladelse til opførelse af 45 m2 redskabs- og vel-
færdsbygning ved Vang kirke på matr. nr. 1 a Vang og Skaarhede
byer, omfattet af Exnerfredning.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 24. august 1995 fra Vang menighedsråd, med bilag.

2. Kopi af skrivelse af 29. juni 1995 fra Aalborg Stiftsøvrighed
til Vang sogns menighedsråd.

Af Exnerfredningen fremgår blandt andet, at sålange det pågæl-
dende areal - præstegårdshaven iberegnet - administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet, dog efter ind-
hentet erklæring fra fredningsnævnet, afgørelse om ny placering
af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve
byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til
driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i
det hele taget skal tjene kirkelige formål.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem

/
,-:1.



Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Poul:e Boj er, Snedsted .

Fredningsnævnet
dinger har mod
bygning.

erklærede enstemmigt, at nævnet ingen indven-
opførelse af den ansøgte redskabs- og velfærds-

Knud S. Lund,
formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

1 4 SE? 1995

•
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