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REG. NR. /Y'ttJ •

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

194~ Søgård hovedgrd.m.m.,
Holmsland klit.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de søndenydske lands·
dele) bd. og bi, i ting-
bogen, art, nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(ø4fy1dn ol 1Iom"""""IoNtl

Køben }
K d't bopæl:re lora

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(bvor sidant P.ndes) :Frednmgllnævnet for
Rmgkøbing amtsrådskreds,
Bolstebro St Iempe: øre.kr.

Fredningstilbud
Undertegnede gårdejer Peder Lodberg

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 194~

af Søgård hovedgrd.m..lJ.l., by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Holms'land-Kli t
sogn,

Arealet beskrives sålelles :

En bræmrnenord for kirken på ca. 50 m.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon· og .telegrafmaster
o. lign, derpå ej opsætte skure, udsaJg~steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~:xfxI~llOlI~~Xik.xKX

For fredningen kræver jcg ingen erstatning.
Jcg er' indforstået med, at ovenstående fredning_tilbud tinglyses
194~ af Søgård hovedGrd .m.sy.

på min ejendom mw;, ~nr.
Ho1msland ~1i.

dog uden udgift for Img.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og Hol~land

k1i t menighed;,råd hver for sig.

Nr.Lyngvig ,den17 I 8 1950.
Peder Lodberg.

Idet f~edningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 194~
af Søgård hovedgrd .m.m. , by Holmsland Klit sogn

lJcåI~lEii:Kill:i~XXXXX:l(~XXXXXXXØl(J.xxxxxxx~xxxxx:m~~~M!q:JfMl)jftX
~~jl\:JiiJ,XX tQ:.x\tUk~«~?CX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

,
Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 16 / 2 1951

H. Richter.Jenlien & Kteldllkov, A~St KebenhlVD.
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REG. NR. /YJ'o

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

193.§l:, Søgård hovedgrd., .

Holmsland IQ i t •

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (I de sønderlyd.ke lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
ludJyl4n øf """, .. .,tonlom)

Køben }
K d·t bopæl:re I ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
&ade og hus nr.:

(hvor sAdant findes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro St Iempe : kr. øre.

Fredningstilbud
C«'?rdeJ· erske !.ietha lJarie FjordUndertegnede , ....

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 193§::

Holmsland Klitaf Søgård hovedgård lll.lU. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
Den del af matr.nr. 193.§l:" der er beliggende nord for kirkegården

indenfor en afstand af 50 m., re0net fra kirkegårdens matrikel-

grænDe, j.t'r. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

X::JegxCCrllelWfdeK:JA'lIigc~og::M)IiPatcX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
193.§; afSøt?:c1rd hoved2,rd. by Holmsland Kl i t • sogn,

dog uden udgift for mIg.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og Holms-

l and kl i t menighed~råd hver for sig.

Hl' .1yngvig , den 16 / j 19 ::>1.
r.lurie .l!'jord.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 193a
af Søg':"rd hovedgrd. by Holmsla.nd-ni t sogn

IDXIfåfM~XXXXXX:xuf~XXXXXXX~iCXJ:X;{X;oq~R.';XXXXXX~~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 193b,193d,193f ,193g og 193h ibd. udgør et landbrug.
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbmg amt, den 19 I 3 19 51 .
H. l"tichter.
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REG. N R. /~"o
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav. sogn:
li København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

• sogn.

Akt: Skab nr.
lo4f1l4ft PI "" ... ..,lumtom)

192~Sø~ård hovedgrd.,
m.m. ~Ho1rnlands Klit.

Købers }
K d·t bopæl:re 10rs

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor ddo.Rt f.ndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kred.,
Holstebro Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Poul A. Poulsen

tilbyder herved som ejer af matr .. nr. 19 2~

af Søgård hovedgrd.m.m., by dolmsland Klit
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede .. sogn,

Arealet beskrives således:
D(Ondel af lllatr .nr. l 92f!:" der Cl' beliggende nord for kirkegd.rden
saJ[lt en bræJlunepå 20 m. øst for kirkegården, jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at genopbygge gcirden i tilfælde af brand el
eller evt. at opføre et hus, syd for kirken ddlg i passende afstand.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående frednm/,!>tilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

192~ af Søgd.rd hoveugX'Q.Inltyn., Holmsland lUi t sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Holms l and Klit menighedsråd hver for sig.

Holmsland Klit , den 16;3 19 51. ,,\,

Poul A. Poulsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 192a
af Søeård hovedgrd.Ul.m., by Holmsland-Klit sogn

X~~XXXXXX~~XXXXXXX~XXXXXXX;~XXXXXXX~~RækX~xx~mxx
~r<;~!C xlbltxmipDc.KtldalXdbxJJix:xx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 19 ; 3 19?1.

H. lhchter.
Jensen & K,eldskov, A:S. KobcahllVn.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01480.00
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtaget i
Skov- r" 'I'.t-J .....tVTelsen

Herning, den 15. november 2005
R.A.F.73/05

16 NOV. 2005

Landinspektør Arne Frost Vedsted er d.d. tilskrevet således:

"Landinspektør Arne Frost Vedsted, Bildtsvej 15, 6950 Ringkøbing, ansøger på vegne Nørre
Lyngvig Menighedsråd om tilladelse til at anvende arealet, matr. nr. 348, Søgaard Hgd.,
Holmsland Klit, til kirkegård. - R.A.F. 39/58 - Holmsland Klit.

Fra landinspektør Arne Frost Vedsted er modtaget en ansøgning fra menighedsrådet om
tilladelse til at udvide kirkegården ved Nørre Lyngvig kirke mod øst. Ansøgningen er forelagt
Ringkjøbing amt, Ribe Stift og Ringkøbing Provsti, der ikke har haft indvendinger mod det
ansøgte.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen for
Fredningsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele
tilladelse til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt
vægt på, at udvidelse af kirkegården mod øst ikke vil påvirke indkigget til kirken fra vejen,
ligesom en større kirkegård heller ikke vil virke forstyrrende eller skæmmende på kirken.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag.
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Å:::v\ ..),,\t {\ t -~ 1

~b
RETTEN I HERNING, 2. AFDELING

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve",

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3,7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk

mailto:f-naevn@mail.dk
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