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FREDNINGSNÆVNET>



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

fifltr. nr., ejerlav, sogn: 51b 121 svdv d e l Ak4: Skab^t^uitJf&CfL*-
(i København kvarter) B r e j n i n g ; # * r « ^ « ^ — 0 ^ _ ^ 

eller (i de sønderjydske lands- Købers ) Ly \9>LJ/) 
dele) bu. og bl. i ting- bopæl: / Q , - _ J ^ 
bogen, art. nr., ejerlav, Kreditors f ty"\9S7 

sogn. 

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

_ (hvor sådant Åndes) Fredningsnævnet for 
Ringkøbing amtsrådskreds, 
Holstebro 

Stempel: kr. øre. 

Fredningstilbud 
Undertegnede gå rde je r Mathias Jensen Spaabæk 

tilbyder herved som ejer af matr. nr. sjb Og 1 2 i 

af sy dy. del by Brejning sogn, 

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

Arealet beskrives således: 
Tre&anten 1 vejsvinget .v*f«&irken* 
En bræmme langs ves t s iden af vejen v . £o% kirleen på loo m* 

og ned t i l d ige t mod syd. 

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

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at benyt te gnmåen. t i l bebyggelse cfeg 
kian e f t e r forudgående forhandling med fredningsnævnet. 

For Fredningen kræver jeg ingen erstatning. 
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. 

5"b-,12i af sydv . .de l by Brejning s°sn' 

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

B r e d n i n g menighedsråd hver for sig. 

Brejning . den 3 / 1 i* 5 o m t I s 4 j B ( 

Mathias Jensen Spaabsak:« Brejning »den 14/3*51 
Evald Johs•Jensen. 

x) 17mf7d#les smst,12h*12i*12o sydl*del og 13a,22d vestl. del, 

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5 h * 1 2 i 
af s y d v . d e l by Brejning sogn, 

^ i ^ ^ ^ S X Z X Z X Z S ^ K Z X Z X Z X Z ^ ^ Z X Z X Z X Z M f e x S X S J X S X S t e hvilket matr. nr. i forbin
delse med matr. nr. x j 3!fcBl udgør et landbrug. 
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten. 

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 1 7 / 4 19 5 1 

K. Rich te r . 
Jensen & Kjeldskov, AfS, København. « 



Ladført i Dagbogen for Retskreds Nr. 83, Ringkøbing Købstad m, v, 

den /<5~y l$S/> 
:eds Nr. 83 JUi 

Lyst. Tingbog: Bd</2^*^B1. J^ • Akt: Skab 6 C Mk,6*2/ 

7 
genpartens rigtigbed bekræftes. 

Civildomme: eu i UiagkolAng m. v., den / f ^ « ^ 
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REG. NR. /""0

Bestilling ••
formul.r

Ting1. 18/4. 1952 i Ringkøbing ..
Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer

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

Akt: Skab nr.
(udJyliU, øl dDmmerkontolet)

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l6~ sydv. del,
Brejning

Købers }. K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(bvor sldant findes)

Anmelderens navn og bo~æl (kontor):

Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede frøken Margrethe Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 16a

af sydvestlige del by Brejning
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

S. S.0. for kirken.

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 op~ætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~~~~~8c~8c~~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at oven~tående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
16a . af sydv. del by Drejning sogn,

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

Brej ning menighedsråd hver for sig.

Brejmimg ,den 3 / 7 195Ei

l>1argrete Jensen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

af sydvestlige del by Brejning sogn

'!XX!H:«!&9c1t;x:xxxxxx:xtld~xxxxx~xXXXXX~XXXXxxxM~KXEhtx~;xmx:lbfw..f/.!it!x
xb:~:mx;s.t:Xllmx:oax; &ltxTJdr:mmæ~
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27/ 2 1951.'

Jensen & KleldtokoV', AIS, København. II. Richter.
~OUNBOIIGS ØOQTAYlUCEIlI "OI5TIB~O IiHlli
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Indføtr i dagbogen for retskreds nr. 83,
Ringkøbing købstad m.v., den 18/4 1951.
Lyst. Tingbog: Bd. Brejning Bl. 11
Akt: Skab E. nr. 169 jfr. A. 621.
Anm.: Forud er lyst pantegc)ld or;servitutt-er.

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8 a sydv*. &él,# 

(i København kvarter) Bre jnXBg 
eller (i de sønderjydske lands
dele) bd. og bl. i ting
bogen, art. nr., ejerlav, 

sogn. 

Købers ] 

Kreditors / 
bopæl: 

(adfyldes af dommerkontoralf/f^ 

Gade og hus nr. 
(hvor sådant findes) 

Anmelderens navn og bopæl (kontor): 

Fredningsnævnet for 
Ringkøbing amtsrådskreds , 
Holstebro 

Stempel: kr. øre. 

Fredningstilbud 
Undertegnede gå rde j e r Laur i t s Peder Klokmos« 

tilbyder herved som ejer af matr. nr. QQ 

af sydv* d e l by 

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

Arealet beskrives således: 

H* og N*0.#i. f o r k i r & e n 

j . l n i i u sogn, 

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

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at & © n y t t e gXV&å&L t i l b e b y g g e l s e 
dog tøa e f t e r nærmere foriiajidling meå fredningsnævnet* 

For Fredningen kræver jeg ingen erstatning. 
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. 

8a af sydw del by Brejatog sogn, 

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

B r e d n i n g menighedsråd hver for sig. 

Bre$a±ag . den 3/1 19 5ø 

Laurids Beder Klekmose* 

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. *>& 
af s y d * * d e l by Bredning sogn, 

af-jteÉæ&gx^iæxsfe matr* nr*i forbin" 
delse med matr. nr. l £ t l a $ - * l e Q - B æ e l n i n g g & f r B r é J n i B g M^udgør et landbrug. 
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten. 

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 7 2 1 9 5 1 * 

g,,Biehter* • 
Jensen & Kjeldskov, AfS, København. 



Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 83, Ringkøbing Købstad tøv*, 

I: Bå(fitø*^BL _ £ ' Akt;;jSkabVT N i < & Lyst. Tingbog: Akt: .Skab' . _._,. 

iitv-.partens rigiigl 

Qvildommercji i iånglrøbiBg m ¥->0 fes /< fy l*^ 



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

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

eller (i de sønderjydske lands
dele) bd. og bl. i ting-

sn, art nr., ejerlav, 
sogn, 

8h. sydvestlige del, 
Brejning* 

Købers ) 

Kreditors I 
bopæl: 

Gade og hus nr.: 
(hvor sådant findes) 

Anmelderens navn og bopæl (kontor): 

Fredningsnævnet for 
Ringkøbing amtsrådskreds, 
Holstebro 

Stempel: kr. øre. 

Fredningstilbud 
Undertegnede Johannes G i e i l i u s Nielsen 

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8 h 

af sydvestlige del % Bredning 

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

Arealet beskrives således: 
Bele det pågældende matr* nx*» beliggende øst for Bre3~ 

ning kirke*: . . . , . - . . . , -

sogn, 

Fredningen har følgende omfang: 
Arealerne må ikke bebygges fifeoj&ejtørtSSK midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller 

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

For Fredningen kræver jeg ingen erstatning. 
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. mv 

8h af sydvest 1 . del by Bijejning sogn, 

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

B r e n a i n E menighedsråd hver for sig. 

Brejning , den 21 / 3 19 51 

Jons«- C N i e l s e n 

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-
. tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. Bh 
af sydves t l ige de l by Bredning sogn, 

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten. 

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 1 7 / 4 19 5 1 . 

H.Richter« 
Jensen & Kjeldskov, AfS, København. 



2 
Genpartens rigtighed bekræftes. 

U. »k o in niei en i Ringkøbing m.v.» den ' v ^ 195 / . > / 
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01490.00

Dispensationer i perioden: 12-08-1996 - 17-05-1999



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3. 7400 Herning

Tlf. 97222200 Herning, den 12. august 1996
R.A.F. 28/96•

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. NR. ,'-\ ~ (). 00.

Hulda Marie Back og Jens H. Agergård er d.d. tilskrevet således:

"Hulda Marie Back og Jens H. Agergård, Brejningvej 24, 6971
Spjald, ansøger om tilladelse til at nedrive den eksisterende bo-
lig på 108 m2 og opføre en ny bolig på 135 m2 med udnyttet tage-
tage på 94 m2 på matr. nr. 8 a, Den sydvestlige Del, Brej ning -
Lb. nr. 39 - Brejning Kirke.

Efter en besigtigelse den 1. august 1996, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Skjern Provsti og ansøgerne, skal næv-
net i medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50 give tilladelse
til, at Hulda Marie Back og Jens H. Agergård som ansøgt nedri-
ver den eksisterende bolig og opfører en ny bolig på ejendommen,
matr. nr. 8 a, Den sydvestlige Del, Brejning.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der alene er tale om
fornyelse af en bygning, uden at dennes karakter ændres væsent-
ligt, hvorfor det ansøgte ikke vil være i strid med fredningens
formål.

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

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \/~~\ ~\ \ \. c' (""C' \ ~
Akt. nr. '

II



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

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

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

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

amp
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

Tlf. 97 22 22 00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

, 8 MAJ 1999
Herning, den 17. maj 1999

R.A.F.21/99
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. Nit \'ic)o .00

Brejning Kirkes Menighedsråd v/Johannes J. Lund er d.d. tilskrevet således:

"Brejning Kirkes Menighedsråd v/Johannes J. Lund, Lindevej 16, 6971 Spjald, ansøger om
tilladelse til at etablere to mindre læbælter på matr. nr. 16a, Den sydvestlige Del, Brejning -
Lb. nr. 39 - Brejning Kirke.

•
Efter en besigtigelse den 6. maj 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ring-
kjøbing amt, Skjern Provstiudvalg og ansøgeren Brejning kirkes menighedsråd, skal nævnet i
medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i
strid med fredningen s formål.
Placeringen af beplantningen fremgår af det vedhæftede kortbilag.

Nævnet har især lagt vægt på, at kirken er placeret meget højt i landskabet, at læhegnet ikke
bliver så højt og tæt, at indkigget til kirken forringes væsentligt, og at arealet senere forventes
inddraget til en udvidelse af kirkegården, hvilket gør det påkrævet at skabe bedre læforhold
inden inddragelsen.

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 ovenfor anførte adresse.

• 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.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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