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REG. NR. /Y'9J
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

la Lyne by og sogn.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.
(u014 ... øl dommerkontoret)

Bestllllng8-
Formula:

Køber&} .
K d·t bopæl:re lors 17-- <-(;.

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

(hvor sAdant hndes) FredniDgsnævnet fol'
RiDgkøbiDg amtsråd.kreds,
Holstebro S Ilempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede p-årdejer Johannes Sorensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. la
af L."ne by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mate. nr. frede.

Lyne sogn,

Arealet beskrives s~ledes:

~arkerin~spludsen og ~nlæ~et vest for Lyne kirkegård.
Haven nord for kirken, hvis dybde er ca. 22 ffi.

En bræmme øst for ldrkesården på 100 m., alt jfr. vedl~[';te};:ort.
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 tf m:bllhokooxmigx:d!Jrxx:ctcjjk FA

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min

la af Lyne by Lyne
ejendom matr. nr.

sogn,

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

IJyne menighedsråd hver for sig.

Lyne •den 28 / 2 19 51

Johannes Sørensen

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

)Øl; Illl:rtkotlIX.x:xxxxx mcxxx.x:xxx~lqx: xxxxx xxtikJ::xx xx xxxidk:,:::ilYiltmP:!Jl.tt,x:W.lCxfQrRiJlx
delsoc»reti:,ma.t.nC :Ole ~iL'ClId'g1nx~JamlbF:Ui.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing am t, den 2 / 3 19 51.
II. Richter.

Jensen lir Klcldskoy, AIS, København.
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Indført i dag9P~en for ~etskr.ed~·n~. 84,
balling-Nørre herreder, den 3/3 1951.
1'inzl,;rst, "d. Lyne, ~l. 413. JI1<:t.D. 522.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01493.00

Dispensationer i perioden: 29-04-1996
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Ti( B722 :'200

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Herning, den 29. april 1996
lvlodtaget ;R .A .F. 6/96 ~kov-ogNaturstyrelsen

;~; (vi,!:. J 1996

Egvad kommune er d.d. tilskrevet således:

•
"Egvad kommune, Teknisk forvaltning, Toften 6, 6880 Tarm, ansøger
om tilladelse til arealoverførsel af 6555 m2 af del nr. 2 af 1 ~,
Lyne by, Lyne, tilhørende Bonne Jensen, Ulbækvej 7, Lyne, 6880
Tarm, til matr. nr. 1~, smst. tilhørende Lyne Borgerforening
v/Hans Raunkjær, Nørhedevej 28, Lyne, 6880 Tarm, med henblik pa
etablering af bypark med mindre beplantninger, kroketbane m.v. -
Lyhne Kirke - lb. nr. 76.

Efter en besigtigelse den 18. april 1996, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Egvad kommune, Lyne Menighedsråd, Ribe
Stift og ejeren af det pågældende areal, skal nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 tillade, at del nr. 2 af matr. nr.
1 e, Lyne by, Lyne af Lyne Borgerforening som ansøgt anvendes som
bypark, herunder som kroketbane på vilkår, at beplantningen alene
sker med mindre buske, der ikke overstiger en højde på 0,75 me-
ter. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at anvendelsen og
beplantningen ikke vil være i strid med fredningens formål.'.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladelsen s meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 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.



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.

~~--------H. amp
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