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D

Justit'lministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andrt( påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

l~ 11a.elUltl by og s02;n.Mtr. nr., ejerlav, 800n:
ti København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfylde. _/ 4ommørkontorer)

..'
Køblfrs }
K d·t bopæl:re I ors l'

~.
;.,.

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

(hvor sldant hndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Anelreas Andreasen

tilbyder herved som ejer af m,",ltr.nr. la

af 1.laelum by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealet beskrives således:
Don elel af mo.tr.nr.l,§:, der er boli:;gende indenfor en afstand af

1100 m. reGnet fra tlndllmkirkegurds østre mntrikelt;rænse, jfr. ved-
1n.t;to lwrt.

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~ælte skure, udsal~ssleder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber ell~r lign. skønhedsforstyrrende genstande.

:jeg:xbJdælmtder..xoig::xmg;:xet:aily.JKxX

For fredningen kræver jeg ingen ersta tning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses
la af 11n.clum by ae sogn,

på min ejendom matr. nr.

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

l'ladum , den 4 / 4 19 51.
Andreas Andreasen.

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

:x;.K}llQJ\tko:mxxxxxxxxtdx.xxxxxxxmJtxxxxx~~xxl&:xxx:x:xxXld:k.,
delse med:mmtllo·m:XX anden
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken

hvilket matr. nr. i forbin·
Xlilltxudgør et landbrug.

en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12/ 4 19 51.
lI. Hichter.

Jensen & Kjeldskov, AiS, København.

ltOUNOOROS IlOQUIYll.ldRI 11QI""llJl:lO 114811
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lridfort i dagbogen for retskreds nr. 83,Ringkøbing købstad
m.v., den 13/4 1951.
Lyst.'fingbog:J3d. Hndum BI. lo Akt.Skab. D. nr. 25l.
Anm.: :Forucl er lys t pnn=tGgæld.

G. Simonsen •
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REG. NR . ./~J.y

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

Mtr.. nr., ejerlav, søgn: '
(I København kvarte~)

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

sogn.

2a !,ja,tlUlI1 by o~J sogn. Akt: Skab nr.
(udfylde, af dommerkontoret)

Købers } b ,• O æ'Kreditors p. II~
/ I '

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

(hvor sådant findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Helr;e Jens en :Wils0

tilbyder hervld som ejer af matr. nr. 2a

af I·Iauum by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr, nr. frede.

og sogn,

Areale t beskrives siledes :

Hele ele{; Pl'[~Ldtlencle al'cal, beliggende vest for t:Iadum kirkeGård.

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. lig,n., derpå ej op~ætle ~kure, udsalgsstcder, isboder, vogne til beboelse eller opbe.varing af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

i~~EoJ'bcko!tb:(::,~:ld:og:crJnA llilXa1XX

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

2a af lolauum by oG sogn,

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

Hautun menighedsråd hver for &ig.

lladurn , den 5 / 4 I 9 51.
Helce Jensen ~iilsø.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, beiitemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 20.
af Ho.dum by og sogn

xfx:RiK~xxxxxxxxåncxxxxx:cxJ:k:P'..cxxxxxxxfdtxxxXXXXc.:xIw.ittæ.:om:a:(~K:hsfMIX"=XX
detseJalledc:mxtt;cnr.cx ::mtIlC::mlg~:>et:lfaii4~x
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte korl, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredning&nævnet for Ringkøbing amt, den 12 / 4 19, 51 .

II. :hchLer.Jenaen &: KJeldskov, AIS, København.

IIlQIIHIlOllClSaogfR'FMKelll nOl:!ltl81lrJ &'116



Indi'ort i dngboGen for retskreds nr.I;3, Ringkø binG købstad
m.v., den lj/4 1951.
Lyst • .J..inLSbou;:Bd.Ilacl~m. 131. 2. Akt.SlmlJ. A.nr.174 ji'r.D.251.
Anm.: )!'oru<l er lyst pnnte(';UJld OU; servitutter.

G. Simonse ll.
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REG. NR. /~JY

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

64 nadum by og sogn.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes øf dommerkontoret)

BesllJllncs·
formular

Købers }'
K d·t bopæl:re I ors

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

lhvor eldaRt hndes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hadul11 kormnune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 64, 3g"

af 11adum by
ilt 'Iade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

og sogn,

Arealet beskrives sAledes:

De lJuGældencle matrikolnurnre i deres fulde udstrælcninG, begge beliG-

gende syd for Uadum ldrkegLLrd, matr.nr.64 dog tildels OgSLL vest,

nord OG øst for kirkeG~rden.

Fredningen bar 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, I~boder, vogne til beboelse eJler opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~:XPA~Wor..{oo:igxd~1cjjlamxx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Ko mm. Jagt er indfor~tået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på JlIi.mcejendom/m~W.enr.

64,3,9: af 11adum by og ~ogn,

dog uden udgift for IJrigx kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
l1ad um menighedsråd hver for sig.

r·1adum sogneråd
pr. Ulfborg

den 4 / 4 19 51-
P. s. v.

Andreas Andreasen

fmd. ...
Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.

bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 64, 3l!
af !-ladura by og sogn

~~~~XXXXXX}åOCXXXXXX~~XXXXXXX~XXXXXX~~~~X~KX
:la0U:eXitl1'l"dCXlilllflCIIIKX ~Ildc~~:x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12/4 1951'

II. Hichter.Jensen & Kleldskovt AIS, København.

-



ForansttlGl1de freunintSstilbud Godkendes herved.
HIliGKW3IHGAl'1 '11SlV,D, den 8. juni 1951.

G. Brandt Peueraen.
cst.

Indført i dacboe;en for retsl~reds nr.I33, Ringkøbing købstad Dl.V., _

den 13/6 1951.
Lyst.TinL;bog: Bd. l1adull1. BI. :5,,93. Akt.8Jmb. K. nr.533.

G. Simonsen •
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Justltliministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

32 Hadum by og SO[''11. Akt: Skab. . nr.
(udfyldtl 0./ dommttkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re 10rs

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

(bvor sldant findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Peder l)oulsgaard Jeppesen

tilbyder herved som ejer af INatr. nr. 32

af t·ladum by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealet beskrives sAledes :

:Den del af matr.nr. 32, der er beliGGende indenfor en afstand af
100 m., reL;;netfra Na<1urnkirkecurds nordlige matrikelgrænse, jfr.
vedlaete kort.

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

ikke på arealerne må graves gru~ 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.

:;,f~M~,,~~mr:xm!g:l\.~:Jf.ltt.::l4k~x

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

32 af Hadum by og sogn,

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

1·ladum, • den 2 / 4 19 5 lo

Peder Pou1scaard Jeppesen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 32
af 1'1ndurn by og sogn

iit~IOl1cor.Hxxxxxxxxt<1x.xxxxXXX}:sX~XXXXXXXJ(d;k{xxxXXXXl1jk;x: hvilket matr. nr. i forbin-
delse med IKat«:lm.X anden ejendom xiilrtxudgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte korl, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Bestilling.· Fredningmævnet for Ringkøbing amt, den 12 / 4 19 51 ..
formul.r

Jensen ae KJeldstoy, A.IS, KøbenbaVD.
II. Hicll[;ero

JlOUH~O"GS 80GT~YI\Kf:AI 1101$1181'1(164;6
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01534.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01534.00

Dispensationer i perioden: 05-11-1992



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

Retten i Herning, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 5. november 1992
R.A.F. 160/92

Hr. landinspektør V. Brandt Jensen
Bildtsvej 15
6950 Ringkøbing

Vedr. udstykning af jord til Madum forsamlingshus, Ulfborg-Vemb
kommune, matr. nr. ir, 1 t, 3 a, og 64, Madum by, Madum.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelses-
lavens § 50, stk. 1, tilladelse til den ansøgte udstykning under
forudsætning af, at der ikke sker ændringer i terrænet, og idet
bemærkes, at fremtidige ændringer i terrænet, byggeri m.v. fore-
lægges nævnet.

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.

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
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