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REG. NR. /s-yy

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (ved,r. fast eje~d?m);

t ... ~ J,. •• ~ •, ,

..'.l .. .."_" .).... ',-'(....l. ol.ol '- .....

5b' ø.
byer,

'dg V. Herb"org, ' • \ '•. ~ .. \. -~:-: Åkt: Skab nr.
:HerboJ;'g ,sogn. ,': . ',l. _j.', " , (odjyld·"ldommørkonlor.rl-'Køben}, .

K· d't' bopæl:re lors

Mtr. nr., ejerlllv, sogn~
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

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

Chvor sWant findes) Frednbagsnævllet for
Rlllgkøblng amtsl'ådskl'eds,
Bolstebl'o Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hans Peder Jensen,

tilbyder herved som ejer af inatr. nr. 5b

af ø. og y. Herborg byer
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.,

Herborg sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af det pågældende matr.nr., der er beliggende mellem
Herborg kirkegård og jernbanen.

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.

J~1lfKob~D8XPEniIC~

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

5B, af ø. og V. Herborg byer Herborg sogn,

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

Herborg menighedsråd hver for sig.

Herborg ,den 29 / 3 19 51.
H.P. Jensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5b
af ø. og V. Herborg byer by Herborg sogn

, '

aflrIm1tJrmXXXXXXX.xdrJCxxxxxxXftlOCXXXXXJCgRPCXXXXJt~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 31 I ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort. af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

B"lIl11og,. Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 17 / 4 19 5~
formula:;

D Je:l9Cn & KlelJsko,', AIS, Købenbavn. H. Richter.
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Indf~rt i dagbogen for retskreds '~r~ '84,
Bø11ing-Nørre herreder, den 19/4 1951.
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Bestilling ••
formular

D

REG. NR. /sW

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegnipger m.~. (vedr. fa~t ejendom).

Akt: ' Skab nr.
(udfyld., ~I .wmmsrkonto'6tl

6~ 0. og V: Herberg
by~r, Heroorg:

Mtr. nr., ejerlav, sogn:'
. (I København kvarter)

eller li de søndenydske lands-
dele) bd. og b!. I ting-
bogen, art, nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

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

thvor aMont hndes) FrednmgsnæVllet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre,

Undertegnede Anders
tilbyder herved som ejer af malr.

Fredningstilbud
bygaard Jespersen

Jespersen,Gottlieb JespersenX og Lauge Stran
nr. 6k x) er død, hvorfor hans enke har

underskrevet i·hans sted.
Herborgaf ø. og V. Herborg by

at lade n'edennævnte areal af ovennævnte mate. nr. frede.
sogn,

Arealet beskrives s~ledes:

Parcel ueliggende øst for Herberg 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, lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhl(5l!f0rstyrrende genstande.

Vi X!lllJCforbeholder~ dog ret til at den på arealet værende bebyggelse og
beplantning opretholdes.

vi
For fredningen kræver n ingen erstatning, Vor

Vi Jag: er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses påXilUliXejendom matr. nr.
6k af 0. og V. Herborg by Herborg sogn,

dog uden udgift for~ os.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet
Herborg menighedsråd hver for sig.

Herborg ,den 6 / 4 1951

Anders Jespersen. Lauge Jespersen.

for Ringkøbing amt og

Kristine Jespersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6k
af • ø. og V. Herborg by Herborg sogn

~~~~xxxxxx~~xxxxx~~xxxxXxx~xxxxxxxx~~xi~~~~xt~~n.
lkk9c1lØ:mtl:IDå!JE æbJxIPllxobbtt.x'kH!l;X:
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 17 I 4 19 51.

H. Richter.
Jenten & Kjel:bkov, A/S, Kl,lbenbllva.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 84,
Bø11ing-Nørre herreder, den 27. juni 1951.
Tinglyst .Bd. Herborg • B1.157. Akt. I •.159. ,.,
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Bestilling ••
torml,llar

REG. NR. /~+'~

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

, I

•••• .L

Mtr. lir., ejerlav, sogn:' 20' 0. og V'.Herborg
(i Købenbavn kvarter) byer Herborg

eller (i de sønderjydske lands- '

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

sogn.

'Akt: Skab \ll'.
(ød/yl~ .. øl dommerlumtortt)

Købers }
K d·t bopæl:re I ars () ,-j

. f li; V
r

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

'hvor sldant fmdes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Bolstebro S l ktempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Frands Thorvald Eriksen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 20

af 0. og V. Herborg by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Herborg sogn,

Arealet beskrives sKIedes:

En bræmme på 25 rn. vest for Herborg kirkegårds vestgrænse,
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 .

.«gjgrmm:I.Jt9f:xOOg~xmWxM

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

2c af 0. og V.IIerborg by Herborg sogn,

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

Herborg menighedsråd hver for sig.

Herborg ,den 6 /4 19 51
Thorvald Eriksen

for Ringkøbing amt og

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2c
af (2;. og V. Herborg by Herborg sogn

JØ1tllmlilrtxlKxxxxxxXWx;XXXXXXXDpcXXXXXXXK!iKXXXXXX~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 5g srnst. :JdiJk udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 17/ 4 1951 .

H. Richter.Jensen &: Kjelhkov, A/S. Købenbavn.
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Indført i dagbogen for' retskreds nr. 84,
Dølling-Nørre herreder, den 19/4 1951.
Tinglyst.Bd. Herborg TI1.39. Akt. D. 193.

• • .' "l t t!På ejendommen er lyst pantegæ~d for.ialt. 16~777,kr.:
Ka1sbøl lIladsen.
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Bestllllnl.~
rormula:

D

REG. NR. A.y~
Justitsministeriets genpårtpaplr. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

61 0ster og V.Herborg
byer, l~erborg, samt
6c sIDSt. Købers } b I'

Kreditors opæ .

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.
• (lt4h'd .. øl dommerkontoret)

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

~vor udanl findes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsråd.beds,
Bolstebro SI I kempe: r. øre.

Fredningstilhud
Undertegnede Stranfibygaard Jespersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6,1, 60
af 0. & v. Herborg by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Herborg sogn,

Arealet beskrives s!ledes:

Hele matr.nr. 6,1beliggende sydøst for Herborg kirkegård.
En bræmme af 6c på 7m. øst for kirkegårdens østdige, mod

nord grænsende til jernbanen, 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.

J~W1t~~JiqcJe.1XiX»k

F~r fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom mat r. nr.

61;,6c af 0. og V.Herborg by Herborg sogn,

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

Herborg ,den 6 / 4 19 51.
strandbygaard Jespersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 61, 6c
af ø. ot\);V. Herborg by Herborg sognhvoraf bC udgør et selvstændigt landbrug.
af~~xxxxxxx~æxxxxxxx~xxxxxxx~xxx+XXX~~~k~K~~ix~Wx

xdtlsuncJtmmble:m. XRldDdpoc~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 17 / 4 19 51 .
H. Richter.

Jenten &: KleUskov, AfS, København.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 84,
TIølling-Nørre ,n~rred~r, d. 19/4 ~95+.
Tinglyst.Bd.Herborg Bl.149,158. Akt. E. 526.
På matr.nr. 6~ er lyst pante~æld for ialt 30.100
kr. samt servitut om skel. ,','
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01544.00

Dispensationer i perioden: 18-05-1988



fREDNINGSNÆVNET
FOR MOdt

elNGK0BING AMTS fREDNINGSKRE~~V'ogNa::~y'
re/sen

1l0MMIRKONIORIT HLlION07321411 l S MAJ 1988
6950 RINGKØBING

REG.NR. /s'l~
RingkøbinJ;, den 18 •
RAl' 69/1988.

maj 1988.

N æ v n e t h a r d. d. ti ls k r e v e t V id e bæ~.l? m m u n e, b Y gn in g s a fd e l i n g e n ,
6920 Videbæk, således:

"Vedrørende o[Jførelse af garage på matr.nr. 2c (pc. 2) Herborg by,
Ilerborg, tilhørende Knud Krogsgaard, Skolevej 39, Herborg, 6920
Videbæk.

Efter en besigtigelse, hvori deltog nævnets medlemmer, repræsentan-
ler for Videbæk kommune, Ribe stiftsøvrighed, Skjern Provstiudvalg,
Herborg menighedsråd samt ejeren, meddeler nævnet herved i medfør
af naturfredningsloverls § 34 tilladelse til opførelsen af den an-
søgte garage i overensstemmelse med den fremsendte tegning af 28.
april 1988.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-e fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

e
e

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
over fredningsnævne t. "

Hvilket herved meddeles .
./' Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen
p.n.v.

/" ./,,/' < -

L- ;-/ .....~ _-/ .~::-- ..-
/l'"-;'7'-/.' --:;.-:'"'7 / /~~~- z

Løvb~~elsen -
Skov- og Nalurstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. \l{2-:' Bil. "2-
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