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'/ j, Fredningen har følgende omfang: I • \; , :' ,;~::

Arealerne må ikke bebygges eller: beplantes, midlertidigt eller vedva~ende, således flt _ ~;
udsigten til og fra kirken hindres, Jigeso~ der heller iI&e på arealerne må graves s~rus ell~r , ":,11
a~~ring~s transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; de~ må ikke opsættes .', ".(l
s~ure, udsalgssteder, isbodE!r> vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn- j'

• I 'I

,b,edsforstyrrende genstande. "li

, ,i. 'Jeg forbeholder mig dog ~ ,at 4Å~ ~ rJ-~.~ ~~ "
#- Ittt. Ju:tlt..tt.'~ I~~~' It4lfV .lu;JU"..'M.,.. .. /~, 4{;,vtM,~CHI..~"~.~ fed. > J,

~~I'-rf.~ ~ ~~, af hø~t'" ~ ~/r;,~ ')J/t~~'~ f+U. øC~

~ fr' a,.M-e-,{" 4~ ddt ?"~r~ Ut.4t ~~ J.;( d-ai'u..v ...f 11,!~k~ / ..J-dv ".J.U~, (-' r~ M.ÅA.4 .' ~ "'(-4, 44~ t~ ø,c.;.,1k,t.:,.... rn.......aI ~~ ~4l'~ ...,,~ af' ' ';,
MtUAf('~'

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

I,,~ af fr:'-'tt""J- by r~~~ sogn,
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01544.04

Dispensationer i perioden: 10-10-1991 - 11-11-2002



, En tilladelse kan ikke udnyttes fØr udlØbet af klagefristen. Er klage
,I

l' i=:-L iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
,;\'j 8 Overfredningsnævnet. "

I
~'\i.o~ Hvilket herved. meddeles.
l II Kopi af ansøgn1ngen samt kortbilag
I~ vedlægges.,", ,~-~...;,....,'e,.~~ ~",SkOV- og Naturstyrelsen ,
:/';~o -. Slotsmarken 13,
I' [, :~ r- ..: 2970 HØrsholm.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMERKONTORET TELEFON 073214 II

Ringkøbing,dcn 10. oktober 1991.
R.AF 172/1991.

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Thyholm kommune, Teknisk forvaltning, 7790
Thyholm, således:

"Vedrørende opfØrelse af maskinhus på matr.nr. l~ Jegindø by, Jegindø,
tilhørende Jegindø menighedsråd vi Niels Peder Pedersen, Bøhlvej 3,
Jegindø, 7790 Thyholm.

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 tilla-
delse til opfØrelsen af det ansØgte maskinhus på betingelse af,

at placeringen sker som i det modtagne rids,

at byggeriets niveau som aftalt med provstiudvalget fastlægges såle-
des, at gulvhøjden i maskinhuset hØjst må være 10 cm over oprinde-
ligt terræn ved maskinhusets nordende, samt

at bygningen holdes i naturfarver som f.eks. brunt eller grØnt.

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

Det bemærkes, at ansØgeren ikke herved er fritaget for at søge eventu-
elle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

AfgØrelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Overfred-
ningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansØgeren
og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgØrelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede.

Med venlig hilsen

~/~~
Løvbjerg Nielsen
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ØSlugad~ J
7790 Thyholm
T~/~fon 978714 22
Giro 2 03 93 03

I070803A
Teknisk

RingkØbing Amts Fredningskreds
v/dommer Sten LØvbjerg Nielsen
Retten i RingkØbing
6950 RingkØbing Dm 07. august 1991

r ,. ,~" ~-..-- .~
I.,'~-'

Journal nr, Kirkebakken 5

JH/ej

Vedr. opfØrelse af et 362 m2 stort maskinhus på matr.nr. la Jeg-
indØ by, JegindØ (JegindØ Præstegård).

Kommunen har den 05.08.1991 modtaget anmeldelse om opfØrelse
af et 362 m2 stort maskinhus på ovennævnte matr.nr. tilhØrende
JegindØ Menighedsråd v/Niels Peder Pedersen, BØhlvej 3, Jegind-ø, 7790 Thyholm.

Maskinhuset opfØres i tilknytning til eksisterende landbrugsbyg-
ninger, og skal anvendes til oplag af landbrugsmaskiner, der nu
opbevares udendØrs ved/omkring eksisterende avlsbygninger samt
til opbevaring af ensilage, hvilket er et miljØmæssigt krav.

Bygningen opfØres i en afstand af ca. 8 m fra og Øst for eksi-
sterende minkhaller, der henvises iØvrigt til vedlagte kortbi-
lag, der bl.a. angiver bygningshØjder, bygningsplacering, materi-
alevalg og farver.

Da pågældende byggeri er placeret indenfor EXNER-fredningen for
JegindØ kirke, skal man hermed for JegindØ Menighedsråd ansøge
om fredningsnævnets godkendelse, da byggeriet bl.a. medfØrer en
ikke uvæsentlig miljØforbedring omkring ensilageforhold og ved
opbevaring af maskiner, skal man anmode om en hurtig og positiv
sagsbehandling, således at byggeriet kan igangsættes snarest
muligt.
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Jegindø Tømrer- og
Snedkerforetnin.g
J. P. Lauritsensvej 3a, 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 92 93 - 97 87 92 66 - Giro 4 14 67 00

Jegindø, den 11.01.1991

TIL JEGINDØ MENIGHEDSRAD.
===========================================================

Vedr. Tilbud på maskinhus .•- Tilbudet omfatter:
Størelse 13.72 x 19.50 m med benhøjde 3 m og totalhøjde 5,4 m
2 delt port og tagrender ...•....•...•...................•.•..•. 96202,oe

Støbearbejde:
Sokkel og bund i maskinhus 267,5 m2 og ensilageplads 105 m2
sokkel i maskinhus afsluttes med 2 rk 30 cm fundablokker.
Afløb se vedlagte støbe- og afløbsplan ••..••.•..••...••••..••. 63402,00
Elarbejde:
Kabel nedgravet fra lade til maskinhus og monteret 4. lamper
indv. og 1. stk. udVe 1. stk 220 v og 1. stk. krafttsik ••.••.•• 8603,00

" 168207,00

Størelse 11.72 x 19.50 m med samme ensilageplads,
benhøjde 3 m og totalhøjde 5 m •••••.•.••••.••••••••••••••..• 152800,00

I I
I ~~

I'hlII,, ,
I.

Maskinhuset kan monteres med malede stålplader istedet for
de i det medfølgende blad beskrevne ......•.....•..••.••.••... 149816,00

"
'I
'I

Tilbudet er exel. moms og udregnet efter den viste plasering
og der tages forbehold for pris- og lønstigninger •.

Venlig hilsen

;, Jegindø Tømrer- og
\{, Snedkerforretning
~ J. P. uutft!;eM'Mj S•
~: A 1790 T1IyIJcIm
~. mvun~~unæ
I, MII~mrnlsterlet,~.nr.S~

t, r'?!o'KT:19~fI
Akt. nr. ~ l CJ /"\ ......I



Modeme landbrug "- Iltore
IIlWISleringer Iellektlve redskaber og
maskiner.
Investeringer del' lkaJ beskyttes mod
vejrlig lret rund!. Flere og nere land-
mænd har dl ogsilndsel. 1\ man for
en mindre Investerlng Iel maskinhul
kan forlænge '-Ild og driftssikker-
hed p' den kostbare maskinpark.
IllIgIftfAr man en lagerplads, et repa-
rallOnsværksled og en lOl8ge1se af
ejendommens værdI.
Prisen 101et godt maskinhus ligner
prisen lor en god brugtIraktor.

MASKINHUS
TYPEMH
er konstruere! af ingeniørfirmaet
B,rch & Krogboe. der garanlerer. 1\
bygningen opfylder aUe myndigheder-
nes krav. VI garanterer. al der overall
er anvendt de mellt hensigtsmæssige
matenaier. så kval"el og pns passer
sammen.

SÅ NEMT ER DET
TIl hvert maskInhus type MH lever ..
4 kompl,,"e sæt legnlnger, der
mdeholder.

1: Grundplan
2: Konstruktlonsplln
3: Byggevellednlng med In.

nadvendiIIe del111er.
Tegnmgerne kan direkle sendes Iii
kommunens tekniske lorvaltnong lor

S,Alspærene leveres III
Ilden og monteres
!>Adel Sløb,e
'undamenr

J

godkendelse. Eller III banken Og der
er et sæt \Illendmanden selv og et
Iii h'ndværkeren.

SÅDAN LEVERES
MATERIALERNE
Slllspærene leveres til den aftalle
tid og monteres p' det støble funda-
ment. Alle øvrige malerlaler leveres
al os ... nøje opmåll og beregnet.
Vi kommer med materialerne eller-
hånden som der er brug tor dem Det
giver et bedre overbhk og en nem og
ghdende byggeproces.

VOilE KONSULENTER
STAR TIL RÅDIGHED
SkuUe der under byggeprocessen
opst' IVivlsspørgsm", er VIklar til al
rykke ud og give den nødvendIge
vejledning .. gratis Det er lin al lor-
delene ved al handle lokalt.

VED SPECIELLE
FORHOLD
O Skal byggeriet opføres under

særlige terrænlorhold?
O Er øvrige bygninger placeret. si

det er vanskeligt at anvende en
standardtype?

O Ønskes en speCIel udlormning?
O Ønskes el mIndre eller større

maSkinhus?

I alle 1II1l8lde kan vi ti skrlllddersyel
den rigtige løsning. der netop opfylder
landmandens behov og krav.

STAKLADER ELLER
HIÆLME
Til opbevanng af halm kan aUe
MH-typer leveres uden sida- og gavl-
beklædning. Skulle der senere blive
brug lor at ombygge iii maskInhus.
kan beklædning og porte altId leveres
og monteres.

MATERIALE-
BESKRIVELSE
Sp.r: Stålspær Istandardbredder.
Alstand mellem spær 3,90 m.
Tag: Gr' eternil.
Tagudhæng med tagrende er
standard.
Ovenlys: 2 stk. ovenlysplader pr, fag
I hver SIde.
Vægg. og g."l: Stålplader I 0.4 mm
tykkelse. Beskyttet med el zinklag
belagt med Plastisol - et PVC-
materiale. der både er slag- og ndse-
las\. Bagside pålørt lysegrå alkyd-
emalje.
Ferver: Sort, rød, grøn. grA og brun.
Port: Tophængt skydeport. der
anbringes ISide eller gavl eller ønske.
Ved større huse kan flere porte monte-
res eher ønske ligesom vippe- eller
hejseport kan monteres.

STANDAR~STORRELSER
FRA223 TIL 63_.
2 sidehøider. 3 bredder og __
gIver 36 kombinatlonsmuhgheder.
De kan vælge mellem 3 og 3.5 m Side-
hølde i bredderne 13.96 m, 15,97 m og
17,98 m. Alle I5 længder Ira 16 III
35.5m.
Udover disse 6 længder kan alle
typerne forlænges eller kortes med
tag l 3.90m.

PORTABHIHGE.
Det er klogt al vælge en portåbning,
der er mindst lO cm højere og ca.
20 cm bredere i hver side end den
slørste maskine.

GODE DANSKE
BYGGETRADITIONER
ligger Iii grund lor konstruktionen af
maskinhus Iype MH. Klassiske lag-
hældnInger og nalurvenhge facedefar'
ver lader MH gilde harmOnisk Ind
sammen med landskab og trad,llOns-
rigllandbrugsbyggerl.

•

..-I Portlbnlnll" sid. Portåbning -isvl Typ.-iU Br.dd. l.8ngde Antll meler meler b.l.gn.I ••
rn m.ler mll.r ml bredde held. bredde held. MH:

1100 223
1190 278

13.96 2380 332 4,84 3.77 14001300
2770 3B7
3160 441
35.50 496
1600 256
11.90 318

160013003,0 15,97 23 BO 380 3.57 2,80 4,98 4.04
27.70 442
3160 505
3550 567
1600 2BB
1990 35B

17,98 2310 42B 586 4.13 18001300
2710 49B
3160 56B
3550 638
1600 223
11l1O 278

13,96 2380 332 4.84 4,07 1400/350
27.10 387
3160 441
3HO 496
1600 256
IIl10 318

3.5 15,97 2380 3BO 3,57 3.30 4,98 4,34 16001350
2770 "2
3160 505
3550 5{,7
1600 2BB
IIl10 358

17.98 23 BO 428 5,86 4,34 18001350
~770 498
3160 568
3550 638

~-----.......•



;ENNEMFfII'I' KVAurE'I'
,. nL MIN.TE DETALJE - •

lemærk den tophængte port.
len kan skubbes med en lillefinger.
lemærk udhænget foran pan-
jælken. Gavltrekanten er her trukket
em, så panskinnen er dækket
g maskinhuset sikret mod slagregn.

Bemærk udhænget med tagrende. Færdig' arbejde ... kler til montage.
Tagrenden sikrer Dem mod unødIg Alle beklædningsplader laveres
søle omkring huset. Udhænget er en afskåret og U1passede. Det betyder
delelJe, der lever op til gode danske lang holdbarhed. da der Ikke bliver
byggetr8dllioner. sårbare kanter.

ii~~~;:;~ .---.- .---'- -

r·· ,f~'-
" .

ee e e
HERER

LANDMAND_S
IONHUS

den lille investering der
beskytter de store

og forøger ejendommens værdi

Mange standardstørrelser ... og mulighed for specielle løsninger

1IIIIIIii__ ?&iillIIdIIIri __ 3?IIIIIIIi _
.. > lIIIIIIiI 3? .-n__ •?D

--ib
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

RETIEN I HERNING, 2, AFD,
Nygade 1-3,7400 Herning

Tlf. 9722 2200

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

Herning, den 1~.8 ~~~"t UW~er 1997
R.A.F. 59/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. NR. )5'-\~- 0> \..) ,

Thyholm Erhvervs- og Turistforening er d.d. tilskrevet således:

"Thy holm Erhvervs- og Turistforening, Skolegade 2, 7790 Thyholm,
ansøger om tilladelse til at udnytte arealet, matr. nr. la,

• Jegindø by, Jegindø. - Jegindø kirke - lb. 30a.

Efter en besigtigelse den 11. september 1997, hvori foruden næv-
net deltog Alborg Stifts kirkegårdskonsulent, Menighedsrådet,
sognepræsten og ansøgeren, Thyholm Erhvervs- og Turistforening,
skal nævnet meddele, at det i medfør af Naturbeskyttelseslovens
§ 50 kan tillades, at en gammel sandgrav på arealet, matr. nr. la,
Jegindø by, Jegindø, som ansøgt udnyttes til rekreative formål,
idet der blandt andet sker en beplantning med træer, anlægges
motionssti og plæne med bålplads samt i det nordvestlige hjørne
en parkeringsplads til 4-5 personbiler.

• Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at området i for-
vejen er beplantet med høje grantræer. En yderligere beplantning
og anlæggelsen af stien samt de øvrige tiltag, herunder en mindre
parkeringsplads i det nordvestlige hjørne, vil ikke påvirke ind-
kigget til kirken. Det ansøgte ses herefter ikke at være i strid
med fredningens formål.

T~lladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttBt inden 3 år
fra tilladeIsens 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 ~lager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
milj øministeren afgør andre klager. ,'-'oI __ ;,t.

.J ........ ~ ... J l ... ~.;~~n
\'l ~d \\- "~r- \ ...../



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.

/GRM

•



FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT MOD'i'AGE'f'
Skov- og Naturstyrelsen

RE&. NR. J S Y7: o~
Herning, den 11. juni 2002

R.A.F. 33/02
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Jegindø menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

"Jegindø menighedsråd v/Kjeld Graversgård, Kongevejen 1, 7790 Thyholm, ansøger om tilla-
delse til at etablere en shelter i forbindelse med en grill- og skovlegeplads i Jegindø Kirkes
skov umiddelbart sydvest for Jegindø Kirke. - Jegindø Kirke -lb. nr. 30a.

Efter en besigtigelse den 10. juni 2002, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ring-
kjøbing amt, Jegindø menighedsråd og ansøgeren, FDF, skal nævnet meddele tilladelse til, at
der som ansøgt opføres en shelter på naturlegepladsen sydvest for Jegindø kirke, da dette ikke
findes i strid med fredningens formål. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at she1teren
placeres ved skoven noget fra vejen, så den ikke kan ses fra kirken, ligesom den ikke på no-
gen måde kan skæmme kirken eller påvirke indkigget til 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.

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.

H. Stamp"

Med venlig hilsen

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

seANN"Fj ':[1 Herning, den 11. november 2002
R.A.F. 64/02

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Modtaget i
Skov. og Natllr,,,tyrelsen

13 NOV, 2002

Kjeld Graversgård er d.d. tilskrevet således:

"Jegindø FDF/Borgerforening v/Kjeld Graversgård, Kongevejen 1, Jegindø, 7790 Thyholm,
ansøger om tilladelse til at opstille et almindeligt toilet og et handicaptoilet på et areal vest for
Jegindø Kirke. - Lb. nr. 30 a - Jegindø Kirke .

• Fra Ringkjøbing amt er modtaget en ansøgning om tilladelse til at opstille en toiletbygning
indeholdende et almindeligt toilet og et handicaptoilet på Jegindø kirkes skov sydvest for Je-
gindø kirke. Det fremgår af sagens bilag, at de kirkelige myndigheder, herunder menighedsrå-
det, provstiudvalget og stiftsøvrigheden, har anbefalet projektet.

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

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladel-
se til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt vægt på,
at toiletbygningen som oplyst af stiftets kirkegårdskonsulent ikke kan genere kirkeomgivel-
serne.

Tilladelsen gives dog på vilkår, at den endelige placering godkendes af Ringkjøbing Amt.

•
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.

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.
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Med venlig hilsen
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hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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