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REG. NR.4&" joh' ~,.),)
TinCl. 10/7 1951 i Hernine

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (v~dr:. fa~t ,ejendom).

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

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

sogn.

l ~ 1·løltrup hovedgaard
Timring.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommørkontoret)

BestilliD,..
rormular

Købers }
Kreditors bopæl;

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

(hvor sådant fintJe...) Fl'ednlngsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds.
Boløtebl'o St I kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Evald Nielseb

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l §li

af Høl trup hoved;~aard by Timring
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
En bræmlOepu 75 m. lanGs med. ldrke[;,j.rden (2 af)' s søndreslcel.

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

ikke på arealerne må ~~:mttmxanbringes 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 grave grus, dog ikke tættere end 30
ro. fra kirkeg,\rdon (2 af)'s søndre skel.

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

l ~ af!. iøl trup hovedgdr. by Timring sogn,

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

rrilllring , den 19/5 1951.

Evald l'Jielsen

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l !!S.
l1øltrup hovedgn.n.rd by Timring

frednings-
tilbud,
af sogn,

:xøt:mamIllXXlXXXXXXX~xxxxxxxslcpxxxxxxXX~xxxxxxxxldi:l;;: hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. l bf SlIlSt. 5 bu socnets hede itDtxudgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 30 / 5 19 51 .
II. lUchter

Jensen" Kjeldlokov, AIS, København.
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IndfcH,t i da~bogen for retskreds nr. 80, Herning køb-

stad m.v., den 6.7.1951.
Lyst tingboG. bd. 43 nr. 12. Akt. skab L. nr. 410.
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REG. NR. ~eJ:?Tin~;l. 10/7 19:;1 i Herninr.:;.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

l af 1·1øltrup hovedgaard Akt: Skab nr.
(udfyldes af domm"kontolet)

'riml'ing Købers }
Kreditors bopæl;

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

(hvor sådan I finueb) Fredningsnævnet for
Ringkøhing amtsråd.kred ••
Bolstehro St I' krempe. . øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Andreas I'Jarinus Andersen

tilbyder herved som ejer af ·matr. nr. l nf

af t1øltrup hovedc;nard by 'f ilOring
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
En bræmme pCL 75 m. reL;l1et frn vestskellet for l §:C, , og 2 af. Area-
let af~l'~nses mod nord af 2 ~ ae 2 ~ samt 2 ø og mod syd bl. a. af
run. tr. l all. j fr. vedlac;te kort. hvorefter det fre dede areal s syd-
L\rænse f1u~tor nords1ce11et i matr. nr. l ~.

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.

Xffg:;Loth&h»ldllt<:qCdo~:teK:m::alCXX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
l af af høltrup hovedgdr. by Timrine sogn,

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

XllI:JIighedsl:4lt:mvmefro(JS4PCX

'l'imrinc; ,den 19/ 5 19 51.
Andreas Andersen

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l af
af \"iøltrup hovedganrd by Timring - sogn,

UC1fjf~XXXXXXX~)CXXXXXX~XXXXXXXftlJP.CxxxXX:JOCJa1m; hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 5 Q.2. socnets hede :ab&: udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / 7 19 51 •.

II. lU.chterjensen & Kie'd~kov, AIS, København.
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Indført idaebogen gor retskreds nr. 80, Herning køb-
stad w.v., den 6.7.1951.
LYDt tingbor; bd. 43 nr. 11 Alct. skab I nr. 40.
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REG. NR. Ad/f}
'rint-;l. 10/7 19~1 i Hernin~\"•
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

1. .u. , l gQ Høltrup.hovedgdr. Akt: Skab nr.
(lldJyld~s al dommerkontoret)

aeslllllo,o-
rormaJ.r

Timl'inr; sg.
Købers }
Kreditors bopæl;

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

(hvor sAd.nt findes) Fredningllnævnet fol'
R.ingkøbing amtlll'ådllkl'edll,
Bolstebl'o St I kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Aage Arnold Andersen

tilbyder herved som ejer af.matr. nr. l 11., l Q2.

af lIøll;rup 1l0vGdg~1.ard by Tirnrinc;
at lade ~~~Ic:jff{(l:vennævnte matr. nr. frede.

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. skønhedsforslyrrende genstande. '

x1~NæIxiJt<lc2:)mig:xtng:xetxDLyJJt

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

l .§:2" l .!:! af l\':oltrup hovedgdrPY Timring sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
~~irnrin[!;menighedsråd hver for sig.

Timring ,den 23 I 5 19 51.
l\.[';e Anuel':Jen

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings.
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l Q, l ~
af t-1ø1trup llovedf,rd. by 'l'imring sogn,

~~KXXXXXxx~r~xXXxxx~~xxxxxxx~~xxxxxxx~~~~xm~.xmr.~~~~
dl!1lcKtiilræ::Jri~~KX ~~illIXlIil:Xbl~gx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / 7 19 51
ll. Hichter

Jensen & Klcld!>kov, A/S, København.
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Indført i dagboGen for retskreds nr. So, HerninG køb-
stad m.v., den 6.7.1951.
Lyst tineboG. bd. 23 bl. 273. AkL. skab O. nr. 53S.
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REG. NR. ,4'd:;J
~i~~. 14/7 1951 i Herning.

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

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

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

sogn.

l 9:. 1\01trup h6vcdc;ånrcl' Akt: Skab nr.
(udfyldes af d.ommerkontoret)

aulllllol.·
formal.,

Timrinc 80[.:;n.
Købers }
Kreditors bopæl; / /~Y

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

(hvor S4\danl finde~) FredDiDgsDævDet for
RiDgkøbiDg amtsrådskred.,
Bolstebro S I ktempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede 1':101trup olltngols csllj em

tilbyder herved som ejer af ,matr. nr. l n Høltrup hovedgaard, Timrint: soc;n

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

sogn,

Arealet beskrives således:

En brur:llne øst oG syd i en bredde af 75 !fl. reGnet fra kir]ccr(l.ruens
( 2 af)'s 0stskel.

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

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

l o. af !lol trup
hovodgQard

tinglyses på min ejendom matr. nr.
by 'fimring sogn,

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

menighedsråd hver for sig.

, den ID / Cl 19 51.
C}u'ist iQn Lunck

II. V. IJuncle

U.I!. JToQck J .1). J aleobsen

Idet fredningsnævnet for
tilbud, bestemmes det, at tilbudet

af [J01trup hovedcaard

Rinkøbing amt modtager og godkender
skal lyses som servitut på matr. nr.

by 'l' ililr i ng

foranstående frednings-
l f!.

sogn,

aI.:Jbotk:9DlxxxxxxxJtmxxxxxxxslq:l;xxxxXXXJfdJc(xxxxxxxxæk.x:JJ.xiJkm<:lIIlIIkxJl1lDi~
delse med matr. nr. l &, l y.. , l ~ smst. m.fl. xJml. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9 /7

]-I. IU.chtor
19 51.

jensen ar. K)eldskøv, AIS, København.



Indført i dagbogen for retskreds nr. Go, Herning køb-
stad m.v., den J.4. juli 19,)L

Veclt,Jlst o~; udskrift af forlm.ntllincsprotokol forevist.
Lys't tinCbog bel. 2 nr. lo. illet. oli:ab TI nr. 32L
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R EG. N R. ~t:::J.:J?l'inc;l. 17/10 1951 illernin".
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. f~st ejendom)'. . .

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

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

sogn.

2 12.' 2 il. !'iøltrup by, Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

B••IIIU., •.
formutar

'rimring sogn
Købers }
Kreditors bopæl; /jf/
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant hnde6) Fredningsnævnet for

Ringkøbing amtsråd.kred.,
Bolstebro St I' krempe. . øre.

Fredningstilbud
Undertegnede "Kirkelig foreninc for indre Inission i Dal1lnarJc"

tilbyder herved som ejer af ·matr. nr. 2 E, 2 Y.

af høltrup by Timring
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ::eRet::xbe)llllms, 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 bYGge et missionshus på 2 E, 2 Y. og

ved lejli~hed at nedrive missionshuset p~ 2 E.
Underteenode ldrlmlig foreninl; for den indre mission i Dan-

lnurk tiltræder dot nuførte forhold.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
2 :J. oC; 2 E af 1\01 trup by 'fimring sogn,

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

menighedsråd hver for sig.

For n1'1.tr.
Tilnrinc; , den 16/8 19 5l.

nr. 2 Y. Høl t rUl) by, 'rimring
Anders lJielsen
formand.

sogn. For m~tr. nr. 2 J2.
Møltrup by, TimrinG DC;

Kirkelig forening for de
indre mission i DanmarIe.

Aæfred Zacho
Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 12., 2 il.
af l.jol"trup by Timrine sogn,

lItldmtlblt&xxxxxXXunr.xXXXXXJC4iP!:XXXXXXXAi~CXXXXXXJC~:l<6WI1I.'Ol~~;x:rel'OiMif.X

1IetfIe~ifI1Ift.XiCil.C ~::Iåti:l:I~;x:
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / 9 19 51 •.
lI. lUchterJens~n 6: K)eld::.kov, AIS, København.
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Indført i dagbo~en for retskreds nr. Bo, Herning købstad
m.v., den 17.10. 1951.
Udskr. af forh. protokol og foreninBslovc forevist.
]~Y8t tjngbog bd. 43.23 nr. 111. Alct. skab P nr. 19.
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REG. NR. /6'''':JTingl. 17/10 1951 i Herning.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2!!!. 2 !/l. 1 m'
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands- Møltrup hove<!gdr ~
dele) bd. og bl. i ting- Timr1ng sg.
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfYldes al dommerkonloret)

'Ksbe'rS} Ibo æ'Kreditors p,
) r(. ~.',~
• .'. ,/f.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

\ .
I "

I
I
I

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant hndes) FredDings~."'Det fol'.

Ringkøbing amtsrådskred.,
Bolstebio S . I ktempe: r. øre.

1leaIIllIDP-
formaJar

Fredningstilbud
Undertegnede Menighedsråd

tilbyder herved som ejer af. matr. nr. ~ ....
'S:t:.. 2 H, l æ

af Møltrup hovedgaard by f1mr1ng
at lade nedennævnte arear af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

De pågældendo matr. nre. 1 deres fulde udstrækn1ng.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge~~jB;l XUili'"'fi!E!V~" 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.

Mnhr.:mf!! forbeholderl!lPig dog ret til at udlægge arealerne til kirkegiird.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. d t
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~ ~jendom

2 K. 2 !t. l ~ afMIllltrup hovedgdr. by • T1mr1ng
matr. nr.

sogn,

dog uden udgift for å det.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt fi::

mWjv;\ b?' JMir
Timring , den 19 /5 19 51.

P. M. V.
Pa.ul K. Hansen
formand for menighedsrådet.

/

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 IlUr 2 øof' il ba
af b.;;at :=.,t -m

Møltrup hovedgaard y Timr1ng gn,

~ 'xxxmul'~xf~~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagle kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den / 19

Jensen a K)eldlokov, A/S, København.
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Det tiltrædes,. at nærværende fredningstilbud tinglyses som
servitutstiftende på matr. nr. 2 !!, 2 Y og l l?:!!2Møltruphoved-
gaard, Timring sogn.

Kirkeministeriet, den 17. sept~mber 1951.
F. H. V.,

E. B.
M.G. Petersen

Eksps.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad

m.v., den 17.10.1951.
Lyst tingbog bd. 43 nr. 167. Akt. skab N. nr. 208.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01609.00

Dispensationer i perioden: 13-04-1987 - 27-02-2003
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OVERFREDNINGSNÆVNET Amallegade 7 BA/bm
1256 Købe_n~avnK
Telefon 01 - 13 36 38

Dato: 13 •..april 1987
Kirsten og Jens Erik Pedersen
Møltrupvej 20

Timring
• 7480' Vildbjerg

J. nr.: 2702 ·K/87

REG.Nl /0 ()I

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts Fredningskreds har den 13. januar 1987
afslået at dispensere fra den på Deres ejendom matr.nr. l u og l aø, Møltrup- -
Hovedgård, Timring, i juli 1951 tinglyste fredningsdeklaration til, at De må
opføre en ca. 32 m2 stor tilbygning til beboelseshuset på ejendommen. De har
påklaget afgørelsen tilOverfredningsnævnet.

De har anført, at De på grund af familiens størrelse har brug for mere plads,
og at De ved Deres køb af ejendommen fik at vide af både sælgeren og ejen-
domsmægleren, at fredningen ikke forbød bygningsforandringer, men kun bygge-
ri. De mener derfor, at fredningen ikke er til hinder for opførelse af den
planlagte tilbygning .

De har endvidere anført, at de kirkelige myndigheder må have overtrådt fred-
ningsbestemmelserne ved opførelsen af en kapelbygning.

De har yderligere foreslået, at myndighederne overtager Deres ejendom.

Ejendommen ligger langs kirkegårdens østdige, og huset på ejendommen ligger
~

ud mod vejen langs kirkegårdens norddige. Dette hus er det eneste i fred-
ningsområdet, der ligger øst for kirken og syd for den nævnte vej. Ifølge.
fredningsnævnets udtalelse er huset sammen med en ældre materialebygning in-
den for diget til hinder for det frie indblik fra vejen til den velholdte og

4It, smukke kirke.

FU 10-1



'.....
2.. "

Timring Sogns Menighedsråd og Viborg Stiftsøvrighed ha~ ikke kunnet anbefale,
at der dispenseres fra fredningen til den tilbygning, De ønsker at opføre.

I fortsættelse af fredningsnævnets besigtigelse har nævnets for~and over for
de kirkelige myndigheder rejst spørgsmålet, om Deres ejendom burde søges er-
h~ervet med henblik på nedrivning såvel af huset på ejendommen som af den æl-
dre materialebygning. Menighedsrådet ønsker imidlertid ikke at erhverve
ejendommen, og Stiftsøvrigheden har taget menighedsrådets holdning til efter-
retning.

I

I'

Overfredningsnævnet skal udtale:

I.
I .

Fredningsdeklarationen er til hinder også for en tilbygning, som den ansøgte.
De fredninger, der blev gennemført i 1950'erne til beskyttelse af kirkeomgi-
velser, er til stadighed blevet administreret strengt. Det tiltrædes, at der
uanset Deres behov for mere plads ikke bør dispenseres fra fredningen til op-
førelse af den ansøgte tilbygning. Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes
derfor.

Det tilføjes, at man har anmodet Ringkøbing Amtsråd, der efter naturfred-
ningslovens § 62 fører tilsyn med overholdelsen af fredningsbestemmelser, om
at undersøge lovligheden af den overfor nævnte kapelbygning.

e
e
•

I sagens behandling har deltaget alle Overfredningsnævnets 10 medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig .

~
Ber.ct Andersen

overjreQnmg:.na;vn~~~ formand
--



G.~npart til DN, Skov- og Naturst., amtsark.afd., Trehøje kommune, fredn.afd.,
Timring sogns menighedsr., Provstludv., Stifts-

REG.Hl 110 a øvrighed.
FREDNINGSNÆVNET ~ 7

FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS
17; J' a n u a r 1.(, ,-:-',7 •Ringkøbing, den . • 7

R.A.F. ??6/J 986.
DOMMERKONTORET· Tf.LEFON 07·32 14 II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Kirsten oe Jens Erik Pedersen, Møltrupvej

20, Timring, 7480 Vildbjerg, således:

"An~ående orførelse Flf tiJbye;nine til eksisterende beboeJse rå rn3.tr.
nr. l~ oz J~ Møl trup ]{oVe(lc;t'lrel, Timrinr.:, tilhørenoe K j rnten oe; Jenf::J
Erik Peder~~en, Tl1øltrupvej ')0, rl1irrrrine;, 74f30 Vildbjere.

På ~rundlCle; af Deres henvendelse til frednine;sm:wnet om tilladelse:
til opførel8e af (]en nievnt~~ tilbygninc; har frednine;Sl1fl-JVnet foretaGet
en be8il~t.i~~else af forholdene på stedet. flammen med N:pY':u;ent:-Jntel'
for r~ilnrin::~ ::JOC[l:~ menlghedsI'cJd oe en rel,rr)8E-mLc3nt foY' ::1'ptet~3 fred:1l.n~~~)-
kontor. Ved denne be~d:~Uc:else talte 1l1evllcL mod D'::~;r]. Under' be~):is"LiC:l::l-
sen var !lWvnet in(]p ptl ;;pørcsmtl1et o~n rnynd i,~he(lernp~~ ovcrtat'l':lse af
ejendol~men.

e
e
e

Ejendommen matr.nr. l~ oe; l~ danner tilsammen et me3~et !iln;~]t ni!; lR.nc:t
Grundr~tykke lancc; meti kjr1<e~/lrdens østdice. Bebygt:('lf30n ljC;~;f~r helt
fremme ved vejen 1anc:s kirkegårdens norddie;e. Bjen<3omrncn er dl~n eneste
øst for kirken oG sy(l for den na!Vnte vej, o~ arealerne ØDt for ejen-

dom:l1en 11.::.:c:er i landzone.

Den davs;rende ejer af,:3Elv i 1951 freunil1C;c;cilhud pt't (~jendo!Y1rnen. Fred-
nin~8tilbuddpL er lyHt pn ejendommen o~ h~r alts8 v~ret ken~t af sene-
re ejere af denne, ae; derfor o~s~ af Dem, da De købte Jen.

F'redn1 ne::ma~vnet ha.r me(l cl c: 1: i. rke 1i [';8 rnynd i:<hel] er v id erefo rhand let
spørC:J!rJc'tlet om overtac:else nf ejendommen, mer! har ikke herved fundet

muliched for en s~dan overtacelse.

Frednincsn;:'Vnet rindpr ikkt~,:J.L der bør 31«; yder.1ic;ere 11ycceri. J.!t~ ejen-
dorn:-nen og ser Gj i!. l]l:r'for I1øt1;m~:et ttl ClL af~il;1 Deres :-:l.nsøgnh1C om cl i.;~-
pen:-iClLion fr!J naturfredniJ2(-;;r;lo\'C:W":; § '54 ti-l (let 8.n::;ø~:te 1'lycc:erL

(,;(1. l·nr~ L? o 1.. kI, ?
1 .~') 1')(;-'indg. ;,......... ,-"u (
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AfgørelAen kan efter naturfredningslovens § 5S indbringes for over-
freonincnnrr.;vnet(adr. AmalieC';ade 7, 1256 Eøbenhavn K) af hl.a. an-
søGeren ae forskelliee myndieheder.

Klaeefristen er 4 ucer fra den dag, afgørelsen er meddel t den på-
gæld end e kla gebere t t j {~ede. "

Hvilket herved meddeles.

Med venIie hilsen
p.n.v.

Sv. Aa. ChristenGen



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING AMT

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

Tlf. 97222200• Herning, den 12. august 1996
R.A.F. 22/96

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

Niels Nielsen er d.d. tilskrevet således:

"Niels Nielsen, Møltrupvej 20, Timring, 7480 Vildbjerg, ansøger om
tilladelse til at udvide et eksisterende udhus med ca. 23 m2 be-
liggende på matr. nr. 1 u og 1 aø, Møltrup Hovedgård, Timring. -
Timring Kirke - lb. nr. 137.

Efter en besigtigelse den 1. august 1996, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Trehøje kommune, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Aulum Provsti, Timring Menighedsråd og ansøgerne
skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele
afslag på Deres ansøgning om at udvide udhuset på matr. nr. 1 u
og 1 aø, Møltrup Hovedgård, Timring.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke ses at være
ændringer i forholdene på stedet, siden Overfredningsnævnet den
13. april 1987 stadfæstede et afslag på en ansøgning om noget

.. tilsvarende på samme ejendom. Det ansøgte er derfor fortsat i
strid med fredningens formål.

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.

Miljø· og Energiministeriet
Skov- og Naturs;yrelsen
J,nr,SN1996-\a\\\\\. r'.~C"'., -./,,511.
Akt. nr. I

Med venlig hilsen

H. Stamp"
I~



tt hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/GRM
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BlNG AMT

RETIEN I HERNING, 2 AFD.
Nygade 1-3. 740ll Herning

Ttf 9722 2200

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Herning, den 29. januar 1997
R.A.F. 92/96

REG. NR. tb 0"1· Oa .

Niels Christian Kongsstad Nielsen er d.d. tilskrevet således:

"Niels Christian Kongsstad Nielsen, Møltrupvej 20, Timring, 7480
Vildbjerg, ansøger om tilladelse til ombygning af eksisterende
udhus samt lovliggørelse af en eksisterende bygning til brevduer
beliggende på matr. nr. 1 u og 1 aø, Møltrup Hovedgård, Timring.

.. - Timring Kirke - lb. nr. 137.

Efter en besigtigelse den 23. januar 1997, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommune, Trehøje kom-
mune, Aulum Provstiudvalg, Timring Menighedsråd, kirkegårdskon-
sulent Gunver Vestergaard, der tillige repræsenterede National-
museet, Danmarks Naturfredningsforening samt ansøgeren, Niels
Christian Kongsstad Nielsen, sk~l nævnet i medfør af Naturbeskyt-
telseslovens § 50 give tilladelse til, at det eksisterende udhus
som ansøgt ombygges med et nyt og højere tag på vilkår, at taget
belægges med røde teglsten som resten af huset, idet nævnet ikke
finder, at det ansøgte er i strid med fredningens formål. Nævnet

.. har navnlig lagt vægt på, at en så relativ beskeden forøgelse af
taghøjden ikke virker skæmmende på kirken og dens omgivelser, når
tagbelægningen udføres i røde teglsten som på resten af ejendom-
men.

•

Derimod meddeler nævnet afslag på ansøgningen om, at det eksiste-
rende dueslag, der er opført uden forudgående tilladelse, kan
blive stående. Nævnet har ved denne afgørelse navnlig lagt vægt

---på, at dueslaget er en selvstændig bygning, der ligger et stykke O~ O
fra det øvrige byggeri og ganske tæt på skellet mod kirken. Byg- ~?..........
ningen virker dominerende og dermed skæmmende på kirken og dens .~ e ~

2~ ............omgivelser og er derfor i strid med fredningens formål. .~ ~ -
l:: ~ ~·s ::3 ry

.!lO .... -'"' ro ITilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år r~ & 0
r: 'J.Ij t,"") c-lfra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66, ~~; .
~>(IJ~stk. 2. == ~ ...: c:

-I- 'l.<t C .....,
~ t'\ • ~
,c, <J,J -, «



•

•

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 ps 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



FREON INGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING, 2 AFD
Nygade 1-3, 7400 Hernmg

Tlf. 97222200

Modtaqat iSkov-og I\I~", "l/fAlsen

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

') 7P iil1\i1 1nq:;"'ro ' 0~"j .~, .

Herning, den 26. juni 1997
R.A.F. 47/97

•
REG. NR. l\00). 00

Niels Nielsen er d.d. tilskrevet således:

"Niels Christian Kongsstad Nielsen, Møltrupvej 20, Timring, ansø-
ger om tilladelse til bygning af nyt dueslag øst for eksisteren-

.. de hus beliggende på matr. nr. 1 u og 1 aø, Møltrup Hovedgård,
Timring. - Timring Kirke - lb. nr. 137.

Efter en besigtigelse den 19. juni 1997, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommune, Trehøje kom-
mune, Aulum Provstiudvalg, Danmarks Naturfredningsforening samt
ansøgeren, Niels Christian Kongsstad Nielsen, skal nævnet i med-
før af Naturbeskyttelseslovens § 50 give tilladelse til. at der
som ansøgt opføres et nyt dueslag øst fo~ eksisterende hus på
den der værende sokkel på vilkår, at taget udføres som et fælles
tag med eksisterende garage og belægges med røde teglsten som re-
sten af 1huset, samt at dueslaget opføres i materialer og males i
farver, der ikke afviger fra resten af ejendommen, idet nævnet
ikke finder, at det ansøgte er i strid med fredningens formål.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at dueslaget ikke f~r indflydel-
se på indkigget til kirken, når det placeres som ansøgt, ligesom
det ikke vil virke skæmmerde på kirken og dens omgivelser, når
tagbelægningen og farver iøNrigt udføres, som der stilles vilkår
om.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.·

tt 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. StampU

hvilket herved meddeles til Deres orienter~ng. I

/GRM
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FREI)~"r-..IG~r-·.IÆ\lNf:T
FOR RINGKJØSING AMT

RETIEN I HER/-JING. 2. AFD.
Nygade 1-3. 7<100Herning

Tlf. 91'222200

MoCffagetl
Skov- og Naturstyrelsen

1 5 JAN. 1998
Herning, den 14. januar 1998
R.A.F. 85/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REu. HR. '~O ~. 00.

Timring Menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

"Timring Menighedråd, v/Henry Just, Riisvej 3, Timring, 7480 Vild-
bjerg, ansøger om lovliggørelse af alt, hvad der 'er lavet inden-
for det Exner-fredede område siden 1977. - Timring Kirke - lb .
nr. 137.

Efter en besigtigelse den 8. januar 1998, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Viborg Stift, Aulum Provsti, Ringkjø-
bing Amt, Trehøje kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt
Timring menighedsråd, skal nævnet meddele, at det i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 kan tillade, at der syd for kirken
som ansøgt er opført en redskabsbygning i beton med fladt tag
samt anlagt en oplagsplads på matr. nr. 2 af, Møltrup Hovedgård,
Timring, idet dette ikke er i strid med fredningens formål.

Udvidelsen af kirkegården anses ikke for at være i strid med fred-
ningen, ligesom anlæggelsen af parkeringspladsen ud mod Præste-
gårdsvej er sket uden for det fredede areal og derfor heller ikke
er i strid med fredningen.

Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at kirken er pla-
ceret væsentlig højere i landskabet, hvorfor hverken bygningen
eller oplagspladsen vil påvirke indkigget til kirken fra de of-
fentlige veje eller på anden måde skæmme kirken, ligesom både
bygningen og oplagspladsen må anses for at være nødvendige for
kirken og kirkegården.

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

J

, 19 E,,'·r·n,,~:..,;~l("lrint

. og l\!aLuf::lLyrelsen
.J 1986- /..0 //1//- <:7,,(7/ BH.

'](',3 f.o



Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. tJ
§ 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 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

•



RE6.NR~ / 6 () 0;. 00
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 27. februar 2003
R.A.F. 22/02

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov·. IV\' "'l'l'l.tufstyrelsen

2 8 FEB. 2003

Christian Vrist er d.d. tilskrevet således:

"Christian Vrist, Kirkegade 13, 7673 Harboøre, ansøger på vegne Indre Mission om udvidelse
af Timring Missionshus, beliggende på Møltrupvej, matr. nr. 2 y, Møltrup Hovedgård, Tim-
ring. - Lb. nr. 137 - Timring Kirke.

Efter en besigtigelse den 6. februar 2003, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Aulum Provstiudvalg, Danmarks Naturfredningsforening., Trehøje kommune, Timring menig-
hedsråd og ansøgeren, Indre Mission, skal nævnet meddele tilladelse til den ansøgte udvidelse
af missionshuset mod syd, da dette ikke på afgørende vis er i strid med fredningens formål.'

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at Kristelig forening for Indre Mission ved fredningen af
arealet forbeholdt sig ret til at bygge og udvide missionshuset. Endvidere er der lagt vægt på,
at tilbygningen er placeret, så den ikke skæmmer indkigget til kirken, ligesom tilbygningen
trods en vis dominans ikke skæmmer kirken væsentligt.

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 klagemyndig~eden 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

_ Sltov~og Natu~t~eJ~PVl
• J.nr. SN 2001 - l1l/' 1/ ~-OGOjffiTTEN I HERNING, 2. AFDELING

Akt. n~ ~ Nygade 1-3,7400 Herning
'-~3 Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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RE6.Nl lteA.O:
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget f
Skov- og Natul'StyreJsen

2 f MAJ 2007

Herning, den 16. maj 2007
R.A.F. 98/06

Lars Damgaard er d.d. tilskrevet således:

"Lars Damgaard, Møltrupvej 52, Timring, 7480 Vildbjerg, ansøger om tilladelse til at opføre
en carport på ejendommen, matr. nr. 1 æø, Møltrup Hdg. Timring - Lb. nr. 137 - Timring
Kirke.

Efter en besigtigelse den 8. maj 2007, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for provsti-
udvalget for Herning provsti, Timring menighedsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt
ansøgeren skal nævnet i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives til-
ladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål.

Tilladelsen gives på vilkår, at taget beklædes med samme materiale og i samme farve som det
eksisterende samt, at væggene males inaturfarver.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at tilbygningen ikke påvirker indkigget til t..lIkcn, ligesom
tilbygningen ikke virker skønhedsforstyrrende på kirken. Nævnet henviser her til, at tilbyg-
ningen opføres i forbindelse med en renovering og almindelig forskønnelse af ejendommen.

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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL

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

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

S. Stamp
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