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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. 0:. (vedr. fast ejendom).

, .
24a Nørrelandet,
Felding sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogne
(i København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab RI'.
~u4fy'd.. _I dommlflconto,etI

Købers } b I
Kreditors opæ :

Gade og hus nr.:
(bvor sAdaDI fi'la~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edniDgBnævnet fol'
RiDgkøblng amt8l'ldakl'ed.,
Bolatebl'o '

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Peder Jensen

tilbyder herved som ejer af, matr. nr. 24!!

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

Felding sogn,

Arealet beskrives således: som en trekant lige nord ~or kirkegården,
hvilken trekant afgrænses mod vest af byvejen, mod syd af kirke-
gården og øst af en linieimod nord i flugt med det østre kirke-
gårdsdige, jfr. vedlagt e kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke beoygges clbtX_~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 XiltJa:l at min fader Marinus Jensen, sålænge han
lever må bebygge den omtalte trekant •

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.241 af N ørrelandet ~ Sdr. Felding sogn,

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

~xsillIC

,den18/5195l. al,

Jens Peder Jensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 24a
af Nørrelandet by Felding - sogn,

a~*~xzxzxzx3~xzxzxzx~XZXZXZ~XZXZXZ~~»Ba~»BXZixæB~Z
dlllxzlllZXmefrXZltZ 31ld!ixtl1pXiSJlmctJlqx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 3 / 7 1951 .
Hø Richter.

JenSCD & KJeld.kov, AIS, KøbcnhavD.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 5.7.1951.
Lyst: Tingbog. Bd. 22. nr. 64.
Akt: Skab. F. nr. 560.

Sølling.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. Jr.. (vedr. fas~ ejend<:»m).

23~ og 2~'Nørrelandet,
Sdr. Felding sogn.'

Købers } bo æl'
Kreditors p.

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab RI',
1ll4fy/du ol domm.,lamto,dI

Gade og hus nr.:
(hvor S!dllDt fto.des)

Anmelderens navn og bopæl (kontor);

Fl'eclningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'åclskl'ecls,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Søren Olesen

tilbyder herved som ejer af, matr. nr. 23~ og 2~

af Nørrelandet by Sdr. Felding
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme på 25 m. øst for matr.nr. 23~'s vestskel (formentli,
kirkegårdens østskel) og en bræmme på 20 m. regnet fra det søndre
kirkegårdsdige (jfr. vedlagte kort) og sydskellet i matr.nr. 2f.

Fredningen har følgende omfang;
Arealerne må ikke bebygges ~imp.km~zJOBildmlltimll:t:x:Iiec~r.t1ømQ~ 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.
Jagz~mc:BafØ8iiJaiJ~iIlZmzatzX

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

23~, 2~ af Nørrelandet by Sdr. Felding sogn,

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

1Xlmtsf1lf~NZxm-xagc
, den 18 / 5 19 51.

Søren Olesen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 23~, 2~
af Nørrelandet by Sdr. Felding sogn,

tfxH$Jf:ltw.ltzxzxzxz1m;x:zxzxzx2kiø.xzxzxzx2flltExzXZXZX2S~ hvilket matr. nr. i forbin.
delse med matr. nr. 2~, 17ba, 25~ ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 3 / 7 19 51 .
H. Richter.

Jenlen &- Kleldskov, A/S, København.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 5.7.1951.
Lyst: Tingbog. Bd. 22. nr. lo., .
Akt: Skab. M. nr. 186.

Sø11ing.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. Ir.. (vedr. fast ejendom).

, '

Mtr.. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

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

80gn.

25!!:Nørrelandet,
Adr. Felding sogn.

Akt: SkaIJ Dl'.
(IUI/)I/de. G/ li<>mm"Iconl.,d)

Købers }
• K d't bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(bvor ddanl find,s)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'i.dskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Undertegnede Sdr. Felding kirke
tilbyder herved som ejer af, matr. nr.' 25!!:

af Nørrelandet by Sdr, Felding
at lade ~IeXlJI'JllItxli:lOvennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller X!xJX~, 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

Fredningen omfatter ikke beplantning.

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

25!!: af Nørrelandet by
tinglyses på ~endom matr. nr.
Sdr. Felding sogn,

Mnhr.

dog uden udgift for 1JIi&. det.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

menighedsråd hver for sig.

, den 18 / 5 19 51.
P. M. V.

Helveg Kristensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 25a
af Nørrelandet by Sdr. Felding- sogn,

Zk~~zxzxzxzxmxzxzxzxz~zxzxzxz~~zxzxzx~~k~~~ØMEkbK~
llØIrcxfiU~:Ji~ itlJk2lmlr«zot3md!m&E

, Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den lo / 9 19 51 .

Ho Richter.
Jen'CD & Kleldskov, A/S, København •
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Det tiltrædes at nærværemde frednings~i1bud tinglyses
som servitutstiftende på matr.nr. 25! Nørrelandet, Bdr. Fe1-
ding sogn, idet bemærkes, at servitutten bortfalder, såfremt
arealet med tiden skulle b1iv~ inddraget under kirkegården.

Kirkeministerie~, den 2. mart~ 1953.
P. M. V.

E.B.
Aug. Roesen.

F.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v. den 12. marts 1953.
Lyst: tingbog. bd. S.Fe1d. nr. A.
Akt: skab. V. nr. 469.

Rygaard
cst.
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Afgørelser ~ Reg. nr.: 01648.00

Dispensationer i perioden: 05-03-1996 - 30-05-2002



FREDNINGSNÆVNET
FOR R1NGKJ0BING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3.7400 HernlnQ

Tlf 9722 2200

MOdtager l
Skov-og NaturSTvrelsen

r' .) "·1M. :3>:; Herning, den 5. marts 1996
R.A.F. 2/96

Skov- og Naturstyrelsen
•Haraldsgade 53

2100 København ø.

Sdr. Felding Menighedsråd v/Laurids Lauridsen, Skovbrynet 2, 7280
Sdr. Felding, er d.d. tilskrevet således:

•
"Menighedsrådet ved Sønder Felding kirke har ansøgt om tilladelse
til at anvende et areal syd for kirken til udvidelse af kirke-
gårdsarealet. - Sdr. Felding Kirke - lb. 128.

Fredningsnævnet for Ringkjøbing amt meddeler i medfør af Naturbe-
skyttelseslavens § 50 dispensation fra fredningen af 3. juli
1951 af omgivelserne til Sønder Felding kirke, matr. nr. 23 b,
Nørrelandet, Sdr. Felding sogn, idet nævnet godkender, at det i
ansøgningen nævnte areal syd for kirken anvendes til udvidelse af
kirkegårdsarealet, idet Fredningsnævnet ikke finder, at denne an-
vendelse er i strid med fredningens formål.

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-
Miljø· ogEn~giBl1Ittan be st emmer andet.
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \ J.. \ \ I ~\ ~O 00 I •
Akt. nr. ~



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

/GRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00

• T ;.

Skov- 'l' .~,

1 1 1;;;';1 "n'gc, •• .-J. j

Herning, den 8. juni 1999
R.A.F.29/99

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Sdr. Felding Menighedsråd v/Jens Udbye er d.d. tilskrevet således:

"Sdr. Felding Menighedsråd v/Jens Udbye, Kærhedevej 15, 7280 Sdr. Felding, ansøger om
tilladelse til, at udnyttelsen af den meddelte tilladelse af 5. marts 1996 vedrørende udvidelse af
kirkegårdsarealet ved Sdr. Felding Kirke, forlænges. - Sdr. Felding Kirke -lb. 128.

•
Fredningsnævnet gav ved kendelse af 5. marts 1996 tilladelse til, at et areal syd for kirken
anvendes til udvidelse af kirkegårdsarealet, idet fredningsnævnet fandt, at denne anvendelse ikke
var i strid med fredningens formål. Tilladelsen bortfaldt, hvis ikke den blev udnyttet inden 3 år
jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Menighedsrådet har nu søgt om forlængelse af tilladelsen, idet det er oplyst, at den ikke er
udnyttet.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 forretningsordenen for
Fredningsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at
tilladelsen forlænges. Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år fra meddelelsen af forlængelsen,
bortfalder tilladelsenjfr. 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 ovenfor 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.

Med venlig hilsen

H. Stamp"
hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/. ti
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Modtaget i
Skov- OQl Naturstvrelsen

;~ ~ MPd JijO? Herning, den 30. maj 2002
R.A.F.32/02

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

• Sdr. Felding Menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

"Sdr. Felding Menighedsråd v/Jens Udbye, Kærhedevej 15, 7280 Sdr. Felding, ansøger om
tilladelse til, at udnyttelsen af den meddelte tilladelse af 5. marts 1996, som blev forlænget
den 8. juni 1999 vedrørende udvidelse af kirkegårdsarealet ved Sdr. Felding, forlænges yder-
ligere. - Sdr. Felding kirke -lb. 128.

Fredningsnævnet gav ved kendelse af 5. marts 1996 tilladelse til, at et areal syd for kirken an-
vendes til udvidelse af kirkegårdsarealet, idet fredningsnævnet fandt, at denne anvendelse ik-
ke var i strid med fredningen s formål. Tilladelsen bortfaldt, hvis ikke den blev udnyttet inden
3 år j fr. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ved skrivelse af 8. juni 1999 forlængede nævnet tilladelsen i 3 år.

Menighedsrådet har nu påny søgt om forlængelse af tilladelsen, idet det er oplyst, at den sta-
dig ikke er udnyttet.

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

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at tilla-
delsen forlænges. Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år fra meddelelsen af forlængelsen,
bortfalder tilladelsenjfr. 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 Natur~lagenævnet.

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.

,-
RETTEN I HERNING, 2. AFDELING

Skov- og Natur~tyreIsen. Nygade 1-3, 7400 Herning
J.nr. SN 2001 -/.1/// /I.,(700}tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
Akt. nr. 23 si

mailto:f-naevn@get2net.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

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.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk
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