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\ 'I~, ,..-v~'. l.AlVe 31 AUG. 1966

Stempel- og gebyrfri

Ktb. NR. .J '/~3 C-.J~~-~~Anmelderens navn og bopæl (kontor):

,
l',

Fredningsnævnet for Ribe amtsrddskreds,
dommerkontoret, Varde.

i henhold til lov
nr. 194 af 16. juni 1961 § 32, stk. 6.

Fredningstilbud

Undertegnede gD.rdej er 1'1iels J" epsen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 26 b

af

e Hult Kirkeby
J,lalt

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

by
sogn,

ee
Arealet beskrives således:

Se vedhæftede kort med rød skravering.

Fredningen har følgende omfang:

•

. Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse, hønsegårde, møddinger,\ /
bilkirkegårde eller andet, som kan virke skæmmende. ./~

~\ J eg forbeholder miG at etablere en ind t il lo III bred ve1 +angs
østskellet ai' mutI'. nr. 2G e, Malt Kirkeby, Ivlalt soc;n, og det er et
vilkar :for min t LI tI'mdeloe af fornævnte bestemrneloe, a'~ denne vej kan
viderefør~n over den allerede fredede miG tilltørende e3endom, matr.
nr. 15 b, Malt lO I'ke IJY, lfa.lt soen.

For rredningen kræver jeg ingen erstatning. / .
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. 2G b, af

J\lult Kirkeby by Malt sogn

\I I

:~
:I
:1i!
pe dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
lV[nlt-.l!'oldinc; menighedsråd, hver for sig eller i forening. I.,

l~\talt -,l ... /
.-(, ;; .

/' "5/
19 66., den

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses SOI11 servitut ar. på mutr. nr. 26 b

iH

lvIalt11altbæk by sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 13 b, 17 b, 18 h, 19 b , Maltbæk,
. 27 Askov dVIa1t soan, .

21 a, Estrup Hovedgård, O@RtX;udgør et fa-naorug! et fredede '3'real ses mdtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign., hvor·

om henvises til ejendommens blad i tingbogen.

\
I'
b
'\
\

f\

f~,
'I
),
\'
rFredningsnævnet for Ribe amt, den 30. august 1966

P. n. v.
,

:1
l;
I
;.Øl VI)..,

I~/J-r~/POUl Buch.
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Forevist ad III nr. ~ j :<J/
Dommeren i Holsted. den

(udfylde, al dommerkontoret)

.. ,.,

31 AUG ••

.Del af /naV-: I7./. le?, el.? (1,

.J>2aLL Kirl:eby ,

.A'aLi, sCl,9n, .P2aLG herred, ..æ~be wni.

lLd(æJdi&ei iJuti :~ id W7tl{y6~. o/.t<1;waLion.

'~d~1'~
~a:f.. ~<XXJ. LaruiiÅjVe1:iOr

, .
~ j" li) 14 mi .~...,..;\. • l • '"



stempel- og gebyrfri i

REG. NR. . ~ I?gj r
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

fredningsnævnet for R/be amtsrddskred.9;
dommerkontoret, Varde. a~1

henhold til lov 'I~'/~fr;b

I
/

nr. 194 af 16. juni 1961 0 32, stk. 6.

Fredningstilbud

Undertegnede gCl.l:(] e j er :'~v<;;no Lund .J u rlU0lL

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 12 e

~.f11t I

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matT. nr. frede som nedenfor anført.

, Arealel beskrives siledes:

sogn,

II
e

fredningen har følgende omfang:
Arealerne ma ifdte beojgge$ eHer beplan~es med højtve;~gertrfe tla>.Æf, m&He.nidfgt eUer V'ed,

varel'lde, ligesom der heHer ikille på arealerne må gIa-res- gru:; efter <tnb'rttJge'f frarrsfMmatmstaHontf$

Iedning3lIi~ster o. ffgIT~ 9~ure, udsalgBte€ler, boder, v~grJ'e til t1:boefse, fum~elårde, m~Mrrrgert
bilkid:egarde eHer ande~~ som Ibm virKe d:æmm~nde.

FeDr fredning,elI! kræ7li!1l Jeg. hi:rgervent.dning~
Jeg u i1n4lot':!'fiåef moedl"at oveootåenlli'e ftecfniirrg:diTlb1ll'dItiffl'g~~ Jlll nn~l!11~~

m.ttr~ rrI. 12' el aJi
!by

I .. ,,'i" g aaeI ,; j' Liza
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
Malt-:F'olding menighedsråd, hver for sig eller i forening.

J'vlalt , den f,C; ./ V'
v -' 1/ 19 66.

...'"'1'

C/~e///)?_(3/ .~P Yt:>;;-<!'L?
?,//v ~r: ?~i:-r ,t--/

1/

,

Maltbæk by Malt sogn,

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående fredningstil bud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitutJtiK på matr. nr. 12 e

af

•
hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 2 d, 9 a, 2 o c, ibd., og 19 a, 19 d,
Askov, Malt sogn, ikii: udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten .

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign., hvor-
om henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 30. august 1966
P. n. v.

/;:'

(J--tAJ ~(
/Poul Buch.

/ Indført i dagbogen for Holsted
retskreds, den 4: :-t r e ......

31 AUG. 1966,....
lyst. Tingbog bd. JA.!... ~/J,t lld
Akt, Skab til ~ I'. J/illVti{
fvtL "'

_ _ . "t-. ""
; i )l., '''El;;.
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REG. NR. ,?".J G 26'/
a • D » " r ,. /1 ~.)'?......... .,(

, , '.' 'I f"" 1,

Aninelderens navn og' bopæl' (kontor):
.... Dr. 44 Malt,..
Ild' IIOP. . '. Fredningsnævnet {O/1 Ribe amtsrådskreds,

dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede
tilbyder herved som e:'~:tf.ar~ tor l.lal' SOfD »6 lC1l'treæ ,.. ......
af by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nede_tilført.
sogn,

Arealet beskrives således:
'. r H'

~ I • ...J..,

,I' • !

.,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må 'ikke bebygges eller beplantes med højtvoksend~ træer, midlertidigt

" l ~" , .. ..: • IJ ' ..

eller vedvarend.~, ligesom der 'heller ikke på arealeJ')lemil graves g~& ~IJel~~nbrj,Qgel}'.
transformator~tationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgsst~de;, rbo~errl,~rie . til:
bebo~I~~J,.~~P's~·g~~~e!~~~~~i!lgerel1er>~iidet,som k~mvirke skæ~~endJ~.· ..~"'~' t"' .

S"'Wjft1i!~Q'&: ·tif:år .. ,. . ~ :~,. .
~.. ,.. '... ',ll.":-

t·

F~r fredningen ~1r.k8ael!' ingen erstatning. . i '. • "":. .
. 1~~9~,.j .1 .h~.I. ,t ... lf\,.4d(-t~i~ ...,J..I'.IJ ........

.... eg er indforstået med, at ovenstående fre.dningsti1bUd..tinglyses,*"Q.ej~ndomJ.'.
matr. n44 . . af l"

lid'. by
.. " ~, sogn

dog uden udgift ilamilbt ••
I'
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Påtaleberettiget i henhold til foranstAende er fredningsnævnet for Ribe amt o~
Mal t sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Malt , den 1951.
GudDlund Kelstru~. Johanne Jeysen. Hans Olsen. P. Gregersen.
Mads Olsen. liarius Andersen. Anna Bondesen. A. Truelsen.
Hosstående udgør det samlede menighedsråd 1 Malt sogn.

Gudmund Kelstru~
fInd.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranståenete frednln!fs~
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 44

af
Maltbæk by Malt sogn,

~~mJ\1~~

l:li:&ampiDl!~fl4J Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart belles henlagt på akten. ' ,

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen" samt med resnekt af'forbe-11o1d i kirkeministeriets skrivelse at'11' januar' 1952.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 25' januar 1952.
J a s t r u 1).Det tiltrædes, at Dærv-ærende frednin~stilbud 'tingryse~'som ser-vitutstiftende på matr. nr. 44 af Ualtbæk ~y og Malt So~n,med fØlgendeforbehold: ; ,, .

"Sålænge det nævnte areal administreres af'ae kirk'eiige myndig-heder, træffer kirkeministeriet uanset'fredningsdeklarationen, efterindhentet erklæring fra fredningsnævnet bestemmelse"om eventuel nyplacering af bygninger ~å arealet, herunde'r 'om byggå~lanen, f'orsåvidtde ~ågældende bygninger skal tjene til kirkens brug."
Ki~keministeriet, den 11' januar 1952.

:P. ]l. V.
E. B.M. G. PedersenEksps. ,Indf'ørt i dagbogen for retskreds nr. 88, Gørding-Malt Herreder,

den 25' januar 1952. 'Lyst. Tingbog bd. Jialt I. Akt:' skab I.'nr~ 295. 'I, I. ",

Kort ~ kirkeministeriets samtykke forevist. " 'li 'l., "

J a s t r u ~... _---- ... " ,

Gen~artens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNE"

FOR
RIBE AMTSRAAD5KRED~
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REG. NR. //1.3

Q. la P a r t...- - ..... -I
)

Dv...... 1-'Mal',*.
1181' 1J08D.

.- " r ...
Anmelderens na\'t1' og 'tiopæf (kontor):

Fredningsnævnet fOT Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede !lit.la ~'8.p&eD .
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 191

af byJIal',*
M'al'_at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

3J •••• brect4e.
"

l ' .I ..., "

. 'II

,u j

I .S I

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ,ligesom d~r heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
~ t " ,~ " , •

transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke s'kæmmende: ' '

.• ~J.IAlA=fØ~ Si1bI&

, I

F'or fredningen kræver jeg ingeh erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud. tinglyses på min ejendom

matr. nr.l9Jl : af
UalObllk by sogn

dog uden udgift for mig.



,I '

Påtaleherettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
Malt sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Malt , den 15' aug. 19 51.
Niels Jepsen.

• l j J J ~ ol

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings.
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ,19b-

af
lIaltbæk by l[alt sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. l3:Q., 171h l8n og 26:Q.1bd. 27 Askov,
ldo, 21~ Es trop IIovedg.mI. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med rellervation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 31' december 1951.
.1, II" '

Indført i dagbogen for retskreds nr. 88, Gørding-Malt Herreder,

den 25' jarmar ~952. ,

Lyst. Tingbog bd. lialt I. bl. 139. lIaltbæk. Akt:,. s1t~b ,;E~, pr.', 16.

Kort forevist.

r; '..

J a s t r u p.

Ge~artens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET
FOR ,

RIBE AMTSRAADSKREOS den

, l

~ JlIN 1954
.' ,. II ~:. \ ~I ; ') ,

If' ,,/ ol
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Anineiderens navlh~g :b~pæ.(k'ontor):..... .... 26.2 Utllt"-,

Jral' SOlD. Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede .t.:ØtihOl· t.ttJ1r..1Ol"li 1.l;j).'tJen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 26.2

af Ua1tbllk by

1fa1~.
nr. frede som nedenfor anført.

sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævn~e mate.

Arealet beskrives således:
'- :

" J',

• ,i•••• J.. ' ,

4 I !: I.:tr j "t, •

. :.

',- 'l ~.

~'redningen har føt"gende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller 1'Cdvare~de, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eUer anbringes
t \ • ~. I J l.l , ~. I..... ,

transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
. , ',' Ibeboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmeiide. .. .... '. . l

'-~:øYk~it • \! •

• r. ~.

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

tnatr. nr26.a af .' . l ..

talt_ by sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleherettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
Malt sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Malt , den 15' aug.

Ester Larsen.

19 51.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender (~ranståeDd~ fredqings-
tilbud, hestemmes det, at tilhudet skal lyses som servitut på matr. nr. 26.9,

af
Maltbæk by Malt sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 10y, l7g og l8p
ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagt.e kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysn!ngen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 31' december 1951.

J a s t r u p.. ,IJ• ' ••

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 88, GØrd1ng-Yalt Iferredoer,

den 25' j an~ar ~952.. ", l' • "t~", .', ';11

Lyst. Tingbog bd. Malt I. bl. 10y U2ltbæk. Akt: skab,B. Dr. 150.

Kort forevist.

J a s t r u 11.

Genpartens rigtighed bekFæftes.

t I • " t. '~dhll.·l.~ .1(,

. , FREONINGSNÆVNE;T, ;. 3 JUN 1954 ..11 ".'~f()'I!lili ,'o
FOR den

RIBE AMTSRAACSKRE:Oa
.'11

>"
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