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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Mtr. nr., ejerlav, 80gn:" la fl" Cl 1 d' øi.~no.tel-
(i København kvarter) _ II • r n er •

I l I;

eller (i desønderjydske lands- Grinderslev ØOIB.
dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejei'lav,

sogn.

hemi." 1 hedniDgånæ.".' to~
Viborg øm$.rådskreds den 9,/4 ly52.

Gade og hus nr.: Otto Kifllrb.c
(hvor sldant flndes)

I . I Akt: SkaII nr.
(lI«fy,", øl 40Du•• ,ton,.,I1)

Købers }
K d·t bopæl:relors .'

Anmelderens nav.n og. bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

8estllllngl-
formular

Deklal"alioD.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. l!,..

af Gr1ndara1 .... In O . til:!'. by Grindersl... . .. sogn,
erklærer llei'vea; af:' Jeg aT'lieA'syn '11 Gr1.n r lev' lmkes fHØ behggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er ln1g'et8pa:, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggolse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod-
af kirkegårdsdiget og ~f.. d t d 1 -..... cl .. t• sy • v.s og nor • og .y~..._o ••• a
aatsve3••• Sk1ve-Sundsør., mod Dord at sat.Teja. Sklft-h1'øund.
aam" Blod syd af den aydoll avlsgården gående vei 0l enclollg lIod Test

af en linl. parallel med det vestre tirkeCårdød ge 1 an atøtand at
100 Dl ha diset &å..nde fra sognevej_ til en 1iDi8 1 forlangels8 at
Blltavej_ "11 Sk1Ta-l!'a:raund.

tredD1l1geu skal ikke være Ul hinder toz ·.t de tOl' lods.t 118 cl-
'ftDd1ge bYl111llgeZ'opføres •.

~ fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Grind81'slev kirke,hver

tor lIil.

, den 1951.Grinderslev kloster
H. K1rket.rp.~ller.

Til vitterlighed:

Jaoob St .... ård.
8Z'bBd •

D.llten lIehlsenGårdejer.

Jensen & Kleldll>kov, A/S, Købenl1avn
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager' fd;in;tå~~de fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREPS:- , ':H "'!J ,'lll H I ,

Viborg, den • ~9<A' .." ",l .•,,)l ••, .I.:.I1,~i. -'
l~.januljl% '-""'" .I".,,/; ,i.•• :.')",

Otto n.rboe. iV. R..8mUSaell. Gudm. SobUtt"~ I i:l ~\... ,I
'.I "" t'~ '11 •• 1":G ~hl".t It~

"1\ ,!1nalY.~1 Retskred8 ar. 77, BklTe tøbe~ad ••••
den 26.2. 1952. I '
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REG. NR. /l?~
. .. . . . k d k d l b e kVl'tteringer til udslettelseJustltsmlDlsterlets genpartpapIr. Til s ø er, s a es øs rev,

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

- ,
I ~ \

l.!Ol1J1dlilrelev' itlo".~
Grindersl" ~o,n. K b' } ,.

. ø ers bopæl:
Kreditors

'Akt: Skab nr.
(rulfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.
7rellllaat 1 rl'edDl~&;Dæ'YDet
MIlttir4dskreda den ~ 4 1552

Gade og hus nr.: Otto U0l'boe.
(hvor sådanl findes)

for V11:org .
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds ..

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation •••D1øb.e~srAd ~or Grlnuersley klrke
Undertegnede,jJer er ejer af matr. nr. 18 Or1ndersle'l' no8t.1"-

-eJ- .W"'. by Grinderal... " sogfn,
erklærer herved, at ~ af hensyn hl Grln.d ~ l tY Klrkes kie behggenhed over or
fredningsnævnet for VIborg amtsrådskreds er m!gaet pa, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~
af..-ltipkegårdsdiget eg iø'lpigt af QI' bele det lW'I'Iltematr.u.

såleEles, som det f,elllgåt af dyt deldaratieRIiIR vedllæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Grlndel'el." soga bv.r
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. to; 81&.

1'1ucerallv 8OP8 IIlWabedsI'4d , den 2O.augw" 1951.

l,nl:Ø' Bl.18811. lenA ,b~rBeD.

l1600b SteasAl'd Andersen. Gunnar Christen.en. b.8a~'ftlIøbloen
Jobo. Jensen. 'l'hurvala l_k.

. .. DIt tiltræd.e benedt. at Dl'ftireade rre4Dlaptllbud tll1&_
Til vltterhghed:lyøe. &omaerY1tut.urt.ndtl på _tl".DI'. la 0:r1nder81 ....

noetel'. GrinderlIlev flt,)P. U11_"r torbebDll' .t••t tr ...
UDlØs.nt.MD bortfaldel'. *'trem,t a'ualet med tldeD ..bl.l. bliv.
lDådl'8an udlr t1l'ttPI'd8Il.

IIRKilrBISTiftlrf. den 4.3aDaal' 1952.P._.v.
I.B.'U8. Ro.e8a.

1la.
~lla'111.. tr.dD.1IlS1~.' tor 'VIborg -'.rAd.U.da.lebj8l'1 1011 1952.

!..robe.Ban ...
Jensen & Kleldsko\', AIS, København
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud. lDDaD1
:ifi1it;:Nil~mHWftlft:Ø~·. cl k17k.. 1D'.•u1'1e". :top.boleS ..

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg. den 1951.

otto Xlørbo e. V. RaBllluusen.
Gud•• scbUtte.

, l.b l

'1D&1~' 1 J'etslaeæ nr. 77. Skive køblltad •••••
den 26.2. 1952. l t.. '
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Afgørelser - Reg. nr.: 01794.00

Dispensationer i perioden: 17-03-2000 - 08-08-2000



REG.NR. 1194,00

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 17. marts 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Harry
Hjaltelin, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 2/2000

Ansøgning om tilladelse til etablering af læplantning indenfor fredningen ved Grinderslev
Kloster.

Der fremlagdes:

1. Ansøgning af ll. januar 2000 fra Hedeselskabet, med bilag.
2. Revideret GIS-kort modtaget den 27. januar 2000.
3. Brev af 14. februar 2000 til Viborg Stiftsøvrighed fra kirkegårdskonsulent Gunver Vestergaard.
4. Viborg Stiftsøvrighed s brev af 10. marts 2000 til Provstiudvalget for Salling Provsti.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

For Sundsøre kommune mødte Bjarne Christensen.

For Hedeselskabet mødte Sten Andersen og Harald Møller.

Videre mødte landbrugsrådgiver Kein Ole Birkkjær, graver Peder Pedersen, kirkeværge Bjarne
Pedersen og Gunver Blikjær fra Grinderslev sogns menighedsråd.

,-

Harald Møller foreviste det omhandlede område og forklarede at læplantningen vil skabe en mere
harmonisk afslutning på den beplantning der allerede findes rundt om klosteret.

Kein Ole Birkkjær anførte at læplantningen vil medføre en mere rationellandbrugsdrift.

Gunver Blikjær anførte, at menighedsrådet vil acceptere læplantningen såfremt denne afsluttes
mindst 10m før kirkegårdsdiget og såfremt det oplyses, hvilke typer af planter der ønskes anvendt i
læhegnet.

Ebbe Vang-Pedersen anførte, at den foranstående beplantning vil hindre indsigt til kirkegårdsdiget.
Denne indsigt er en del at formålet med fredningen, hvorfor der ikke bør gives tilladelse som
ansøgt.

/



Sagen er eftenølgende telefonisk drøftet med det kommunalvalgte medlem Hans Mikkelsen, Fur.
Nævnet har herefter besluttet, at give tilladelse til at der plantes et 6 rækkers læhegn nord/syd og
øst/vest umiddelbart som afslutning på den bestående beplantning. De sidste 10 meter ind mod
kirkediget skal beplantningen indsnævres således at kirkegårdsdiget fortsat er synligt i et omfang
som hidtil. Beplantningen må ikke indeholde højstammede træer som bøg, men alene en
skovbrynsbeplantning som angivet i ansøgningen.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskytteisesiovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeIse afkIagen til NaturkIagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Udskriftens rigtighed b~kræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

2 O MRS, 2uGQCY4~~L

"



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

REG.Hl /194.00

Den 8. august 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Hans Mikkelsen, Fur.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 24/2000

Ansøgning om tilladelse til opførelse af komsilo på ejendommen matr. nr. 1 a GriDdenlev-
kloster Hgd., Grindenlev.

e\ Der fremlagdes:

l. Ansøgning om opførelse af komsilo, modtaget den 6. juni 2000 fra Planlægningsafdelingen,
Sundsøre kommune.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

For Sundsøre kommune mødte Bjarne Kristensen.

Ejeren Harald Kirketerp-Møller var mødt.

Formanden gennemgik sagen i fornødent omfang.

Ejeren foreviste den omhandlede komsilo og oplyste, at siloen er opført efter aftale med Teknisk
Forvaltning i Sundsøre kommune. Den beplantning, der er omkring siloen, vil i videst muligt om·
fang blive bibeholdt. Det anførtes endvidere, at siloen ikke er højere end de omkringliggende drifts-e bygninger.

Bjarne Kristensen oplyste, at der er ansøgt om opførelse af siloen den 9. maj d.å. Sundsøre
kommune har først videresendt sagen til Viborg amt den 2. juli. Ejeren har ikke modtaget besked
om, at sagen er videresendt. .

Fredningsnævnet konstaterede, at den omhandlede silo er nødvendig for driften af landbrug på ejen.
dommen, hvorfor den ikke kræver tilladelse fra fredningsnævnet, jfr. formuleringen i frednings-
dokumentet.

~find.

UdskrIftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for Viborg amt, dan

C"cl ,~q 6- IQ.Il/11- 000'

(i\,Gb qq
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