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Genpart. REG. NR . ./J'~~8
Mosevraa kirke.

, l'

Matr.nr. 2., MOBevraaog Borup bjer, Okeby
sogn,

Anmelderens nAvn og bopæl (kontor):

rredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Forsvarsministeriet pA.I~iltattlnB vegne
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2!!

af M08evraa og Borup byer
Oksb1 sogn,

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

Arealet beskrives således: En bræmae på 100 m. our1Dg kirken.
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplanles med højtvoksendetræer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse,hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende. .... ../;.,''''

M1n1sterie'U:kg forbeholdertlllig dog ret til at4et treGede olU'åd. kan b8J17tte. til
" et111ingøområae formås økydende afdelinger, men ene4 •• at et.l" ikke gra-

yø.. fælde. træer øller på ~~en måde gøre. 1D4greb i areal.'. Lise-
lede. forbeholder man .i& ret til at bibeholde og vedligeholde .amt
eventuelt udbygge den ca. 60 m. vest tor kirken beliagende klokker-
bolil med udhu8 m.v. , , J

For fredningen krævttr_ ingen ersfatning. "., . '. I ,

Man ~g er indforstået med; at ovenstående fredningstilbudtinglyses.lft~!aj·
matr. nr. 2~ aMoeenaa 0l Borup

by.r Ok.b, sogn

dog uden udgift fOlXll)ig.Dl1nister1et.



Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet" for Ribe amt og_u.__~... kUli •• menighedsråd, hver for sig eller i forening.
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Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. a.

af acta.nu Gfa hn,
by el'

hail~illibi~ifi!fii4)/ft.ød.lk~m
ibh~~tl"'d>et 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.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den
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Genpartens righghed bekrl&ft.es';L.,.,i)
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