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]ustitsministt"rlets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegningc:;r !? m. (vedr. fast ejendom).

4o~ Præsteeården m.m.,

Hygum sogn.

Mtr. nr., ejerlav. sogn:
ti København kvarter)

eller (I de sønderJydbke lanJs·
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab ..,.
IIU(/YId's "1åommerlconto"t)

Købers }
K d't bopæl;re I orø

Gade og hus nr.:
(hvor ddant tlndes,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds.
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede J ohannes Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 O~

af l)rEtJstegården In.m. by Hygum
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme på 15 IIl'S breuc1e vest for kirkegården langs vest-
siden af den i nord-syd gående byvej - og en bræmme på 15 m's bredd
nord for kirlcegården, nord for den der gående kommuneve j - al t j fr.
vedldgte kort.

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.

XJ:eg;:tIlt1febn1illltzm:~y~ ~cI1zM Z

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

'~o~ afPrU3:;;te~ården m.m. by Hygum sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Hy:.:;um menighedsråd hver for sig.

Hygum , den 23 / 9 19 52 •

Johunnes Jensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 40a
af PrEtJstesården In .m. by HYGum - sogn,

:ak.hM"tioo3Kzxzxzxz:1Im;x.zxzxzx:§kIDxzxzxzx~exzxzxz~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 390 ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akt~n.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 24{ 9
II. Hichter.

1952 .
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 26. sept. 1952 •
Lyst.Tin6'bog: Bd. Hygum. Dl. 76.
Akt: Skab. C. nl'.436.

Habersaat.
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REG. NR. /?~8
Justitsministe~lets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

eller ti de s..odenydske lands.

delel bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

lE, li Præstegården m.m.,
Hygum sogn.

Akt: Skab pr
(w(Jyld •• al tfommerkonto,et'

Købers } b I
Kreditors opæ ; IIi

/,1 t:... . .
Gade og hus nr.:

(hvor sahlanl Hn..:Je~J

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hiels ICr. I~riotensen, IIysum,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. Ir o::; li

af Præsteg~rden m.rn. by Hyc;um
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme af 15 m's bredde syd for kirkegården langs lr'snordre skel og helt hen til den nord-syd gående byvej _ og e~
bræmme på 15 m af matr.nr, l§.'s vestskel - alt jfr. vedlagte kort.

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.

:YJ&g::fm:l2:iIllII:d.ec:xmjx~g:x~xti!J@tx

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

lE, Id af lJrwstegården m.m. by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Hygum sogn,

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

l ly [,"Ufn menighedsråd hver for sig.

HygUill ,den 23 / 9 19 52.
Niels 1:1'. Xri8tensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. li, Ir
af Præstegil.rden Jll.m. by Hy[,ruill sogn,

:X!kiJ~xxxxxxx:ilkxxxxxxx~xxxxxxx~.JCxxxxxx~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 391, 40Q 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 3/10 1952 .
Jeaeea .. Kleldatov_ AIS, Kabeabln,

IT. ~ichter.
ItOUH"OR<l8 BOGTA'l1(1I1AI, HOl$TfURO



i
~
II,
I'

"I:

I

I

~"'I

I
I,
I

I,

Indført i dagbogen for rets;rreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 6. okt. 1952.
1yst.Tingbog: Bd. Hygum. J..11. 158.
Akt: Skab. G. nr. 223.

Habersaat.
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FREDNINGSNÆVNET
rOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

J REG. HR.
Rinl:købinl;, den 26. november 1991.
KAJ 125/1991.

nOMM I RKONTOR I T TH ~rON 0732I~ II

69~8 RINGKØBING
WIJ~ .:,:gct I

SJ.-:OV- og IJaturstvrelsen

2 7 NOV. 1991

Nævnet har d.d. tilskrevet Lemvig kommune, Udvalget for Teknik og
MiljØ, 7620 Lemvig, således:

"Vedrørende ombygning af eksisterende redskabsskur og toiletskur til
"velfærdshus" samt opførelse af nyt redskabsskur ved Hygum kirke i
LE;!mvigkommune.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog repræ-
sentanter for Lemvig kommune, Ringkjøbing Amtskommunes landskabsaf-
deling, Hygum menighedsråd samt Lemvig Provsti, meddeler nævnet her-
ved i medfør af naturfredningslovens § 34 tilladelse til det ansøgte.

Nævnet har ved afgØrelsen lagt vægt på, at det ved det nu ændrede pro-
jekt er opnået, at indretningen kan ske ved kun en begrænset udvidelse
af den allerede eksisterende bygning med et redskabsskur på en stort
set eksisterende sokkel, ligesom nævnet har lagt vægt på den diskrete
beliggenhed bag kirkediget.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
• fredningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansØ-

geren og forskellige myndigheder.

§3-
~O

~E.~.~ ro--
~Z~ ~Skov- og Naturstyrelsen,
:§ g;o~ Slotsrnarken 13,
8 z ..:.2970 HØrsholm.,c cnc:-........I;=:. o ..:

'J.~ ~~ c ~
~:2 U) -; <l::

~ Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgØrelsen er meddelt den pågæl-
~ dende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udlØbet af Klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af

"Overfredningsnævnet.
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag
vedlægges. Med venlig hilsen

a;;~
LøvbjerifNielsen
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