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REG. NR. /9d9 :<S19 ..!;;'/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

l f of.'; l bb FjederllOlt,
Rinu Got.:n.

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommttkorJ/oret)

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant find~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredniDgsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Geo re; tf enGen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1. f O i~ l bb

af F;j eclerholt by Hind
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:

En brwlolne P~L 2:; m. lanGs den nye kirkegurdndels vestgrr.nse, jJ'l'.
vGUl".ro;te ~wrt,(l f), O:,; yuorlir;ere den dol af ffiatr. nr. l bb, den'
lig::-;er nore1 for vejen saInt den derindtil lj,c:c;ende brcJ;ll\meaf l I,
jEr. vodlnGte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eJ1er~~bep1lUltet',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.

:f.t%)t6Jl1iWYdlae:r::;mi~::dl)~::tåt:XUI:Ya"'tJ:'

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jer er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
l i o,.' l bh af 1!'jeclerllOlt- -' -

tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Rind sogn,

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

Køllcjær menighedsråd hver for sig.

Kolkjccr, den 2~~/ 9 19 52.
Geol'~~Jensen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l bb og l f

Jtjederholt by Rind - -
bud,
af sogn

~hat~NUXxxxxxxroocxxxxxxx~xxxXXXXM~XXXXXXXX~,
~mx1Xxm.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart

hvilket matr. nr13:iC~~1t"
:liU udgør et landbrug .

bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 25/ 9 19 52 ••
iI. Hiullter

Jensen &: KJeldskov, AIS, Københa,,·o.



Indført i dagboeen for retskreds nr. 8o, IIerninc købstad m.v.,
den 27. sert. 1952.
}:"ystTingbog J3d. Hind nr. A. Akt. 81mb }) nr. 385.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01909.00

Dispensationer i perioden: 18-05-1995
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0SING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1·3.7400 Herning

TW. 9722 2200 Herning, den 18. maj 1995
R.A.F. 25/95

Kølkær Menighedsråd
Hr. Jørgen Andersen
Feldbakvej 7, Kølkær
7400 Herning

Køl~ær Menighedsråd, Jørgen Andersen, Feldbakvej 7, Kølkær, 7400
Herning, ansøger om tilladelse til udvidelse af kirkegården mod
vest på matr. nr. 1 bb, Fjederholt by, Rind sogn - Lb. 146 -
Kølkjær kirke.

Fredningsnævnet for Ringkjøbing amt har i medfør af Naturbes~yt-
telseslovens § 50 besluttet at imødekomme ansøgningen og meddeler
herved den nødvendige dispensation fra Exner-fredningen af 25.
september 1952, idet det tillades, at Kolkær Menighedsråd udvider
kirkegården mod vest som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 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-
myndigheden 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

/GRM
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