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REG. NR. /'5d'~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

~

e'.

•

Akt: Skab nr.
(atifyldes af dommerlrontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands- la ,l" Vin:50 gård,.
dele) bd. og bl. i ting-
b rt .' I NI'. V:tnge sogn.
ogen, a . nr., ejer av,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet' for .
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. la, 19

af Vingegård og Nr. Vinge by Vinge sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Nørre Vin ge kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, 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 kirkegårdon. .

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod ?,(/
af lHrkegårdsdiget eg i8'1Figt af

matrikelskellet,mod vest ligelejes ~f matrikelskellet, dog at ~æn-
sen fra det nordvestlige hj0-rno af den pe lto-rtet viste fælles grus-
grav og ned til Tjele l;i.1n.~sø i stev.et for matxV:elskellet, følger
den på kortet viste b;yvej. Mod no:l'u (nordvest) begrænees det f:re dede.
areal 1øvrigt af søen og mod øat(n~Jø6t) te;~æases. a~ealet at en
linie .. der ud går fra amtsVG 1en 100 ro øst for dst østlige hjørne a:f
matr.nr. lOh og til et punkt 100 m øst for det l1or ....østligc hjerne
af kirkegården, og fra dette punt<:t til et punkt, de::: ligger 1 det
nordvestlige skel af matr.nr. la i en afst~mJ af 110 m fra det nord-
%XI vestlige hjørne af mat:t.'.n:t.'!~.F:ta Jette p~nkt og til Tj ele Land-
sao fastsættes fredningsgrænsen som en lige linie i :flugt 11'. af for-
annævnte linie.

~n Hå matr.nr •. 19 værende skov huldes f:r~mdeles som sådan.
~s, M, c!JtElre~~fl~ 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.

, den '''l '7.::.. . . 195~

0. Liittictau •

Til vitterlighed:

ltl.Ska mris Ole B.Nielsl2l1
go ds for v al ter kontorme dhj f91I-E':rTjele pr.ørum Sdrl. ,ammen ~~. Vi~crg.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15 .nov.
Otto Kiørboe. V. Rasmussen.

195A

N. Ves.ter gård.

Indført 1 dagbogen for retskrc_~8 nr. 7St VibfJt:' g 1<01)';3~ClJ m.v.,
dan 22. dec .195 2.

Lyst •• • • • Holm.

Genpartens rigti~hed hela'æt'teB •.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
_ og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(u/ifyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 22 Hør1'& Vin;;e by

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og b!. i ting- ug sogn
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d

Ot bopæl:
re I ors '

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

Gade og hus nr.:
(hvor sAdDn! findes)

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

af Vingegård og Vinge by Vin ge sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til !h:. Vinge kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, 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 l<aR- 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, eegræRiii ~od

af kif*egål:dsdiget eg ~øyrigt af er d~,wd.el af ll.nr. 22. der 11111%mellem
den nordre tiwl at ·.~eboGl~lez.h\;.set vJ '-et søndre k1rkeg'rdsd.ige

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

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Nr. Vin.~;eao·t'I.For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ....

1f1'. Vinge ' den 26.m.a~
Ejner PedersED. J~~r.

195J.J

Til vitterlighed:

P.Werne't.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15.(.I.Cl" ..

Otto Kiørboe. V. Rasmuasen.
195Jlc..

l ..'resterdu'd.

Indført 1 dagbo~n for retokrE'0.s nr. 78, Viborg købst..ad m.y••
den Xixa 22.deo ..l~52.

1iYat. .. .. .
II o l l~.

Genpa:rtenc rl;,;rtighed l;ekl'eftes.

.. J. JAN 1956
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(udfyldes al domDlerkontortt)

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

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

sogn.

2'5· ."rre Vin&e
by og aOJ~n. Købers }

K d·t bopæl:re lors .

Gade og hus nr.:
(hvor slldant flndes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
so:.meråd.

Undertegnede:order er ejer af matr. nr. 23

af VingeFd og Vinge by Vinge sogn,
erklærer llerved, at·. af hensyn til lIx. V'i,,!':e kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet fJ: Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen oebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ .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, ~egFililA~ili A:lod
at--kiJ kegåldsdiget~'Og" irm igt ef

er hel~ m.nr. 2;.

sMe6es; ltOm"" -det- fpe~g-dr -al •.Q4't dekh ratisReR •etlhæftede k6M.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræve;;.jag- ingen erstatning.

Ir. Vinge sogø.

, den 195Æ.-Tjele Ir.Vinge sognerAd
ørum Sjrl.

If.VestergATd ,10'10 YerJttrr f\.Ni~1sen.
Niels V111ek"ær Jakob Poulsen

Frands Kastb~ers
Til vitterlighed:



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195Jl

H.Vi.sterg14rd.
15.nov.

Otto ~10rboe. v. H~8.Uss~n.

Indført 1 dugbogen for retskl''''_::J ~:r. 78. Vi.barg; k.ø~jstau m.v ••
den 22.deo.1952.

Lyst. • • •
Holm.

- 9. JAN. 19Sb
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FREDNINGSNÆVNET>
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P:iOTOiCO t f'0ti 19~:.:r.« ~N'~,IUV!f. 'i' ~\..ii VI'R'.JRQ A\i'r.-:l itAl, 5!'!>t:~ ....3.
.-...-.---

.11' 1954, deD 21.jUDi kl.17 a:tbolu" tl'edA1a&4UYDlt .. cll ""
Bcrra Vln~~ tir~e.

ft!IIiJt veJr .t:r€luu1n,j;sul)lVtl~tEj m" .. 11:' J, .i%l YorlA4wiao. 01y11 iOlllllhlr

JC1i.\rboe, vn Qr~, det umtavalite lIiu..l •• arat8ye31osøektolll' V. 9,w8IllJS-

ava, ~·.vl::rlu.·'d, og aUpph4Qtan tur 'Giet tilojJneya1ste QH,Jl. tor !jele-
Nr. Vinl!.it k~WIiune. gt.z:';'~jer N1elliJ Vutcrtdad. Poalum •

• ;;I;;vlllita twtl.land l.:.:.m.s.:rki3de,at 1I~;\Ot afholJtea for at :s:-ae
fre'''(lt ,ioJ',ll'ltjurdeJ" tor klIk. samt lurtr.nl'. a ar. "1Da' 'by og
SOlD, hvvrtl1 1il,. t1nito~BBia~~ ~JkQ~t ~ye., UG at 4e per-
eoner, ~~r måtte y~re 1ntil~Dajr~u'1 tredD1n~•• Tal' 1nd.arslet
ved tak~~.tJ~rel~.1 Jtut~titi~O.1 u~ d~ l~tal. llMde. 3tr. ~8 uo-
-.ler lAliHiet 1 la~ v;;,dr. f:r~dn1n~ .. f lilriiollu yed Rind ki'l'ke t'l'ali1.;{tli
blll:lg, bvvtbua fl1limlØ"lto:'.::ulllu Q& 030,/\ talå yur speo18l" 1ISdyaZ'81'de.

D~r !ur~to~~a tier~ft~xl
fJil.å bn,. fi'tdn1nl &1' mah'.nr. 21l1r.
Villa' bJ os GO" •• æt et &ade.rMl
a.id tvz ;SI'. V1DS' kirke.

ror lir. V1ni' ll.EnighodurAd fltI.ite t01II8111d••• lllrlil' 8_se1.:r.
iltJ1 SU'efH.ln. 0'" &ir dej er "urt •• amt pust .. Br8l1Jt8d.

ror T~de.Jr. Vinge 80g::erlld ae.J te aop.r'~utOl'llUDd. KU'l'Ua
V'sterprd.

Ievrigt w%' _8.1'\ kabmarh;' 0hx1aten_ll. &nderlll Sertn .. n hed.
ADton N1~la•• (,Ii .Au. Ve.terby.

løvnet dr.tt.~e a-i'. 0i atBMgdt ~.rQtt.1' aA1ydende
kendel ...
......- .

I torblc:1elee mld ålD.d tl'1Y11U~ ,.~ .aD.terte fre6:aina .t
aZ'6Ile:r .ed 6r. 'f11'1~ kirke ops-;od op' aplfl'&II&l1" _ trec1Dlns:
.t ej I:nliOllllenutr.nr. 21 Ir. 'f1ulP li, 0l 80", 8011 tor•• "U.•
eje. "t k1rlt.,

saat at et umstr1kuleret 8"deareal beliggende 81d
Ol veet tOT k1rkeR.



• - 2 -

~ lila. tln&bO~eD lng~Q tlnil~at a~kgæat bay~~ til ....tI
areMlir, hl;;r JUlYDlit viilit at l,.hGIlJl. Iilplilrgi)tdll. _ treulll, at
ard.lørnø sOm en vgejtll& tre~nln&~~~I.

~6 1 a~jeA lnt~ruøa~rtde b6r derf~z ,ed otfentll. ~.k,n"-
iw>relsl V:.iru t 10·,d,...1.i1; til u lA l;i8:JU ..I61tO for at ttag8 lUlU...
til 8P ..r,a.~ålfilt, bV&,lrhua Ir. Vin,. I:WtllghudarAd ol !'3el.-Jl~.'101&
aognaråd bur v~r~t specielt lndYdlsløt.

Af ao~eta llå1:(JtJr. e Uer b)_nUoitDe h41Z' AOgle gtVit 1I.~a.
SO'liU'*& iiafmlsbthlsråd.et bar illtet hult at ladven .. 1104

den tl.lreståiuI frei.lnlal. hvilket Ug8lwåea gælder ya ••.. t. bJUDci.
I.Hit Dli..,418' tln,.lr, ut areal.rEt' som li' lid i 811&:1'108'. at

.r. V1n~~ kilkel omg1v~18ar 1~r fredes, ~estdl5'. Dærmlr~ ~l ..nd••
Ej .... ,QII ,'la lU.atr.nr. ;~l ir. V1:16il' bJ uS SOgJ'1 Dg Jet \1II8tl1.-

kule.nde c'lh.liiireal i till'. V.1ngo by 0$ soge, hli&§,-et1 de s/G tI& "".t
tor lir. Vin.,-,e Idrk6 fnd';8, sAbdeø lIlt dU på. araal'J'DIt iku d
.ke n"i,a 1.:o(.j~iGl•• bv;rkcD verla;t .11.;1'aidlon1 ...1gt •• Un
tQret~~~s co~~n tepluotQlng ~llijr andet, U~l au _Iler 84D.re kaG
yirke sk:l.8lD!..nuEt i1l1f11.'hæm'ltczn..ie tor u ..111sten til eller tra kirk_
0i k1.tku~rd~u.

:Jia ir ..Jelle I:lNularo leUgiea.hed tr'.4&ål' .t dot DervInend.
k..mue188 vodhw.tttJdelaatr1kul lAtortkopl.

?l.blehr..:tt:1681i lCiliUh~n.::~n til tU~:~;1oti<eaJ.. hstem;nfrllHJ'.

lier 9'il V.olN~, tirlgl~·a. på de nnntø analtJ' •• ~ tr.loiDlal .... n••
tor Vil;)1'cl ømt arå<.:s itre da OD!]), t ønl~hli illlriule' ~or "r. 'fini' sop.

'0'1 trednio6ll1l er tkt.:: kbV.t nO~.D ertlti:i'ta1ng.
T h 1 ~ c s t ~U 2 e as

l
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~---~~~--~~-.-~--~----~
!:eå Bl..~IU ?,\,'t lin1r.g d! ~tz.nr. 21 lir. Vin. b~ 0' .""-

ug det u~trjkultix~de ~~ .e~r~ul1 ~r. ViU6' bJ dl uOgD, tell,.
aenc. slu oG vea't r"r tlr. Vi~ ...ll kl.rke, tg:bold.s tiOliå tflU'an 1:..
stemt.

Otto Kiørboa. V. a.aauaaln. ~. V&3'.r"~d.
jA JUj te påhørt'" lunddlileu a fsi !lel•••

SUll~Q aluttet.
Mao.d bævita
Otto K1lOlrbulil. .,. ;tJoaaaUll8liln. Jl. Veqiua':r4.

l1dakrittenu r1gtlat4llu biltan•••
:

FREDNINGSNÆVNETFUll VI!'Oar; i\MT;J~l"SKllE.JS,den 4.jun1 1955.
H o l 111.

Indført i Jagbogen for r~tskr;.1~'l nI'. 78. Vlb(:rl'g købstad ll.V.,

den 5.juni 1955.
Lyst ••• • •

Holm.

• Qenpsrtens rist1shed '!lEl!U'æfto3 •

lØningsn:>"vnet for y;\, "~j

Ami..r~.l j >~ ;'~'.l.' - 9. JAft 1955
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-,.A'kt: Skab nr.
(udfyldes af dommerltonlol'el)

, .
, _._--.- Freiln.-ing.5yræn:se
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1f1,.t4l~"ø
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lJi1'I9'Ø Ay m. m.
Vi» t7e Sot}71,

9011derlyng- Herred
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JlTaalfor};old ~:4(J{lQ
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01958.03

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01958.03

Dispensationer i perioden: 29-07-1996 - 15-08-2003
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,, . REG. N R. 11152 . 0 ~

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 29 juli 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S Lund, Thisted

Der foretoges• Sag nr VaF 3U/96

Ansøgning om tilladelse til opførelse af graverhus på matr. nr. 2l Vinge by, Vinge, omfattet
af Exner-fredning.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 19. juni 1996 fra Viborg amt med bilag.

2 Påtegningsskrivelse af 4. juli 1996 fra Viborg Stiftsøvrighed.

Formanden bemærkede, at han den 16. dennes har foretaget besigtigelse.

Sagen har teletonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og
det kornmunalvalgte medlem Hans Jørgen Bundgaard, ørum.

• Fredningsnævnet godkendte opførelse af graverhuset i overensstemmelse med projekt og. ansøgning.

Træfældningen i forbindelse med projektet skal begrænses mest muligt og fundamentet skal være
jorddækket til normal fundament shøjde, således at arealet også bag graverhuset bevarer
skræntkarakteren.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet tor Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

IØ. og Energiministeriet
ov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 1996 - \.1 \ \ /13 - 000 , ~
Akt. nr. lo



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

ormand.

,',
'-

• --(---/' j.t.t'i.?>: L-
,? /~

{

'-

•

"



SCANNET.
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Sk MOdtaget I
DV-ogN ta urstyre/scfl

211 AUG. 2003

Den 15. august 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalvalgte medlem Jens Larsen, Rødding.

Der foretoges:

Sag ni. VaF 23/2003• Ansøgning om tilladelse til opstilling af 2 overdækkede borde/bænke på fællesareal ved Nr.
Vinge kirke omfattet af Exner-fredning.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 4. juni 2003 fra Tjele kommune, med bilag.
2. Kopi af brev af 3. juli 2003 fra kirkegårdskonsulent Anne-Marie Møller til Viborg Stifts-

øvrighed.

For Nr. Vinge kulturhistorisk udvalg mødte Bo Wieck-Hansen.
For Viborg amt, Miljø og Teknik, mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Tjele kommune mødte Søren Pagter.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Tjele kommune, mødte Villy Mougaard,
Batum.

• Bo Wieck-Hansen redegjorde for det ansøgte .

Villy Mougaard, lokalkomiteen, oplyste, at de ikke har indsigelser mod det ansøgte.

På forespørgsel oplyste Bo Wieck-Hansen, som tillige er kirkeværge ved Nr. Vinge kirke, at der ved
en fejl var plantet enkelte træer på skrænten mellem fællesarealet og vejen til kirken. Det var
hensigten, at skråningen skulle beplante s med cotoneaster.

Fredningsnævnet besigtigede det delvis overdækkede bord med bænke.

Fredningsnævnet gav tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet bemærkede, at træerne på skrænten skal fjernes.

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.,-

Skov- og NaturstyreLsen I
J.nr. SN 2001 ~ 11 {I / l '7 - O D t>
Akt. nr. S-8~ Jti!.

'"



~J

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

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 ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

find.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

18 AUG. 2003
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