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A f S 11: r i f t.REG. NR. .l(;).tf1.~I3· s~

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Arrild bd.III bl.5,art.:J.r.2,Arrildejerlav og sogn i for-.ening med art.nr.29,Arrild ejerlav og sogn.

Fredn ingsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
rådskreds erklærer undertegnede gårdejer Rasmus Eergholt,
Arrild,

som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

Parcel 380/59 bl.8 beliggende nord for kirkegården, nemlig en
25 meter bred bræmme langs parcellens sydlige skel til kirke-
gården paroel 221/56.

Fredningen har følgende indhold:

~U~iØXXU~~~l8l8l~;l!i1iji~~~~IftP~~~~~::lOO.OC

~ rmw(;JJ(;1~gcitY. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboel~e eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.
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For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Arrild
sogn hver for sig.

Arrild. den 17.september 1952.
sign. R. Bergho1t.

Foranstående fredningsdeklaration tiltrædes.

t'btu,L.: ...L.i ~.:.i~v;-i-tlden 5.marts 1~53.
, tor

T,-;r,~!"r rmt. E n g e l s t o f t.
fInd.

Ting1ysningspåtegn1ng af 7.marts 1953 •

1'-' J r ••'H dU I. ~ ~~ ""f" I. l .
101

'j",:,;r,.:~~r "mt.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
,den 13.februar 1956.
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Arrild bd.II bl.8.nrt.nr.4. Arr11de3erlav og sogn.
Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af Arr11d
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede sårdejer Hans Bergholt.
Arrild,

som ejer af ejepdommen art. nr. 4 Arrild

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

~rund8tykke Dyd for kirken paroel 255/099 bl.8

Fredningen har følgende indhold:Ejheller mA de
Arealerne må ikke bebygges· ~ beplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger .

.'



For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Arr11d

øoanø men1ChedørAd
Arrild. den 17.soptembor 1952.

hver for sig.

sign. Hans Bergholt.

Foranstående fredningsdeklaration tiltrædes.
~, ". I, ,den 5.marts 1953.

E n g e l B t o f t.
fInd.

Tinglyaningapåt.egning af 7.marts 1953.

• '1

Afokriftens rigtighed bekræfteD.
,den 13.februar 1956 •l 'I

'j
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Arrild bd.II bl.14,
art.nr.46, Arr1ldojerlav OG DOan. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

TØNDER AMTSRAADSKREOS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af, Arr114 kirke
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede Maren og Anderø Jubler,
Arrild,

som ejer af ejendommen art. nr. 46 Arr114 ojorlBY

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

rarcol 116/53 bl.S huahavo Dot for kirkon

Fredningen har følgende indhold:

Arealerne må ikke ~beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer e'ller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.
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Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Arr114
oogn hver for sig.

Arr11d. den 17/9 1952.
s1an. Andcra J. Jubler.

oien. I·foronJubler.

Foranotdonde trodntngedeklorat1on tiltrædeø.

l I
.don ~.mart81953.
E n C o l ø t o t t.

find.

~1nG1YDn1ngopAtocn1na at 7.mnrta 1953.

[,/
Aføkrittonø r1gtiGhod bokræftes.

.don 13.tebruar 1956.
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Arrl1d bd.II bl.9,
art.ur.OS, Ar1'11d
o 3erlo.v 06 OO(l:Ih

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredni ngsservitut.

Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. AzT11d
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt o~ efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-

Maren wølemazm, AzT11d.rådskreds erklærer undertegnede

som ejer af ejendommen art. nr. ae Arr114

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

Parcel 116/53 b1.8 Arrl1d Ost tcr kirkon.

Fredningen har følgende indhold:

Arealerne må ikke ~~~ beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder , boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.
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For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for Arr114
ooan

Arr114, don 17.oeptombør 1952.
hver for sig.

01611e rtaron \'lo1ømom1.

Foranotdonde frodninaadok1Qrntlon t11trædeø.
,don '.marta 1953.
E n G o 1 D t o t t.

fInd.

Afokr1ttona r1gtlcbo4 bekrmfteoe
.don 13.fobruar 1956 •

..... ,' l~~, '
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~11d bd.III bl.29,
azot.nzo.lo2. AJt.n14
0301'1«'1 oa aOGlh

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af, AlT114 øo~ -

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede Ar.r114 OO~ pA ~14
D06DOkoJ:øunaa VOQDO

som ejer af ejendommen art. nr. 102 Ar.r114 o3.~løY

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

Parcol 240/99 bl.S AlT114. bolioo<mc1ctUDi44elbu' ard tor
k1l"kon.

Fredningen har følgende indhol9mJbol1 •• mA 4.
Arealerne må ikke bebygges ·e~ beplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder , boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pel sdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

Il

JOp Olc.uoon.

P. \1~.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for AlT114

hver for sig.

tJn4ora1:rovot Gt oocillao mo41CJmlor Bf AlT114 DOGDOI"44. ldot

øoanorddoto1"L'1.o.ndon vod 01D undorokrltt 0.'''00''."1' eamtllp mo41om-

moro UDdorokrlt't.

A .. I' 11 d, 4. 5.400.ber 1951.

Dian. SlCQrd io4orDOD.
tl D. DorGhØlt.

1i'oranotll.ondo troc.lnlnaa4olclarnt1on til tNdeø.
l.

l I
,4en 5.~,o 1953.

i n a o 1ø " o t ,.
fm4.

~1Dal1OD1Daop4toøn1Da o:t 1.ua.rto 1953,

, At~lt"ODO riGtiGhed bo~tGG.
l .

,4. 13.tobftR 1956.I .....
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Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af.
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-

til.e .. _, ........• ,~Ølt1råds kreds erklærer undertegnede

som ejer af ejendommen art. nr.

. ('

mig herved villig til at lade et areal~af.denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

& d~.l ua' • .t~ol bl.U A.lell". b..ll,*"IW. Oii' ,al k&n~"'<hM.
V.t.lao.

Fredningen har følgende indhold: ~11" ... d.'._-
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes således, at ud-

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



"

For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren ~lllader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen~

nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for
Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-

AUlld

hver for sig.

, ..... ,*IM'J. d-aD 4 ...... 19').

"lau. il.". 1Iil,,~ •• 1 "141.1'.

1'01'0118....... t.lWul~.nj' ..' 'n .
NaturfredninlSOieVllet _ \Alm 27'~_' lj'J.

for
Tønrl.r ~mt. .l.. a. v•

•i_. ,~:"f'.

At.k~lr'gna .la,tQb.a •• k~f'ø ••
duu 1~·t.~~1' ~9,6.
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REG. NR . .ø22~1j.~~
A , • k ~ l t , •.................

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredni ngsservitut.

I Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. ARt'.
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede ha .. QaM..... 1IuØ'-".

som ejer af ejendommen art. nr.

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

"-UG.U.m* )ct6l~. l27/J/. Oa 3ltV., ... 8
WllPØdllJ ., ... lo.. 1I. ... tM....

Fredningen har følgende indhold:
11he11e .......

Arealerne må ikke bebygges.~ beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder , boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må ~er på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger .

•~l' l



II,

I
~,

~, e~I

",
I',

I

"

"
I,.
lij,l

"

"
~ir(
n'
I,
/,
li
l',
l
I'
l
I'i

For fredningen ydes ingen erstatning.

1"'I'.n lkal.. Hi 'f••• Il."la.' '11.t ell _"Re.l' •• ,~ o 1 l-t6/s.t ellel' loao1 __ ae ..
4ø.-no ..,..~ tn JUCe11.n aod Y•• l.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingboge~,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for '-_la.... hver for sig.

~.,. Anl1ca. '.171' l'JJ.
-tø. ADD8 ..... Uw Q).QMHae

"OI'OD.'UOM.'ndDlua ..l1okl..... to. ,u, .....
HatuJlrC:Ulill1g~I\',~\jI\l I

Id! • Ollaa S'."•• 19',).
l ~~Ih:t l (lI rI t

~18U.~~.,.".

'1.&PA1nlll""'-WBI. af 7/3 125~.

• I j l I ~l J j j,'. ; V II .... L A'~.lr'.n~.litliheø -'k"".u.
d... 13'_r,w 19'J.

1.3, I I II
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