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Hviding bd.ll bl.30,art.nr.'l,234 og 241Bvidlng ejerlav og
Bogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREOS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af Hvlding sogne ...
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 landmand Mads Thomsen Hein,
Hviding,

som ejer af ejendommen art. nr. 51 Rvldlng ejerlav,

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

Farcel 462/256 bl.l7. parcel 18 blad 17 og parcel 297/206 bl.16.
~arcellerne~rede8. i det omraade, der ligger indenfor 200 ~eter
fra klrkegaarden parcel 461/259.

Fredningen har følgende indhold:
o .' De maa .Jhel~erArealerne ma ikke bebygges.~beplantes saledes, 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 toi letter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

Fra. fredningen undtas.e13 en lo metor brel:1 bræmme langs nord-

øiden af parcel 463/2,6 bl.17 - af paroel 462/2,6.

Bestaaeude bysninger paa parcel 463/Z,6 ia~~ u4Y~d.~ lIl~d syd

og vest ina over parcel 462/2,6.

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 tingbogenw

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

Hvldlng, den 2o'sept. 19,2.

sign. }[aåB 1'11. Hein

Foransta.a.enåe freållill~~Bervitut til tl'ædofl.

, .
•~I : t I : , ....l l ~'" , den l'juni 1953.

T1nglysuingspåtegnlng

1-' , I
II ".1 ,!" 'Afskrlftenø rigtigheå bekræftes.

den 26/6 1953.I. ,



•

•

•

Hvldlna bd.II bl.2~,
art.nr.2 og. 210Hvldlng eJerlav ogsogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREOS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af, Hvlålng souna-
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 grdr. LaurlØø Anøeraon,

som ejer af ejendommen art. nr. 2 Hvldln& eJerlav,

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

r arcel 4;;U/.!~7 b1.l?

.i'rednlf1Stmomfatter åen del at parcenon. ø.r U"sser 1nde.n1'or

on afstand af 200 .~o~er fra klrkogaarØon parcel 46112~9.

Fredningen har følgende indhold: J.)omas e.1hellor
Arealerne må ikke bebygge~ ~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.

iX,



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 HvldlDg
sogn, hver for sig.

Hv1dins. den 20' a.p'. 1952.
sign. I,a~r4C:I3 Andersen.

~oranstaaonaQ freaninC8sorvitut tiltrædes.
Nalurfledningsllc..Gvl"I

for • den l'Jun11953.
"1 JJr,Jeramt

Tin~1ysningspåtegning af 13/6 1953•• NatLJrfredniil~Sllc..UVII~tAfslrriftens rigtighed bekræftes,
fOl den 26/6 1953.
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Hvlding bå.X bl.174.art.nr.32 Rvidlng
eJex·la.v og sogn.

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af ll.vi~l~ øO~le-

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 lunl1mallå Å.D.rl Krlatlun Petersen,

som ejer af ejendommen art. nr. ~ Hvldlng ejerlav,

- ..
,

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

Parael 200 bl.16 - art.32.
ll'redningen omfatter døn del al areal erne. der ligger lnåen-

tor en atstQnd at 200 meter fra klrkegaarden Rarael 461/~59.

Fredningen har følgende indhold:
.De maa ."hel j er

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 tingboge~,

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

hver for sig.

Hvldlng. den 2o'oeptembel' 1952.

slen. Karl Kr. ~etel'u.D.
Foranstoaende fru~ning8SQrvttut tiltrædes.

Naturtredningsnævnet • uen 3' Junl 195'3.
for

Tønder amt. øtgn. Ulnselstott.tmd.

-------
NCltUIfrodningsnævnat

for
lonr!nr "mt .

Atskrlttena rigtighed bekræfteD.
den 26/6 1953.

•
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NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

F red nings servitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af UV,.,~ 1IlO-"lPit-

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 .~. ~~~'4Q ~,~. ~~~Wf

som ejer af ejendommen art. nr.S ;UVW~ "J~&"l..".

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:
- 01'0&1 )1 'J/J.Ool t.l. t 6•
.uut t~aUØl20 (;I~JWlJ (JljfuttUi' •.hlU ",,1 ",t.' "Mlluvl WU. QeJ· lliil'ttJl·

1ndt$u.tOI' OD oIf1)tUOlJ tJ' ':UiJ U.lt"i: 1'~~ "".'if.(,;~_ »"1''''4:11

461/J?j bl.16.

Fredningen har følgende indhold: ». 8Qa ~b.l1~.
Arealerne må ikke bebygge~~'r1~ 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 Uvl~.s,JS

hver for sig.

)~Vl~~. O...n ld'~ 1951.
liltJu. ""lW'm JiNøa .....

Naturfredningsnævnet
for

Tønder 1'lmt.

• 4~m 10' Jul l,,!U.
Il~ • .c~l ..~t'.

IDa.

. .. .
AID4~lf'QD8 .Ia'l~.a ~~~~t'~a •

. '. "aD .t6/'6 l~fi.).
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I
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Hvldlng bå.I bl.36, Anmelder:art.nr.20 og 133Hvldtng ejerlav og sogn.
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
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-
råds kreds erklærer undertegnede frk. ~"Y Karla iohagk oa

.
frk. lUcøe KJeutiDe kJohaok,liaahøe.

som ejer af ejendommen art. nr. 20 Uviaiug eJerlav,

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

~aro.1298/2'<)6bl.16 Ob parcol 261 bl.l?

Det fredede omraade omfatter dO del ':f'~ paI'OQIIQl'Ø8. der 11S{;."Gr

lDØent'ol' Gn afstand at 200 meter fra kik JdZ'kflGD&1'denparcel

461/259.

Fredningen har følgende indhold:
Do maa eJhalloZ'

Arealerne må ikke bebygges ."",lbeplantes 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

hver for sig.
llvldlq

sogn,

1ivtl11~e. den l8'maJ 19;3.
ol~. ~tt~ Schaok

aigu. St~. Schaok.

Boran8taaende frednlnga80rvltut tiltrædes.
N i1lurlred nlngsnævne:[

ior
lonrlnr amt.

• don lo'3unl 19;3.

..".- ..~--
! III lil_li.ill,.) "'I __ Vllvt

j ()I

r II "':r ',,-,-, t.



Hvidløg bd.III bl.?
a:rt.nr.36 oe;.347
Hvfalr.g ejerlav og BOp. Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af ll"'~iD" 1ilQG'D8-

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 gru~. Johan ahriøtlan UanD~n.
llvldlng.

som ejer af ejendommen art. nr. 36 at Bvlai~ ~J,rl~T.

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

A.u:I,'oel260 bl.11 • .,aroel 14.1~.16OS 17 bl.l?

Ji':rllonl.C1Gonomfatter 11011 ~~l at ;val·o~llOI'Q,8. ~f,tr 11sgoJ' lnl1ontor

on atø'tana at Zou moter troA kll'køpardø.u paroel 461/2S9 bl.l7.

Fredningen har følgende indhold: n Jh
.... maa Q 81181'

Arealerne må ikke bebygges.fl1!IIbeplantes 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 iivld1na

hver for sig.
80811.

ioranøtaaende trednlngaservltut ~lltrædøB.

N Cllu liI ucJ nlll ~$IIUJVllt::t

for
1 ønder amt.

• den lo'Junl 19'3.
øit!11. ~lstolt.

tmd •

\ I

... J, Jd:"I.:..Ut~no ,.tt:.itGbed bQ~~l·~t'eoe.

den t6/b l\)~3.1-"
, ol.

l'
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Bvining bd.I blo6,
art.nr.ll"S4,'99 og
634 Bvldlng ejerlav
og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredni ngsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af llviding sogne-

kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturf~edni?gsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede landreana Broder ieteraen,

Baaheåe.

som ej er af ej endommen art. nr .11 BvininG ejerla.v.

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

Pal'cal 201 bl.16 og parcel 202 bl.l6.

li'reøningen omfatter aen åel af lil-reahrne .. åer 11ggor lnl1enfor

en afstand af 200 meter fra k..lrkeØlaraenparcel 461./2,9.

Fredningen har følgende indhold:
De mas eJheller

Arealerne må ikke bebygge.~ 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 tingbogey,

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

sign. Broder Fetersen.

~oranstaaende tredningssarvltut tiltrædes.
Na\urtre<:inln g_o,,*-v Ilt:: (

for
T ønde r 2lmt.

• den 27'j~ni 19~3.
sign. Bngalstott.

tmd.

Ttnglysningspåtegning af 29/6 1953.

'Afskriftens rigtighed bekræftes.
l.
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I1Yldllla W.tY bl.4 ••• , •••
101 '\91010t; eJ_it ... o~ .~!lelder : NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. 1l.14lau ao~
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 U9id~ 110...., DIMlicJlltdltl'CJ, ....

~Q )lVI'-l l.~ ~b'~ ..... .,..

som ejer af ejendommen art. nr. 101 Uv&d&Qø.

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således: 2

Hl. a"U 0.1 4'J"l1'J.~"I 'bl.\1 - lilIiUWVUJ. (ll'øu.l ~ 11- ~ll~.C(J. "0\

Fredningen har følgende indhold: Ai.... _Jbell ••

Arealerne må ikke bebygges·~a beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
l1!-åikke 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 elektrjske 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, ~O....nl ae' UI' eu boU~~,*l Ud,

a' ~l~~dmlOlu'o~l.'~Gk.udø~ ~~~~i'~'WD.
Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-

nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for bvl"l~
hver for sig.

UvW~. tløg lU·..., 19~J.
alQU. !ol'bØD 'Ø. ""I'I'UlOilD. Ug,J'1 Ho.,~. b", tio"IO\.

Jlnamaø ø,Id, A.D",~ 1O.,
tlølOD lMtllolm baVD, Mlrma "olmllOUOO.

A' 8OII\11ao Dtt01QD:JOJ' Gt lSvlUlDa lIo111~),ct4.I'aOQ ø.1' ~I.JI"U.NVQ'
OVODO'øo.ead" t1:ildoll1GUooI'VU"" 81."tI •• 00 lUt"".

Hvtdlna. dilD lb'maJ 19:iJ.
olan. tOi'\iOIJ J. ef'h:'".UGUIl.

tonaGIW.

'o~onG'~uunaut~uuul.~øu~Vltu~'11'r~0y.

• "'Ol.' ll'UUj",'Ulll' 19''';.
.'.D.V.

uitju. I~ltl .. \01\.
tao.

JO' '11 '''Willi u, ~Vfd'\ttil.&. ti'~u"~ac;"'t.1l»Ud '1~}IUi#U uua
.onUu,.'UhndQ ;rua.. '.r~.lol 1191(J~l'.lU.uo •••• l.Il'tla"4DiJG ~pu\ll
4",/257 bl,11. dO~ mo" 'IJI~'ODIo1o aDØJ'lOUI'."IIG.o. DO'.tl'...onlu"'UlllVDtJ' tOI' t~tWOI' QII'.n~ o~Uvl\ll~
l.sPIS .~nl"'\dd~l'lhtdbal' OGMQ atlO.,u,lu.avalao' lolt 'ørolllølobD
...... ,. lIlOlulo ..e'. ..

"'l ..l.i.\Gl~I4J'IØ"w'. dilD la'llOVGAbol' \ ~'J.
6. Jil. V.

4 B.ulua.. AU~ .~~eu
I'g.

Ting1ysningsp~tegning af 26/11 1953.
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