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REG. NR. Jo Y4' ~

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

2t,2c Br. FelJingbjera.
:reL~inib;1eri sogn. Købers } bo æl'

Kreditors . p •

Akt: Skab nr.
(adfy/lUS af dommerkontoret')

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anrnelderens navn 0.0 bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

DeklaratioD.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 2f og 2&

af Nørre FelJ1ngbjerg by J'eldingb~erl sogn,

erklærer herved, at jeg af hensyn til Fel dingbj er i kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådsk~~s .er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske no~t~gelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ..ka.o 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, lolegr~i:es lBe8 er dels
af- kirkegårdsdiget og i"vrigt ftf

et areal af 2f, de:r lilser mell. det
søndre kirkeiår~sJii! og en linie 30 m syd for diget parallel med
dette. dels den del af 2&. deT lig~er m.ellell skellet mod 2. 0l 2f
samt det østre k1rlæ iårdsllige. 0& endeliit den del af 2,. der
lii~r syd for en linie parallel med det nordre skel af 2Y1oe 50.
nord for dette

således, som det fremgår af 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. Feldinibjerl SOp.

Feldil'lgbjerc ,den lO.ju11
Josef Andersen.

19~

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Genpartens r1it1,hed bekræftes.

Otto
InJført i

Viborg, den 18. j 1JJli

Kiørboe. V. RaSDussen.
dasbolJ! n for retskreus

den 19.sep.1g53.
Lyst. • • • •

H o l m.

19~

C. loadorf, sopeya1ct _dl_.
nr. 78, Viborg købstad ll.V.,

.
I

, de n 16. januar 1956..
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse,e og andre påtegninger m, nl. (vedr. fast ejendom).
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Undertegnede, der er e;er af matr. AF, FelJing:t'jeri menighedsråd pi
FIJIJ.in ..t-:jerc kirkes vegne som ejer ~f maty..l1r., 2y. 3t
af Ir • .Fel,l1n(.,bje r, by lel.J1ngbjerc sogn,

erklærer herved, at.(;. af hensyn til :ris l '._1ngt je r I kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af AliR- ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kaa. 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, ~8ra'Alies JUod.
af kirkegårdsgi~8t 6g ifl'iri§t e~ er hele matr.nr. :ly 0& hele matr•.,. 't.

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

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

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

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

2r.'f Br.PE1~ln~bjerl.
Fel..i1·'åb~erl SOp Købe~s } bo æl:

Kredltors p .

Akt: Skab nr.
(ucify/des af dommer1«Jntorei)

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.

sitleåes, SQJn det frQ~@år af ået åeklaratiesea i edflæfte8~ kar.t.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på ~jendom~ I

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for provsti .... laet 'for
For fredningen kræv'5 ~ ingen erstatning. F~enda herred..

den 24.8. 195J:~

F~l,lln.j'b,erg men1ghe~srAdl
S.ltr1st1uosen, Pe,:.er lf1elseo.. M.1i;yprd.

liøusts8Dt 'Laur1 ts L...umel1. Hans1ne StJrensen •
I. AdelIArc1.

c."Poøerup.
•~rlnua



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den l6.jlJØl 19~.

Otto X1ør'coe. V. RaSJlUSS81. C. IOnJol.'f. sOaneva1at medl •••

.Det tiltrædes. at nærværende fredD1ngst11bud tinglyses sOll

aer.,ltutat1ftenue 'Pi matl'.ttt. 2Y og "t Ir. Pcld1ni;b~erlby. Fel.
dlng'tjer& sOp.

n~KEMINj5rC',\:Z:h' T,dea 3.0kt.l952.
P.M.Y.

Aug. 'Ruesen

fa.
In ...føl't 1 uUirOJUl '101.' retskreJs rtt. 78, V1bor& køhS'tad m.Y••

den 19.8ep.1951.
• • •

Holm.

Genpal'tens rigtighed bekræftes.

~tiHlt18l'
t den16.-t 1956•.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

;a, ;d Ir. Peluing-
bj er, by, Feld1ni- Købe.rs } bo æl:
bj

Kredltors ' p .
. erg soan.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnæv'net for
Viborg amtsrådskreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 3. og 3d

af Nørre Felc.l.ingbjeri " by Fell:ingbjeri sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn tit Fel Jin,;b jer i 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 ~ 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, begrænls mod

af kirkegårdsdiget og iøvrigt af er den del af 3d, der li'U~er mellea det
sendre k1rkeiårdsJi~ og en linie '30• fra ~ill~ paxallel led dette
samt den del at 3a, der mod nord begrænses af en linie. der fra e~
punkt på det estlirle skel nordfor k1rkeprdeJl, 60 Il nordfor ske llet
imod denne går mod nordvest, og mod vest af en linie, dor fra et1:::~.~A~~::~d:::::::~:~:::::~t:Y:i~Om:t:~e~::e:~::l~:a::d
Dord 1 samme l'etninc til den rammer det fornævnte nordli&e skel,
medeas arealet iøvrii'f; be grænses af mat?1kelskell.et. alt

"

c. Boserup, Josef Andersen.

således, som det fremgår af 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. Feld1nibjerc SOp.

'eld1ngbjerc , den 24.8.
Peuer Nielsen.

195~

Til vitterlighed:



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

....

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 18•3uni 19,.

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. C. Nondort, sogbevallt medlem •
Indført i daibotl!Jl for retskreds nr. 78 Vibori købstad m.v••

den ls.sep.195'.
Lyst ... • • •

Holm.

Genpartens rigtighed bekræftes.

'I



'..(.
.-
I-

.J

Cl)

e~,-,
~
-li
~

~"2:s-.-
t'::-,c.
c:
ill
et
Jl.....
ill

·li.....
if,-, E, :Jl.....
..-
Jl...

tfer,

REG. NR . .le> Yti ~

.',
I

I
I

I
I

I
I

I
{

I
I

I
I

I
I

I



,_& .... _ti _sa:ue:zF44 "~A.t_~4._3t.1i§ZA;; _~-"'z. ~ -----....-..o~~---~-- ~-. ~ ---.-.'_ -~a&4:'W..,~$]Q .>i-'%5Q4a::.yFg~;:~_a~a (rl-- ~k-Qe;--.,...,a_~~4.'*'-"~~~'-~-~"

k
e«JJ,,1 • ",_. r •

nne ort-,ge,npart er n,øjagtlg genpart a[ det originale kort ve.r de li§jelmmen _ -" ..'!! r_

1 I) (")' _, 'I ,,' . .e a -
'~. ? {l,1 ~ J. r '/tID t;..tJJ11 (:'i. k~~1io{lvattest:res herved. -' . - '": Justits"'isteriets genpartkalke~rred. Til~~~Jr-.t i t; .1 I ,- l-o ,L;/ ti,
s;_~~~a.wx;hLM d.• l,.~,.( 19~:Z Navn: Jb-/lff.ftlJtJ1_·cfJJ,
1· - --- --- - ----'I -- - ------ ----- --- - ------

~
~

;s.:::-~
<-t'.
<,

-"1'--

-

~t-t.-

.sIf
~

-----O

~

....,-

-r;- (~
~ ~~

---!' ' ~)
-r:--- "",--' t'.--.... $::;"'"~- ~~ ~

~ l~;:
~--.:;;- ~

~ __f'-""'-;-"
f C;-

-~.J:'

--.jK I
~'''.. ........."

~ '''.
.........

.........
........

\ ,. ' . .-;:-
"-":) .:x-.

so-. ,'.' .........
f"'J " ,. ".~/.. I

....~'" j"
I I
'1

I /" .
,I /

::::'
r-e•-...-,•



02048.09

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02048.09

Dispensationer i perioden: 13-04-1994 - 05-05-1994
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 13. april 1994 holdt fredningsnævnet får Viborg amt møde på
nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. lund, Thisted, og
medlemmerne, amtsrådsvalgt medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og
det kommunalvalgte medlem Knud Jørgen Sørensen, Sparkær.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 9/94

Oplysning fra Naturforvaltningskontoret om gyllebeholder opført
på matr. nr. 2a og 2ø Feldingbjerg by, Feldingbjerg, tilsynela-
dende opført indover Exner-fredningen omkring Feldingbjerg kirke.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 25. marts 1994 fra Viborg amt, Miljø og Teknik,
Naturforvaltningskontoret, med bilag.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Michael Dicken-
son.

For Fjends kommune, Teknisk forvaltning, mødte Bo Hansen.

For menighedsrådet mødte menighedsrådsformand Gustav Sigh og kir-
keværge Erna Pedersen.

For provstiudvalget mødte provst Boye Bruun.

Ejeren Michael Danielsen var mødt sammen med ægtefællen Solvej

l~\\\'~-CJc:::o'-;"

LfLf



Danielsen.

Ejeren oplyste, at han ikke vidste at gyllebeholderen delvist er
opført på Exner-fredet område. Da han købte ejendommen fortalte
advokaten ham alene, at det var parkeringspladsen, der var fre-
det.

Bo Hansen beklagede, at kommunen ikke var opmærksom på, ved byg-
gesagens behandling, at området er omfattet af en fredning.

Provst Boye Bruun indstillede, at der gives efterfølgende di-
spensation, idet ejeren var i god tro.

Der foretages besigtigelse.

Formanden oplyste, at Viborg Stiftsøvrighed er indkaldt til mø-
det. Stiftsøvrigheden har meddelt, at kirkegårdskonsulenten fore-
tager selvstændig besigtigelse, hvorefter der fremkommer en ind-
stilling.

S a ge n u ds at for afgørelse efter indstillingens modtagelse.
(".,~.:- .....- .

4( Knud S. Lund,
L formand.

." I •• -, • ",,,,t. ,.,.........~

. . .. ' ) c.:.J: l, den
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fi.<ov- og Naturstvrelsen

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 5. maj 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dom-
merkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:• Sag nr. VaF 9/94 - fortsat.

Sag om gyllebeholder på matr. nr. 2a og 2ø Feldingbjerg by, Fel-
dingbjerg, opført indover Exner-fredningen omkring Feldingbjerg
kirke.

Der fremlagdes:

2. Påtegningsskrivelse af 21. april 1994 fra Viborg Stiftsøvrig-
hed, med bilag.

• Det fremgår af bilag 2, at øvrigheden ikke vil modsætte sig en e-
ventuel tilladelse til opretholdelse af gyllebeholderen.

Fredningsnævnet meddelte efter omstændighederne enstemmigt tilla-
delse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til bi-
beholdelse af den opførte gyllebeholder.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-

-_v1iljørmnisteriet
\ ,(~l:ov-og Naturstyrelsen

J.nr.SN ld-.\\ !\?J-OOO\ .st
Akt. nr. 45



gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet .

•
{

Knud S. Lund,
I formand.

Iil~
M~"

Udskriftens rigtighed bekrc.aftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

~ 5 r~l;~J1994

• e~4UvL
\.J
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