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fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte
fast ejendom).

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

eller (i de sC'lnderjydske lands-

dele) bd. og bI. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

genstande o. 1. (vedr.

REGa N Ro JfJ;;.J AI)
Anmelderens navn og bopæl (kontor): /3/

26Jh2811 og 28S FREDNINGSNÆVNET //'<:I-::)':!
forVe s t.er 'torup (tI.m.t Thisted amtsrådskredsV~ster Torup sogn.

dommerkontoret i Vestervig
Stempel: _ kr. _ øre.

Fredningstilbud.
Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 281h 28~ og 26A

Vester Torup sogn,af V8ster l'orup m.ID. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

l) hele matr.nr. 26A
2) den dol at matr.nr. 28~ og 28å. der 11g6er mellem det søndre

k1rkegårdsd1ge og de nuværende bygninger (Jfr. vedlagte kort).

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at udvide og genopføre den nuv l:rende

lagerbygning og gara6e mod vest.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

28h, 28.s. og 26Jl af V.Torup m.4Il. by Vester Torup sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Thisted amt og

Vester TOrupmenighedsråd hver for sig.
, den 13/10 19 53.

Bertel Dige.

Idet fredningsnævnet for Thisted amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 26&,28,2 o~ 28S
af Vester Torup w.m. by Vester Torup sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. l fdk. 2; alb·,.~~t~~Å!k
~ JUdøb.~.l.n.wRlt!.mI&).

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart hedes henlagt på akten.
M. h. t. pantehæftelser, brugsrettigheder, servitutter og øvrige hyrder henvises til tingbogen.
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e Indført i dagbogen for retskrt::dsnr. '73
Ban herreder don 29. Juli 1954.
LYST. Tingbog: Bd. Thorup bl. 26§,,25f Thorup.

Akt:Skab I nr. 67.
Ot to ai ngs trøm. IA.Pedersen

Olesen •
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På denne kopi, aF nJa&rikdkortet er
uu:ttegrzet. og vist nJeå rØd ,skra vering :
f. Nair ru: /!7~ t?8g og 8e!z. .som agtes fre.

det t /z.t. forlig af 13/10- 195~'5meller?? fred.
TUngs170Jvnet og e.Jeren,

Z.Hafrnr. øDt! .saJnt et areat af matr. ar 28§
og g8~sOnJ agtes/redet i kl. forlig af
f3/!O- /953 rneQ.eTTl /red7UZ57sna::vnet og
tgereTZ.

Terraina(
Y€.5ter-TorupJ3y m m.
Sogn- IÆsf-er-Tor'..Lp
Herred Æ.5ter-]ian

Amt -T:'ZlSted

Rigtig kopi af matrikelkortet. I
Direktoratet for Matrikelvæsenet junz.

J
/l 195/ I.

vkc-~~ .d.~(/
1/ c;;;ff;' L(.,_

V , • tsoDm..M6Iforhold 1 :4000
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORD~NDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG Skov-og Naturstyrelsen

TELEFON 98 12 71 11. 2 5 APR, 1996

Aalborg, den 24. april 1996.

x \i1odtaget I
S\<ov- ll" [\laturstyrelsete

?:~ t~fR, 1996

FS 10/1996: Vedr. depot m.v. ved Vester Thorup kirke.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til arkitekt Niels Peter Larsen,
Brovst.

Sortsøe Jensen

'\ 1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening v/Mariann Stenholm, Fjerritslev.
4. Fjerritslev kommune.
5. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
6. Aalborg Stifstøvrighed.
7. Egon Skjørbæk.
8. Frede Nauerby, Fjerritslev.
9. Menighedsrådet ved Vester Thorup kirke.

~i1jø. og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1_996 - \ 1\\I \\.{, 00C l ~
Akt. nr. '-1
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6,9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 24. april 1996.

hr.arkitekt Niels Peter Larsen,
Blåbærvej 9,
9460 Brovst.

FS 10/1996: Vedr. depot m.v. ved Vester Thorup kirke.

De har den 11. marts 1996 ansøgt om tilladelse til etablering af en udvidelse af par-
keringspladsen ved Vester Thorup kirke, med anbringelse af 6 lave lamper og en lav
beplantning til opdeling af beplantningen, samt anlæg af depot og afffaldsplads.

Anlæggene sker på arealer omfattede af deklaration af 13. oktober 1953 til sikring af
kirkens frie beliggenhed.

Sagen har været skriftligt behandlet.

Nævnet meddeler hermed dispensation til det ansøgte som beskrevet i ansøgningen og
vist på den medfølgende tegning på vilkår, at depot og affaldspladsen sløres ved lav
beplantning.

Dispensationen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Tilladelsen, der ikke må udnyttes inden
klagefristens udløb, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage skal indgives
skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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