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Afskrift.
Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/1949-17.
Akt: Skab B nr. 419.

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.
,'_ .J U

la Skørring by
og sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
{hvor sAdant finde.)

. Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Randers amt
5/12 1953~ ved dommer Fog, Mariager.Dagbog nr.1878

Stempel: kr. -- øre.Stempelfri.

FredningstilblId

Undertegnede gårdejer Laurs Mikkelsen Rasmussen~ Skørring pr.Mørke
af Skørring by, og sogn, atlatilbyder herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte åreal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

En bræmme, 30 m bred, 40 ID lang, langs vejen fra Skørring nordpå,
regnet fra forlængelsen af kirkens nordre mur og nordpå •

. -
_ c ~

Fredningen har følgende omfang:
u

,.. \.. ''''

J •

Arealerne må ikke 'bebygges etæ«1blq)la:ntooxmlfdolm~X'1XlImX'.· midl~rtidlgt eller vedv~r~nde,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- 'Og telegrafmaster
\- \, I " .. • ) t... \.

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne, til beboelse eller opbevaring af re~-.
skaber el. lign. skønhedsforstyuende genstande.



For fredninge-n kræver jeg ~ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. la af Skørring by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget' i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt fiix me nig-
hedsrådet og provstiudvalget.

hver ror Sig.

SkØrri ng ,den 3 / 12 19 53 .
Laurs M. Rasmussen •

.L , -.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud.
I
't :bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut p'å matr. nr. la af Skørring by,

og sogn, :;dciH'O:tdro.xncXXxxxJtdrxxxxxx~xxxxx:xf1n;:xxxxx~ hvilket matr. nr. evt.
forbindelse med ~~V..M:r- andre

Fredningsnævnet for Randers amt, den 4 /12 19 53•.
F O g.

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del af
SØnderhald herred, den 5tdecb.1953.
Lyst. Tingbog: Bd.Skjørring, akt:Skab B nr.419.
Anm: Til præjudice hæfter:
~6000 kr. tillandkreditforeningen
2) Aftægt (årlig 2000 kr.) til Chr.Rasmussen og hustru.
3) Dok. om vejret for 3f. Knud Kjærholm..-.- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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~fskrift.
Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/1949-l7.

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i tjng-
bogen, art. n~., ejerlav,

sogn.

lb Skørring
by og sogn.

Akt: Skab C nr. 214.
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)·

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fre~ingsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

Dag?og nr. 1877 - 5/12 1953.
Stempel: -- kr. -- øre.

Stempelfri.

FredIlingstilbud

Undertegnede husejerske Mette Kirstine MØller Laursen f.Andersen
SkørrinR: '

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lb af Skørring by, og soln, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Hele lodden.

l

• l.. (

Fredningen har følgende omfang;

Arealerne må ikke 'bebygges eller 'beplan'tes med høje træer, mtdlertidigt'"eller vedvlftende,

ligesom der heller ikke på' arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

e Jeg forbeholder mig dog ret til at bibeholde et beboelseshus på arealet
og erstatte dette hus med et nyt.

,":. .......J,\.
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For' freåningen kræver' jeg l~gen erstatning.
r
! Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses... på min ejendom matr.
"

~
nr. Ib af Skørring by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,~ menig-
hedsrådet og provstiudvalget.

hver Tor sIg.

Skørring , den 3 /12 19 53•.
Mette Kirstine MØller Laursen.

\ _. ti

,
1

1 '

; I ,.~

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l b
- '

af Skørring by,

o g sogn, xfXro»fWi:iM1XxxxxxUxx xxX:xs1tf'f.XxxxXJf~XXXXXX1't)4JliX~KMåM'Xnm:

x~~oc»roOC»roKocxocxxxxxxxxxxxroHx~oc~oc~moogx~~kocæ~KOOM~K~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 4/12 19 53

\.

F O g.
Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del
af SØnderhald herred, den 5'decbr.1953.
Lyst. Tingbog: Bd.Skjørring, akt:Skab C nr.214.

Knud Kjærholm.
t'
I, .-.- -:- -:-

Afskriftens rigti6hed bekræftes.
Fredningc:nrernet for .SEP

Rander-; Amt. ~7. .

.,



,
'Terrt:t' IZ af

Slcdrrinl By
S'Ko"rriny $0S'11..

son.clernaZd lIerreti.

Ra::n.ders .4mt:
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02091.01

Dispensationer i perioden: 07-05-1987
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REG. NR.
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

tUI

NATURFREONI~'BSNÆVNt..l t-U~
ÅRHUS AMl~ i)YOLlGF F:AFDNINGhl\t1tlJt.:

() 26 "J I.O I ()

Den 7. maj 1987 behandlede nævnet
Sag nr. 46/1987 angående ansøgning om tilladelse til udskift-

ning af tagkonstruktion og tagdæknings-
materiale på hus beliggende på matr.
nr. l b Skørring by, Skørring, der er
omfattet af kirkeomgivelsesfredning.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
Anna Ravn, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, per Øxenholt, var mødt.
For Dansk naturfredningsforenings lokalkomite mødte Søren

Højager.
Endvidere mødte Leon Sørensen, Rosenholm kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Ejeren oplyste, at taget skal beklædes med røde B 7 eter-

nitplader.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det

ansøgte,
Der var i fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfred-

ningslovens § 34 at meddele dispensation til det ansøgte projekt.

Jørgen Jensen.
~. ,

U' '. "'°"1S rigtighed bekrO"lleS. -. -- relser
I . , l frednmgslovens § ~8 og § 4'f l<ad frednlng~nævnets afgø
i; ol n\jus for Overrredl1ln>lsnævnet (adr. Am~lle!Jade 7, 1256 Koben-
l>~~n"K) af bI. a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og ~~Ie;~
KIl""'u foreninger og institutioner samt af skovEjeren ved dlspens
II" ."ovbyggelmien. dd II den

KlageirIslen er 4 ugor fra dan dag, afgørelsen er m~ e
r·.lJældende k!agebere:tlgede d' b l af

En tilladelse eller dispensation mil ikke ~dny~tes før u .0 e.
I-iagefrislen Er klage mdgivel, må tll!adelsen eiler dispensationen Ikke
udn !les, medmtndre den opretholdes af .Overtredn.mg:n~"net.

y Tilladelsen bortfalder, såfreml den Ikke er uanyt.el mden 5 år fra
dens meddelelse.

FrlKlning6flævnet for Arhus amts sydlige lrednlngskreds, den 12 MAJ 1987

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr.F 1lfZ-3 ~

.~\ oTO
- ~ \-t
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