
02127.00

•

Afgørelser - Reg. nr.: 02127.00

Fredningen vedrører: Levring Kirke

• Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 03-06-1955, 22-02-1955,
15-02-1954

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

II.



Stape1- og ,.'t'::rtr1 1
h. t.lo. 140/'7.

ti :. .1" .... .., "': "'."t l',.., .~/.. ...

_.-----,..
Ar lS55, den l(-.ma~ kl.15 afhold.t t'edIl1nd;s.'9"'Ottt for Vl'horg

.mtøriJskreda aøde .. 4 Levr1ng kirke •
.;Jer fQl"flto~.. , 343 .dt'li. :t.radtl1!Ji fA! to 3ltt,!ear,~lø "et 0l

DOrjøa. tQr Leyr1n~ kirke.
Jløiit VtArtr.dnlt1~a!8Yneta tle.l.l1i:r:m1ft. fOllnG7Len, o1v11.vl!!?lft" J.Je

Ifola, VlbJ1'S. ae' a.tav 1I1.~"';time·,.ll$., ~llta.I~1113p~ktøl' v. ·tQ.lIU~en,

Overlunw., ,,~; d~t ecgnevdlgte mtJ·.l_ for t~vrlng 110111, a'rd(::~er.
X~rl .reM.~n.

I~et~ torm.ncl l' ,mærkede. at mø...et athol + t,..s tor ~t sØS- trEh::'"
to l*«tr1kulerede Sati.Qre~1.'l''1•• t o~ 11(;1'u"a" tor len1ng kirke, o~
dt de peraoner, uar måtte væ%. lnt\rijsseret 1 treunln~eD• .,ar lnd.
v.zslet ved h~k~n..t~re18' :I. StJ.Jtati ...trlGe 03 Je l\.ikale tlade.3fr.
de tmu$1' ae t:.tt 1 .,ag v~clr. f:r\?~.;n1ngat al:'~4Jl.r ved n.., l'up kirke
frealagte t'1.13gi h~orhos I.~!v!,j.t'e!~H)&~H):t.dQ ~ ~M!~i3~'.~~~t"d h.ay YØlret
speo1elt 1n~vur~lad••

]l'ur Le,,:r1ns sogneråd ete-:.te sogne.r,;..atotUl~nti ,1. (:hr •• Tensen ..
'or tuv1'1ng m\1ltliy,}-eJe%A.0.Mødte pastur [lola. gård4tjer !/"4Irt1D Kri-

stensen o;; altrc.e «Jei'~~1Anl.,!1'$en sallt lærer Wrseft•
. I.vrist 'Var m,,~J..t A:rne Ha:use:'l, t~er af lnfAtt'.nr. 4a.

lQ",'C~l .;Jo! :lE: .Cf\.lte h.-vde no,~td "; ~t 1r.:dven je .U\·, C61'1 furesU.ed.
fr.dn1rls •

•._ ri.,. la ..~ .•~ .....Oo:t ... ~C.. lo ......... '''e'''~ 1'+" "" -l' ··r~.~nl".M ...... " " \; ~ W_"1I-_ w :); N ø - .""-~,.,, .,.. .".-- '"-- ...... /"-- ..."'....

le e ft :;: e l 8 ••----..-_._-----~
" )

I for'"'1:1d.la ••• <1 otm t.1'~: fr1v1111g Ye~ ~~n!'lamførtl fredalnf; af
arttlil.:r ....d Lt':lvrlnclkirke opstod øgsAepø't'gt,mAlet omtr'dn1rt~.:.at
to 1IIl~tr11cu.l.l'ed. g...,l.a:retJl.~ be11g ~lI4nd. herlhol ...*'9'18 Do:r(1veat og "~I

1l~rJ.ø8t tOJ: I..evr1n. k11'ke.
~ 1f1S. tl11Jt.o;;en 1o;Je:.-.~\i\ko~t haves til nØflte .":ti.årealer

_&led•• at u..;.øte.dlilsa 0& ti'~J1Y3nln6 a1. t"i.~n1n~o..k:lunlt1oa utte



.... tor \1de1all:ket. haJ' ~'t -le' "'"t 'NItwn41' .,...t~"1••_
fredning 'tJ,f de Bil"'" a:reiller dO. en e~entlll tredn1n Gsaac.

~f! i .... llrter.øerede bal' Ilertor ved o:tfent11s "'eklndt&ll-
rel. yæl'" ln.,.~iiå.dt til alf/l ,;;ed..,;u ~:ilto for at tctt~ •• t11110& tl1.".1'&_1". hvorhOs tevT111S sopnAu. 01) meleh•. 681"0 har "'1'"
ap«ciel. ln~,*ral.t.

Jøp.ride' 0' men1ihfh:.srldet hialr 1atj:;t hbft I:4t lo ...yen .• aod.
d. fQ't •• aede tr~dn1D1.

O~ ••~ tor ~. ~te ~tr1kul.red. IiJ••r••l'~ tr.cslr
klat" at .trikelko:.rtet, i·..e't are.ilerD. oyeralt gr8nser til l~Dø
IJ.'''' j. kir l\.e~t\ru vllcr .:n ... tr1~ul'eret. aT.~l.

!·;.{~tDlIIm:1Ct f1n(~ert ~t ~. n!lrVntearealer øo. et l'd 1. sik-
tln/reo Ilt Lev:1 .. kirkeu OIIl;1vtl.r 'bør t'Yec.••• '·~st.~mm•• næ.. -
1'8 telienrJ..l

.&.18 ~d;rtk\ller,ui! ~..iiJ.i.i't~..tG' at Lenlng b/ U1~sosa. 'te1.11-
~1nLt.'1a1ucit::ll:ill't nlJrdvtat o) aor:øs'\ for L-ivrlJ'lg kirke, fred •••
silede. Cå1.j :;..;:1' " arealerne 1k\tl 11& :Jlte DO,.n "'el yg ~r!l.e. )11"81'-

kea YUi[~ illler mi"ler'ti J.O'. ~ll.r f'otettl,~e. 110~. ,.. ,13121:01"
allft fintet, der nt!. '~ltcr Se!"!';!,. kan y1't'(8 a"mende ffller, ....
mende, for uda1, eD t1l ulla!' tT'b ItlrktlD \,)g ki-rktlgårl.ea.

Den 11~l.'•• !'. b'l1;3.r.enhed uf de treHede &r6bler tre_,ia: af
de' "ry~r.nde lte.,,~(:1.. vel1mattede UJut:r:lltelko1''tkopl.

'ital.~:rl1ltt1 ~.t lIlec. hen,)~n til fO'tuf13tlet'\,ie "eut.l~nLtlls.l't

c1tIl' y11 yære Ilt t1A.5:1.,'. på ....-ate • .r~al.l'. er !reo.nlng...... '
tOI' T1'hzg .t~n·. ;skretis 8ti!"t men1&~he~aråd." tor 'tavring sop •

.For fredningen' des 1ftl":t' er~teltnini.
T b 1 b e 8 t e m m •••
... w-Wlt- __ .

MQB s~.. al ;r.~Jaln~at um~tr1kule~dd.~~~~rl~l.r at
J,eyrlnl b~·o. SOlD, h:l1 ..::).;ulo1fl '\a1"":\i!Jlhoitt Ilordveat og nOl'liøa1i
,.. 'Levril16 kirk., r"rhol ....s 80= :rortl'1 ;,le h.:ø:rt.

Holm. V.. ~4;lsmu.H'n. P;:""rlJe~aell •
.Ji: u "tG p.IIIørte kfmdelsuns afo1 'llel se •

3tt "er. sluttet.

Holm.

II o ~.:::. Y. ·1~:l8ausøun. ~rl J.U7IJiSJl.
lJcøkt l!tlUna 1'1~~t1.~h.d 't-ekl'ette ••

,o:, t'ct.. '. : . \ .... ,O-D 3. j'Ul11 1~55.
I', .

In,iført i ~~gl'o .:;en for :r~·J~kr(;.s ~·l:-:'. 79.t:'I3'.::':,l·U sarrt en (1.:::1
af Tiovl't~.r'6 hurred. den 2'. jur.d lS·55.
L;yat.. li • •

':31.;;l"UI'd :.~øl h. r.
f}enpar te m,~ri gt 1:;he et ,..;.; kr.fte s.

,~e.2~.'an~195~.
h _

I"
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REG.Nl 02. l2"( r 000

la Levr1nq 'ty og sop... Akt: Skab nr.
(ruifyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d

Ot bopæl:
re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.pr~steiårå8udyalc
UndertegnedeMter er ejer af matr. nr. la-

af :Levr1ca. by O. sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til LevriD' kirkes frie beliggenhed overfor
fredning~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af m+ø ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ltft'ft" eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården"

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår,..flegrteases Rl9Q..

af kirke§årQ~(H8et.ag.jøyrjgt al,
er den del af 1&, der er præ3tegtree~s ha..-

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på ~ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt me~jghedsråd~t fer i· l f
For fredningen kræves,it:g ingen erstatning -provst ud'fa aet 01'

. :L~'sg4rdmfl. bel're~ers provsti.

Levricg ,den 5.10. 198.
Jergen Cbr1stens~n. Arnold I~rgaru.A.P.Anuerøen.

Ohr" stilla Kallsen. ktlrl J e nu fJ tl.
Det tiltrædtts. at nærV"a'el1ti~ t'r.'edn:tn:,}'3ieklal','at1on t1ngl~' sea

eo•• erv1~t8t1ftenae nå matr.nr. la af Levring by o~ sogn med
tøllllGue' far "~h(Jldf -

dH-viHerligRQQ.: dålæn:;. 0,'::.util =,!.'msteemterlet hØ!'enJa have med gArde.
plads samt d~n Jel at pr~stegår~enssyesl. Je~ ligger

1 umi...1ol61bar t11kn)'tn1nl hel't:tl, atlmjniutrerea af de kirke11.
ayn..å1,jheder, træffer k1rkeratniot.e-rit:t af'';lTrelæ _ nyplaeelrlua
af præetesåroens bYil11n ;8Z', herun~c:r. til11.,;e 8el". bYi~plaa.
8al1t t11b~iBi;:,ger Dl.V. 0l oabY;411U,f:.er, der ændlrer prutecArdena
udseendet Uliflset trednin ,JIdeklarationen.

DltK:F.MINttlTj·:~l~.oea .?jun1 1954.P.M'.V.
E."P.

'Cinar LflWe



rreomngsnævnet tor VIborg amtsriidskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Iiola.
:~:,;.~:e'r.

f. Rasmussen.
Viborg, den -195';'

Indført i ...Lwg'togen for :r.etakre'lS nr. 7S.L, ;:;'P' ....sa7,t en del ~t
!lo"lr~eri herred, ,len. lo.maj 1~;55.. ~'Lyst. • .. .. ..

S1gurd !~.eller.

Gen:9lj't'teoa ::lgt1tihed l'·ekræftes.

\
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REG. NR . .2./27 -u.
'. j

Matr. nr. Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 4.

L~vr1ni OS
af by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Levrlna 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, llegneA888 mod
~"'··-iøwi4t-.<lf

~i>U'5"'T~ '0- ~ er dtm del af 48,. der l11"tenser 1n.i til det
østre kir~egårJa~1ge

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 Levrlng 80p
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 25.sept.
Arne HenSUD.

Til vitterlighed:

Anker J~prell1en. .~.3.Holm.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19jj.15. :febr.

~

I

O~to K1ørboe. v. RU8.ua~en. J1els Rtis.
IDdføl'J; :l ..agl:·o,-an t\lr l'etokre ..i.s nr. ?9. L~'Biård82mt en del af"

HOVlb~erl herred. len '.apr.lg54.
Lyst •• -+ •

Sigurd ~!øllel:'.

Genp~?ter~r!iti~ed cekrættee.

,

ee
e.
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Matr, nr'1IDlatrikuleret areal:
Gymnaa'ti Jcplads ,Levr1ng by og sogn

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
sogneråd

UndertegnedeVder er .ejer af ~~ cymnastiJcpladsell syd for Levr1nC
kirkeaård og ligeledes sydfor m.nr. ;.

af Len1o, by og sogn,
erklærer herved, at .:i af hensyn til Levrini kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ 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 ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, 9&grmRSe&.æeQ
af 'ktrlregårdst#get .eg iøwigt-6f

er hele den fornævnte gymnastikplads.

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. (J-71.)

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på WR ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Levrlng SOIIl.

For fredningen kræve'b ~ ingen erstatning,

Lev1'1ng aosneråd ,den 30.9 •. 198.
Arne HansellKarl KnudseaArnold .ør gård. J .Chr. Jensen.

Mikkel Thøgersen. Mainus Hansen



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15.februar 19s1j.

Otto I1srboe. v. R~smussen. B1els Riss.

Indført i UE.iiboiell for retskreds nr. 79 Lysgård samt en del af
HoYlbjerg herred den 3.apr. 1954.

Lyst ••••

Sigurd Møller.

Genrartens rigtiahea bekræ~tes.

,A. _,«r~ .

e
e
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerk ontorel)

REG. NR.J/9

-' - -_.-.- FredninS.5græn5e

Levrin9 bV
Levrin9 S09n
L~s9ooro' herred
Vi!Jor9 0",1

!'få!f0rhol d /:,t.tJtJt}
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