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Matr.nr. l~ Tilsted by og sogn.

Ktu. Nit ;Z/~,j 17
Anmelder:

FR'EDNINGSN ÆVNE'f
rOR

'TIll STEl) AM TS RAI)SKl\E.D~
dommerkontoret i Vestcrvt!

" ....
k,'

Fredningstilbud.
Undertegnede .4.~:.</ "''-..k/....rtilbyder herved som ejer af ~latr. nrrJ ./ &-

~, . .
af "~~\J ~~(I' by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således: l~ .I -. --/'C'/ft!M ..". p.~- .'~'

1\.
"\:..J~:~/ sogn,

,~ ~ ~

/~~,\'j";;/'t~/? 7/' '~r~,

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

udsigten til og fra kirken hind res. 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 .

•J.eg. .fQrbehulc:ler,.mig ..dog rct..-til-at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pa min ejendom [natr. nr.

af /;./ by . r> sogn,

dog uden udgift for mig. / " ,. /'
P:'Italeberettiget i. henhold til foransHlende er fredningsnævnet for i ..'~.l-."1';'"

amt og 1,," • - '";1~ ; > ' menighedsråd hver for sig.
.• • . -...I' /,)

, • 'A-' (:.,p / , den ,., / ,? 19 _':' ./" -r. 4. "". -"lUIA ~h~ .. ~/U.u-'V .
I

Idet fredningsnævnet for ~/~/ amt modtager og godkender foransUtende
fredningstilbud, be~mmes det, at tilbudet skal lyses som servitut. på matr. nr. ,4q,...
af '\[ ~bcl by H1) - sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. / fdk.,4 ~ alb.~n~
~~. ~ . .w4ger e~bi-t1g.
Det fredede areal ses indtegnet pli vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten

M.h.t.pantehæftelser,br~srettigheder,servitutter og øvrige byrder hen-
Fredningsnævnet for "'JA;"4Rot amt, den 4'1/'). 19$":1' . vises til tingboge

:d.4 ~,
,,(,;:......~.(;~~ ../
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Ind{ørt i dagbog.en for retskreds..«. 74
Thisted købsbd m. v,

'
den 2 1 JULI'954

Lyst. Tingbog: bd. (fJJJ bi {~
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Matr.nr. 1~,5b og 30Q
Tilsted by og sogn.

Anmelder:
FREDNINGSN ÆVNET

FOR
", IIISTED AMTSHADSKD.EOS

Fredningstilbud. dommerkontoret i Vestervig

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

udsigten til og fra kirken I~indrcs, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrin~es transformatorstationer, tclefon- og tele[:!rafmaster o. lign.; der må ik ke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vognc til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skon-
hedsforstyrrende genstande .

.leg fo.tbeholder."mj,g-dog -}:~Utl-a.t-

For frcdningcn kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået ~ned, a~venstående fredningstilbud tinglyses pil min ejendom matr. nr.

I ," JQ af ,;. ' ",.r- _, by ,'. , sogn,
1 ~ .';', • • "v .

dog uden udgift for mig. ./ ..... . <

Piltdleberettiget i henhold til foransHlende er fredningsnævnet for .' ...... --:/4" /
amt og . ,;.(..>~:.c .~ menighedsråd hver for sig.

.~. (, < d ~-11 "
o • ",: l.• &,/' en, (r. 19 .... r.

I. /, ".'
, ..~:.... _ ~~( "J' ; ,

:J
"

Idel lrednlng,nævnet lor ~4~/amt modtager og godkender,foran,tf'cnde
fredningstilbud, &.;.~temmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. Æ.c. !i~ .." '3o-f
af ~ bel by "i/ -- I sffgn,

af hartkorn: ./ tdr. ./ skp. 3 fdk. ;/ ~ alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 3'.-6 ibd. udgør et landbrug.-Det fredede areal ses indtegnet plI vedlagte kort, al hvilket en genpart bedes henlagt plI akten

M.h.t.pantehæftelser,br~sretti~h~er,servitutter o~ øvrige byrder hen-
fredningsnævnet or \r~bt:( amt, den 4'1/1 1957". vises til tingboge

b:,///~~~_.
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Matr.nr. 4~ Tilsted by og sogn.

Fredningstilbud.

Anmelder:
FREDNINGSNJEVN'n'1'

FOR ~
THISTED AMTSRADSKIU~DS
.dommerkontoret i Ve~tcrvi~

sogn,

• Frcdningen har følgende omfang:' ~ ::.~
Arealernc må ikke bebyg~es el1er~plantes. midlertidigt eller vedvarcndc, således at

udsigtcn til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må grans grus eller
anbrin~es transformatorstationer, telefon- og telegrafmastcr o. lil~n.; der må ild<e opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

Je~ fOl'eeho4l,gr. mi!! d~' ret ..tiJ-M.

For fredningen kræver jeg ingcn erstatning
Jcg er indforståct med, at ovenstående frednin~stilbud tinglyses Pl'l min ejendom matr. nr.

-/ af . ('C ,/ by " .. r- -r sogn,, •• . t

I

\.dog uden udgift for mig. . -." ,/ . _
Pi'ltcilebcrettiget i henhold til foranstflende er fredningsnævnet for • : ,: " .. J '~.. ['

amt og \~,~ J tj;. . menighedsråd hver for sig.
l' -;. ',!,:J ~ den :ii / _, 19:5' .(~

• <I" .<.

1~
;~;I ~.L,v ..- (

Idet fredningsnævnet for ~~,jp/ amt modtager og godkender foransli'Iendc
fredningstilbud, bestc~es det, at tilbudet skal lyses som servitut. på matr. nr. J/ Cl.
af '\J~c/ by "O() sogn,

af hartkorn: > tdr. ",I skp. C; fdk. O alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. (p ,e,. ~il 1}4'E:: ibd. udgnr cl landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet PI, vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt prl akten
M.h.t.pantehæftelser,b~srettighyder,servitutter og øvrige byrder

Fredningsnævnet for - ,. /_q' amt, den,lr / '7 19S7'. henvises til. ~ / tingbogen.
/~~



r •,"I

.e,

, l
t' ~'4 I'" • ~

~ "

§: kr.
§
§ 141:

§141I: ~

laIt ~ kr.

, '

•__ .~ lioH • . lE.... -;:;t ....



•

e
\ I

I' ,

'l' !UiUZ4P -!\jK+

e

I

r
II

II

Nærværende kort suppleret /.5 vangen del
af rnab~nr. 4~ hvorefter er uuziegrzet og VlSC

med rød .skraveruzg.
I. Et areal af matr nr I~. SOmagtes fredet

l li t forlig af 10/6' /95'1 mel/en7 !redm.J?g.s.
n.æ vnet og ejeren.,

Z. Et areal af rnatr.nre IS 5P og 30~ -,om ag,
t:e.s fredet l' Iz t forlig af 10/6'1951l77el.lem
lredrungsnævnet og o/eren,

3. Et areal af matr nr. 4 Cl,som agtes fredet
l li t forlig Cl{ 10/6· /95~ mellem fredm.ng6'
nævnet og tyeren

Terrazn af

Tzlsted By
Tilsted ..so;;n
Hund 60/'9' Herred

Thisted Amt.

Rigtig kopi af matrikel kortet.

Dlrektoretet for Metrlkelvæ.enet I m4'95!.:...

JAM61forhold 1: ~ o o o iR • J-O O 1YL
0-" .------------~

WIlINi'PLK111Rge. e.9{erling
n..srp.RG4,OE so, nmn:u

,g5+/I"O~.

.lelene TeGnepeplr l-IIIIlank.t H. J. Chr. Peter•• n. Paplrh.nd.' A/S

-;J. Udfærdigelsen geo.!frjri.
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