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Til orientering - fotokopi af tinglyst kendelse -
, '1' " ti 'P U U 'J cl !! Anmelder:
II . ' ,t\. J I:.J I u .,;.. J J i _, Fredningsnævnet tor

Vibore; amts nordlige
frednJ.ngskreds, dom-
merkontoret, Nykøbing
Mors.

Matr. nr. 6 d m.fl.
Ejerslev by og sogn.

Udskrift REG.NR.
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.
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Den 29. m8.rts 1978 holdt fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds møde på ~:i:i.Xe:JID.j:S:~ dommerkontoret. i
N;ykøbingMors.

Mødt var formanden, dommer Ib Lind Larsen, Nykøbing Mors, og med-

lemmerne, amtsrådsmedlem Johan Mikkelsen, Hurup, og fhv. skovfoged
Aage Jensen, Nykøbing Mors. . .--"-;"

.'Der foretoges :

Sag nr. F 19/1978
jfr. F 20/1972

,sag om fri villig fredning' af c:','<'
.~";.

matr. nr. 6 d Ejerslev by 'og ";7,"?-."
sogn, tilhørende A/S United
Moler, og om dispensation fra :~~
naturfredningslovens ~ L1.h til 'o

,
molerindvinding helt uu til"
Limfjorden p9. ejendomme~ matr. ' ,~~,

__ = ""l

nr. l d, 12 q, 12 i, 12 h og " f"

12 g E~erslev by og sogn. f;

Der fremlric;d_8s: ,J,'

l. skrivelse af ';?? j"lnu'1r 1978 fr~ fredninfspln.nudv'1lget for Viborg .0

emt,
fredningstilbud,
genpart af skrivelse "lf JA. "pril l 9'7-€>--fr'l. Viborc ;qmtskommune
til Skgmol, Sl~qrT'r;1t,cl"'ll'~oJ8rvær1\" 'I.. j; ......,
fotokopi ;::~fGkrj~r'l"'ll;-;e'~f 9. 'lut'J.lst 19'72 fr~ nf-lturfredningsrådet,
rids,
do. ,
tingbogs3ttesT, ,~
slev by og 2oofTl,
vurderings8ttest r/i
12 k Ejerslev by

A, l i,nr. l eJ, l b rt, l o, l f~ Ejer-

m"'+-.,...l , • ~r. 1 d, 1 e, l f, 6 ~, 12 g, 12 i,

-
'...
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2.
9. tillfbo[';::,,'lttc;sr '}'l '['Gr. "". l. 'l, l 0:, J i, c- o, l o, l f

:Sjcr,]ev b;~ Of~' :.ol"",
lo. tinc~)oC~?,'1ttest p:", P"lt::-'. "!'lr. 1:J ~l ''',-',Ar,] ov b~T og sogn,
11. ti:'1lboEs·~tt;eG+;p;\ J"'8'lt:r. 11r. 12 l· 12 i, 12 l" 12 e; Bjerslev

by o::; r10Cn,
12. kontr'1kt t;in~lYGt den 21. f0brulr J903 p~ mntr. nr. 12 a Ejer-

slev by og sogn,
13. kontrgkt tinGlyst den 17. nove~ber 1906 p~ mstr. nr. 12 8 Ejer-

slev by og sODn,
14. skøde tinglyst den 5. '1pril 1962 på mstr. nr. 12 a Ejerslev by

og sogn,
15. bilagsblad qf 2.
16. b~_1""l:;f3blF'd:-li 2.
17 • bilagsblad af 2.
18. skrivelse af 18.

marts 1978 fra Morsø Fol~eb13d,
ma~ts 1978 fra Statstidende,
marts 1978 fra Jyllands-Posten,
april 1978 fra naturfredningsrådet.

Skrivelsen af 18. april 1978 fra naturfredningsrådet er
sålydende:

" Naturfrednine:srådet hAT desværre ikke set sig i stand
til at være repræsenteret på nævnets møde om ovennævnte sag.

Rådet kan 8nbefale fredningen og kan i øvrigt henholde
sig til sin udtalelse gf 9. sue;ust 1972 til nævnet. II

For fredningsplanudvqlget for Viborg amt mødte landin-
spektør Kåre Jørgensen.

For Dgnmqr~s ~sturfrednine;sforenings 10~Rlkomite mødte
dire~ctør Arly Christensen.

For A/S United Moler modte medlem gf bestyrelsen direktør
P. P. 0rum •

For Skamol, Sk'1rre~'1ge Molervæ~~ \/S,mødte direktør Ole
Vestergqqrd.

1i.:jerenaf mr,tr. nr. 12 "! EjoT'slev h~r og sogn, g:J.rdejer
Aage Nielsen,vnr modt.

Direkt ør OrUln oIJJyste, .-t I\/S Furmol Komp'thTIiets e:,rav-
ningsrettigheder er ovordr"1rot til \/~c, Uni tecl f·;oler.

Aage Nielsen hem~r~or, 'lt h'1n ikke ønsker qt udtale sig
under denne SR~.

Kåre J 0rr:enson j ~lrl"ti llede, "I t frodnj nf':enformuleres som
::mført i fredninrstil'!JllrJct, '!Jjl'G.?

/\r1y Ch.r:l 8 r. en:J Em b~T1ært:ode, q~; Y;'1n1nm tilslutte sig fred-
ningsp1Rnudvnl~RtA jnrl~~iJlinf.

I'led ri,,::,] 1.;0;('J ~;~ ,")f te'rn-i "l, (li.relrtøJ'J0~fcn ,Jq1~obsen fore-
tages besi[~t:irol')e "f e,-ienrJo""J11'?f'0'"'IlTr.nT'. 1 cl, l) <J. , 12 i, 12 h,
12 Z E,4erslev by 0(' 3'"'(!1 or- ':',+;1'. rr. C) cl :'~,i'?T'~levb~T Oe sogn, 'ltvor-



3.
efter medet fort;:;,qt ~c;s P~l dommer::ontoret.

__ .Fl'edDinc;;m':T'vJl(o~;finder, c,t frednine;en bør r,ennemføres og
afsaC';de e:Jstem;nir-'tsc11;rdencJo

kende] ,3('·

•

Ejendommen mrltr. nr. G d l~,jerslevby og sogn fredes.
PR det fredede are31 mt~ il;-keforetqges råstofindvinding

eller anden omfattende terrænreQllerin~.
Fredningsnævn8t meddeler sgmtidig enstemmigt dispensation

fra nAturfrednin8s1ovens 3 4h, stI:. l, nr. l, til molerindvinding sø-
værts strandbyggelinien på matr. nr. l CL, l~ a, 12 i, 12 h og 12 g

- '--- --- - -Ejerslev by og sogn p8 vilkår, at overjord i Eivet fald placeres i_
bunden af gr~vene landværts den eksisterende kystlinie •

Kendelsen tinglyses med prioritet forud for servitutter
og pantegæld p~ samtlige ovennævnte ejendomme.

Lind Larsen J0118n J\likkelsen -~age Jenser.

•

Afgørelsen kan efter naturfred.ningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, ~maliegade 13, 1256 København K, af bl. a.
ansøgeren og for,skellige myndigheder.

KIRgefriste~ er 4 uger fra den dAg, afgørelsen er meddelt
den pågældende k18ceberettigede. Fristen kAn under særlige omstændig-
heder forlænges.

En till3deIse ~qn ikke udnyttes for udløbet af klagefri-
sten. Er ~rl?,geiværksC}t, k~n till"1delsen ikl~e udnyttes, medmindre
den opretholdes sf overfr8c3ningsn~vnet.

Sagen slu-f;tet.
rVlødeth~vet.
Lind LDrsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt~
nordUge frednlngakreda, den ~L~. nprj] 1978.
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Foranstående kendelse bedes tinglyst på de nævnte ejendomme.
Fredningsnævnet for Viborg amts nordliee fredningskreds,
dommerkontoret, Nykøbing Mors, den 3. maj 1978.

Indført i da~b0gon for rctt~~
i NykebiI:g l.~o~:s.C"LS:1

(;,l 1\:}iJ 'j ~ I ~ t:(j U 3 0 .~:C
LYST
Genpart af kort medfulgt •
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