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Afgørelser - Reg. nr.: 01303.00
Fredningen vedrører:
•

Gørding

A

Domme

Taksationskom m iss ionen

Naturklagenævnet

'

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

28-03-1950

FREDNINGSNÆVNET>

DEKLARATION.
/, .~

1"-"

Undertegnede

I"

fru Marie Kristine

Lund. f. Scbrøder. Gørding

som ejer af matr. nr. 2a Sdr. Gørding
kredi tforeningsre:præsentant

Marinus V. Nielsen og Hustru Anna

Nielsen, Gørding
som ejere af matr. nr. 3d Sår. Gørding og
gaardejer Søren Larsen Jensen, R1isagergaard,
som ejer af matr. nr. 3fe Sdr. GØrding

....

•

"

,."

~,

.,

bestemmer herved med bindende virkning for os og efterfølgende
bevoksningen paa de ovennævnte os tilhørende,
arealer

'_

'"

ved GØrding asa beliggende

semt:
Den nuværende bevoxni!1g, der for en del bestaar

forstmæssig bsUandJ.ing og fornyelse
I

at

i Sdr. Gørding, Gørding sogn skal være :fredet som nedenfor be-

vares saa vidt muligt i den tilstand,

!t

ejere,

den nuværende tilstand,

af ege:pur, skal be-

hvori den nu findes,

dog under

medhenblik l>aa opretholdelsen

af

saaledes at der ved en eventuel fornyelse og :paa

tænkt udvidelse kun maa plantes

træer og buske af sammeart og karakter

som dem, der nu præger arealet,

og med godkendelse af natur:frednings-

nævnet for Ribe emtsraadskreds.

Enhver art af græsning paa arealet

)

I,

sig af heste,

kreatUJber eller

ningsnævnets tilladelse
ledningsmaster eller

være

faar er forbudt, ligesom der uden fred ..

iIrke :paa arealet

maa bygges huse, rejses

boder,

andet som vil virke skæmmende.

Fredningen omfatter det ps,a hoshæftede rids angivne areal af matr.
nr. 2a, 3d og 3fe Sdr. GØrding, Gørding sogn og deklarationen
tinglyst
.,,'

som servitut

medrespekt

med prioritet

af andre sIlerede

forud for ~ld.sforhæftelser,

tinglyste

bæftelser

af servitutlig

beg:.eres
men
karak •

ter :paa

:,;"'-

mA,tr. nr. 20a Hessellund, l8a Tange, 2a og 17a Sdr. Gørding, Gørding sogn, for saavidt angaar matr. nr. 2a
matr. nr. 3d Sdr. GØrding, Gørding sogn og matr. nr. 3fe ibd.

,,

..

sar.

GØrding, den Marts 1950.

Marie Kirstine

Lund.født Skrøeler

S.L. Jensen
Anna Nielsen

Marinus W. Nielsen
Til vitterlighed.

I

om underslcri vemes myndi ghed, underskrifternes

/

,

l'

ægthed. og dateringens

•

rigtighed:

Navn:

J" K. Rasmussen

Navn:

Larsen Ped.ersen

stilling:

Sogneraadsformand.

stilling:

Skoleins,Pektør

Bopæl:

Gørding

Bopæl:

GØrding st.

Foranstaaende deklaration

godkendes,

Fredningsnævnet for 1tlibe amtsra.adskrecls, den 28. marts 1950.
Bruun

,
(

i'

•

Akt: Skab
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Dispensationer i perioden:
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15-05-1985

•

REG. NR.

REG. NR. J :56~

FREDNINGSNÆVNET
FOR

Varde. den

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Frisvadvej

3 . 6800 Varde

Tel!' (05) 220399

Brev nr. W 058

4

Formanden

les.
J.nr. 106/1985

Under henvisning

til

naturfredningslovens

at nævnet dags dato har tilskrevet

§ 58 skal nævnet herved meddele,

Bramning korrrmme,Teknisk Udvalg, 6740 Bram-

ming, således:

e

"I besvarelse

af Kamn.mens

af 25. april

andragende

1985 angående tilladelse

l

for Henning :Kristensen,

Aikevej

5, 6690 GØrding,

til

etablering

af spildvandsled-

ninq i et mellen ejendetm'Sl og Holme h beliggende
ved. for sit
Å

fredet areal, skal nævnet her~
frerlningsdl?..k1aratianen Djepur langs Gørding

vedkarmerrle i henhold til

af 28. marts 1950, meddele tilladelse

til den planlagte etablering på vilkår,

at denne sker i overensste!l'rrelse med det frønscmd:t:a materiale m.v. cq de nævnet
iøvrigt givne oplysninger.
Na:.'Vl1ets
afgørelse kan, senest 4 uger efter
gældende, irxllir1nges for OverfrerlningsnæYnet,
andrageren,

Ribe amtsråd,

Fredningsstyrelsen,

j fr.

Eventuel etablering

Bramn.ing karmme,

er meddelt de på-

Arnal1egade 7, 1256 København K, af

Danmar:ks "laturfredningsforen1ng

naturfrerlningslovens

må derfor

at afgørelsen

§ 58.

ikke pAbegyndes iOOen klagefristans

SåfrEmt en klage er :l.ndgivet, mA nævnets godkendelse 1kJæ udnyttes,

sagen er færdigbehandlet

udlØb.

førern

af overfredningsnævnet.

Denne godkendelse lx>rtfalder,

såfremt

den ikke er udnyttet

P. n. v.

E. b.

/'/
~~/
~:_~~~-,/
søren Pedersen
sekr.

Frednlngsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 Kol.icnhavn K.

og

1rdan 5 år••

