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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

17a nordlige del,
Hjerm sogn.

Akt: Skab nr.
(udlvJdtS al dOWml'l1.olltmet)

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

eller U desøndcnydske lands-
d.-le) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

- J

;'

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sådant findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Sl<.:mpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Peder 1'.1. Nør~aard,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 17~ nordl ige del,
af by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

l-Ijermsogn, sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af ovennævnte watrikelnwnmer 17~, der er beliggende inden-
for en afstand af 40 m. fra kirkegårdens lll8trikelgrænse, se lbøvrig"i
vedhæftede kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges elIJo:lcM::pkl~ midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, tclefon- og telegrafma~tcr
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønlJedsforstyrrende genstande.

:xnrse2~~XlxlgxaC<litXlX:X

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredning!ltilbud

17~ af nordlige del, by

tinglyses på min ejendom matr. nr.
Hjerm ~ogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

H jerm østre menighedsråd hver for !lig.

hjerm , den 26 / l 1951.

Peder ffi. Nørgaard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, al tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 17a

nordlige del, by Hjerm -
fredningstil-

bud,
af sogn,

:l!i.f(li~XXXXXXXdtXXXXXXXX!li:~xxxxxx.tdtlcxxxxxx~xI:mt~~~~
JmSI~jljiiliJCliiliOfXJriK: i\xIx~~~~.5&!~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 31/1

H. Hichter.
1951..

JenselI & I<le!dslr.ov, AIS, Kø~enhavn



IuJl'ørt i dugbo ...fOl' l'e1;~kr(jli~ nl'. ~a,
Holi:itebro m.v.; den 2.feb. 1951.
~.'yut.J:l!l~1.)tl:';';d. I. Bl. 17...1•
•il.tt. .iku.b~ G. nr. 254. -
1')1"-1,:1 h.Jl'[;c.r :.;"J."iltut O,; P::lfLtf:lS;C\)111 •
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REG, NR. /~~~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

8a nordlige del,
HJerm sogn.

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

eller (i de stlndeflydske lands.

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

sogn.

Akt: Skab nr.
ludjyfJc!s al dmllnlnkoTlforet)

Købers } b I
Kreditors opæ :

Anmelderens navn Qg bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sådallt finde!» Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Valdemar Gosvig

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8,§!:.,lo,§!:.

af nordlige del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Hjerm sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af ovennævnte matr.nr.8a og loa, der ligger indenfor en
afstand af 40 m. fra kirkeg~rdens matrikelgrænse, se iøvrigt ved-
hæftede kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

kJ~ilC~~PiiC.:lliJCKOCX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
8,§!:.,lo,§!:. af nordre del, by

tinglyses på min ejendom matr. nr.
Hjerm sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Hj erm østre menighedsråd hver for sig.

,den 2 ;2 1951•Hjerm
Valdemar Gosvig.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 8a, 109-
af nordlige del, by Hjerm - - sogn,

~~xxxxxxxxmxxxxxxx~~XXXXXX~XXXXXX~OC~~X~~
~~~WfXXilC ~~X:bBe.S&fi:
Det fredede areal ses indtegnet p,l vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten. JS:

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 6 /2
H. Hichter.

1951 .

Jensea & f(l~d::dto\', AIS, Køknhavn

- -- ----------
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Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den2.febr.1951.
Lyst.Tingbog.Bd: I Bl. ~x 8a.
Akt:3kab.x~xm2xx2~x M. nr. ;54.

Anm.: .l!'orud hæfter lUfuxtntxmg pantegæld •
H. Hichter.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01466.00

Dispensationer i perioden: 19-05-1988 - 26-06-1989



REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET

FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 19.
RAr'. 74/1988.

maj 1988.
DOMMERKONTORET TLLEI'ON 073214 II

6950 RINGKØBING ~VJOdt6lg0( U

8;wv<> og t\!atU1's'cv(el~p"

Nævnet har d.d. tilskrevet Holstebro Provsti v/ provst G. Busk
Sørensen, Mejrup Skolevej 22, 7500 Holstebro, således:

"Vedrørende etablering af parkeringsplads ved østre Hjerm kirke.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34
fornøden tilladelse til det ansøgte.

~ Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
over fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.
a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

e
••

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af overfredningsnævnet. "

Hvilket herved meddeles .
./. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen,
j.nr. F. ~!lJ'.3 ~. f...~.),



HOLSTEBRO PROVSTI & PROVSTIUDVALG
MEJRUP SKOLEVEJ 22

7500 HOLSTEBRO
TELEFON 07·423513

Fredningsnævnet '
~or Ringkøbing amt.

Vedr. parkeringsplads ved Hjerm østre kirke.

Hermed fremsendes sag vedr. anlæg en en parkeringsplads nord
~or Hjerm østre kirke på Exner-fredet område.

• Provstiudvalget har behandlet sagen og vedtaget at anbe~a1e
sagen til godkendelse. Fredningsnævnet anmodes om at besigtige ~or-
holdene snarest belejligt. Det bemærkes, at arealets bredde er 13
meter og ikke som angivet i den 1. skrivelse kun 12 meter •

./. En del skrivelser, som kan beholdes, medsendes i kopi.
Tegning i 1 eksemplar.

HOLSTEBRO PROVSTIUDVALG, den 12. april 1988. P.p.v.

tit
e
•

~~~~eo-.~
/G/ ~~ørensen. '

Millømlnrsterfet J. nr. F 11/,/ ~:3
t'J /) ,~,1f,~\~ -Jt')~~~(/ . (lj( t~. 1}.. 90)

•• ,,1



HOLSTEBRO PROVSTI & PROVSTIUDVALG
MEJRUP SKOLEVEJ 22

7500 HOLSTEBRO
TELEFON 07·423513

i
i,,
I, l

I I I .
• ,J '_ .,; •

Hjerm ostre menighedsråd
Gdr. Johan Johansen
østre Hjermvej 26,
7560 Hjerm.

Provstiudvalget har på sit møde den 18. februar 1987 behand-
let en henvendelse fra menighedsrådet om tilladelse til kab af et
jordstykke nord for kirkegården ca. 12 x 75 m til udvidelse af par-
keringsarealet.• Udvalget kan tiltræde, at menighedsrådet indleder arbejdet m00
at forberede sagen:

Under forbehold af de kirkelige myndigheders godkendelse kan
rådet træffe aftale med ejeren om arealets nøjagtige størrelse og
pris, samt fordeling af omkostninger, herunder udgift til landrnfl.l('r.
Alle kirkegårdens skel bør ved samme lejliehed sættes af, !lvis dc'

ikke kan påvises i "marken".

Udgiften til jordkøb, afrømning af muld, pålægning af SClIld,
stabilt grus og perlegrus, samt opsætning af kantsten, plantnillff ar
lav Iceplantning og etablering af parkbelysning (2-J lysstandere i

kraftig udførelse) vil skønsmæssigt beløbe sig til kr. 100.000.
Udgiften kan efter det oplyste afholdes af kassebeholdningen.

Provstiudvalget er sindet at anbefale forslaget til god-
kendelse hos Viborg stiftsøvrighed, herunder også at anbefale ri-o
nansieringsforslaget.

Det bemærkes, at det omtalte areal er Exner-fredet.

HOLSTEBRO PROVSTIUDVALG, den 18. februar 1987.
P.p.v.

G. Busk Sørensen.

e
Mil,lømlnfsterfet 3. nr. F -tf/L -.3

cfbh1I.~] ~938
K.
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REG.NR.
FREDNINGSNÆVNET

FORe RINGKØBING AMTS FREDNJNGSKREDS

6950 RINGKØBING

Rlnl;lwblnl;.d,·n 26. juni 1989.
RAl 43/1989.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 7 JUNI 1989

DOMMUU,ONTORI.T TI·U·FON 07.\2 14 11

Nævnet har d.d. tilskrevet Landsudvalget for Fjerkræ, øster Houg-
vej 50, 5500 Middelfart, således:

, "Vedrørende opførelse af slagtekyllingestald på matr.nr. ID.§.m.fl.
Nordlige Del, Hjerm, tilhørende Martin Merrild, Kviumvej 9, 7560
Hjerm.

Efter en besigtigelse, hvori deltog foruden fredningsnævnets med-
lemmer repræsentanter for Ringkjøbing amtskommunes fredningsafde-
ling, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Holstebro
Provstiudvalg, Hjerm østre menighedsråd, landsudvalget for Fjer-
kræ samt ejeren, meddeler nævnet herved i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 afslag til det ansøgte.

•
Det fremgår af de i 1951 tinglyste fredningsdeklarationer vedrøren-
de arealerne omkring Hjerm østre kirke, at der på det fredede areal
angivet som det område, der ligger i en afstand af 40 m fra kirke-
gårdens matrikelgrænse, bl.a. ikke må ske bebyggelse. Under besig-
tigelsen blev det oplyst af ansøgeren, at bebyggelsen ønskes fore-
taget ind til 34 m fra kirkegårdens matrikelgrænse, og det påtænk-
te bebyggede areal var afmærket med pæle.

Nævnet har ved sit afslag, der er eenstemmigt, især lagt vægt på,
at kirkefredningen hviler på et særdeles snævert afgrænset område,
hvorpå der efter nævnets opfattelse ikke bør placeres bygninger
af den påtænkte karakter, idet kirkefredningens formål herved vil
blive særdeles vanskeliggjort. Dette gælder navnlig udsynet fra
kirkegårdens indgang ud mod Limfjorden. Det bemærkes, at netop den
nærmeste del af den påtænkte bygning, der overskrider afgrænsningen
af det kirke fredede areal, vil være afgørende for forstyrrelsen af

'it denne udsigt. Nævnet finder ikke, at de eventuelle terrænmæssige
MiljøministerieC
Skov- og NaturstyreJsen
J.nr.SN 12Iljll-OOO \
Akt. nr. 5"

III. O .-



- 2 -

problemer ved en anden placering af bygnIngen er af en sådan af-
gørende karakter over for disse hensyn, at de anførte hensyn bør
tilsidesættes som følge heraf.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede. "

Hvilket herved meddeles.

".1. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.
Med venlig hilsen

~~ LØvb7~lsen

•

tt skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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