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Afgørelser - Reg. nr.: 01470.00

Fredningen vedrører: Måbjerg Kirke

Domme

Taksationskom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

01470.00

Fredningsnævnet 01-02-1951, 03-02-1951

Kendelser

Deklarationer
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Justit'lministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

,
lf M~,bjerg by og sogn.Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i de sllndcrjydske lands-
dele) bd. og bI. l ting-
bogen, art. nr., ejorlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(u,tJyldes al domme/kontoret)

Købers } bo æl'
Kreditors p. . "

I "'-o r~,-

Gade og hus nr.:
Ihvor "'dant finde»

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Christian Skov

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lf

d M~bjerg ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Nl3bjerg sogn,

Arealet beskrives således:

Hele arealet, som ffiatrikulskortet udviser, beliggende ved kirke-
gårdens nordøstre hjørne, med bygninger og have.

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

il..ke på arealerne må grave. grus eller anbringe~ transformatorstationer, telefon- og tclcgrafma.ter
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til l!x på arealet at opføre en eventuel lager-
bygning •

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

lf af M~bjerg by Måbjerg sogn,

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

Måbjerg menighedsråd hver for sig.

Måbjerg , den 21/ 11 19 49.
Chr. Skov.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lf
af Måbjerg by Måbjerg sogn

xOCmK~XXXXXXX~~XX~Y~XXX~~~xxxx~kxxxxxxx~~~~~~~x
ltlllse.xmod<:mllcJ( m: IDl!x~.kl.lWl!mllk:xx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den l / 2 19 51 '

H. Richtero
Jensen & Kleldskov, AiS, KøbcnhlVn.
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Indført i dagbog for retskreds ur. 81,Holstebro m.v., den 2. febr.1951.Lyst.Tingbog: Bd. II. Bl. 58.Akt: Skab, A. nr. 81.
H. RichteI',
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Justitl>ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre 'påtegninge~ m: x;n. (v~dr. fast ejendo~).

1~,3~Måbjerg by og sogn. Akt: Skab nr.
(udfyldes al domrnetkonlmt't)

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

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

sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p. /

Gade og hus nr.:
fhYOr sAdant fi.ndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Karl AlfrHd Marinus Nielsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~ og 3~

af Måbjerg by
at lade nedennævntc arcal af ovennævnte matr. nr. frede.

~Iåbjerg sogn,

Arealet beskrives således;

Et Hreal på 30 m.s bredde langs med o~ udfor vestsiden og nordsiden
af kirkegårdsdiget, jfr. vedlagte kort, dog er undtaget ejendommens
bygninger,

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

ij..ke på arealerne må graves grus eller anbringe~ transformaton.tationer, tclefon- og telegrafmasler
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jlggx~91!ileJ1Jrn!Jl~~~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
l!! og 3!!, af lIiiåbjerg by M<'lbjerg .ogn,

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

Måbje.rg, den 21 /11 1949

Alfred Nie:tsen.

bud,
af

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foramtående fredningstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1~ og 3~

Måbjerg by Måbjerg sogn

~)(XX)( )(XJ(dtXXXX)(Xx:x~xxx.xxx)(nnQ(xXX)(:XXXIl!i~)!i»iWaC~:XXj}Q(:>fliil5Mi'lC

x=X~.xJc1XX *i~§<~j{lm~x
Det fredede areal .es indtegnet på vedlagt e kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Frcdningsnævnet for Ringkøbing amt, dcn l /2 1951'

H. Richter.
Jensen & KjelJsl..ov, A/S, KøbenbBva
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Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den 3. febr.1951.
Lyst.Tingbog: Bd. II. Bl. 176.
Akt: Skab. A. nr. 398.

Anm.: Forud hæfter panteg~ld.
H. Hichter.



l'

l~I
'I
J

(
• J'I
I

;'
lit

l·

~.
~

I~

~\
~,,:

f•
i"I,
"1\,

trI!ll1/'

I.
i
l

",

~

l
•I

I
l
I
I
I
I

, I

/.
"

~\
\

Beslllllngs-
formular

D

REG. NR. '/Y,?O

Justit'lministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegni~ger ~. m: ~vedr: fast ejendom).

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

eller (i de s0nderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

3~ Måbjerg by og sogn. Akt: Skab nr.
(udjyldes al dommerko1ltoret)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

{. /
/'

Gade og hus nr.:
(hyor ddanl hndes)

AnmelderelJs navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Martinus Nielsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3.f::i

IVlåbjergaf Mtibjerg by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn.

Arealet beskrives således;

Hele arealet, som ffijtrikulskortet udviser, beliggende mellem kirke-
gårdens østdige og landevejen, med bygninger og have.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 9t~JtJ~, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

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

xI~~mJ~EJl'xl}!!g~J!jl!x:~Ix:~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
313 af l\I1~bjerg by Måbje:r'g sogn,

I dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold Iii forestående er

Måbjerg menighedsråd hver for sig.
fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Måbjerg ,den 21/ 11 1949.
Jens Nielsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3i5
af Måbjerg by Miibjerg sogn

al: :k!lt~.R.'}fxx:x:x:x:xx~ftxxx:x:xx~~xxxxxx.x~h:.xxxxxX){l~~~~~xixoomt!kXX
Jl!~oo~ JDltlKKXrn ilx!x)Q~~RDWac
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Frednlllgsnævnet for Ringkøbing amt, den l / 2 19 51 .

H. Richter.
Jensen & Klel.lo;kov, AIS, KobenhovII.
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Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den 3. febr.1951.
Lyst.Tingbog: Bd. II. Bl. 74.
Akt:Skab. A. nr. 244.

Forud hæfter pantegæld og servitutter.
H. Richter.
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REG. NR . ./+'jlt::1
Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

soon.

3~ Uåbjerg by og sogn. Akt: Skab nr.
(udfyldes af domrnerkotJto1t't)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

/

Gade og hus nr.:
(hvor sådant hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede 'l'horvaldSeverin NieIsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3~

d ~åbjerg ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

M:1bjerg sogn,

Arealet beskrives således;

Et areal beliggende syd for kirkeg&rdsdiget i en bredde af 30 m.
i kirkegårdsdigets længde ~ en lille trekant øst for kirkegårdenvest for landevejen.

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

il\ke på arealerne må graves grus eller anbringe~ tram[ormatorstationer, teldon- og telegra[maslcl
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

x~IB1«tJRf}[X'llii~kIx~x

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, al ovenstående fredningstIlbud tinglyses
3~ af Måbjerg by

på min ejendom matr. nr.
Måbjerg sogn,

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

Måbjerg menighedsråd hver for ~ig.

Måbjerg , den 29/11 1949

Phorvald Nielsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, be~temme~ det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3c
af Måbjerg by Måbjel'g- sogn

~mmxxx:xxXXx~:XXXXXXxx~:ixXXlCXXX~X:XXXXXX:Hkx:~Yi~Jttx!XI1tt.x;xNXiJtJxr.mox
W!ct!~~5b~~~~ ~odbnlglaC
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 3 / 2 19 51.
H. Richter.

Jensen & Kjeldskov, A,S, K"bcnhavø.
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Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebrom.v.,den 3. febr.1951.
Lyst.Tingbog: Bd. I. Bl. 271.
Akt:Skab. A. nr.lo8.

Anm.: Forud hæfter p8ntegæld og servitut.
H. Richter.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01470.00

Dispensationer i perioden: 24-07-1990
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FREDNINGSNÆVNET
rOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS RIngkøbing, den 24. j U li 199 O .
R A F l l lI l990.

1)OMMLRKONTOIUT T1-LEFON 07321411

6950 RINCKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Måbjerg menighedsråd vi Peter Bitsch,
Ulsøevej l, 7500 Holstebro, således:

"Vedrørende opførelse af præstebolig, menighedshus m.m. ved Måbjerg
Kirke på matr.nr. 3a Måbjerg under Holstebro Markjorder.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 tilla-
delse til det anførte på vilkår, at de endelige detailtegninger o-
ver de påt~nkte foranstaltninger fremsendes forinden arbejdets i-
værksættelse til nævnets godkendelse.

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

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

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 pågæl-
dende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af overfredningsnævnet. "

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

Med venlig hilsen

~.~
Løvb~Nielsen

skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov-ogNaturstyreæen
J.nr.SN 11.1 t)11-00.1 1
Akt.nr·25

Bu.3



Holstebro d. 15.5.90

Provstiudvalget
Holstebro Provsti
Skolevej 22, Mejrup
7500 Holstebro

•
I forbindelse med Måbjerg Menighedsråds planer om
opførelse af graverfacilliteter, menighedshus og
Præstebolig vest for kirken ansøges hermed om dis-
pensation fra de fredningsbestemmelser, som områ-
det er omfattet af.

I

Vi medsender oversigtsplan, der viser det ønskede
områdets størrelse og placering i forhold til gæl-
dende fredningslinjer.
Desuden en detailplan over jordstykket med de øn-
skede bygninger indplaceret.
Vi anmoder om, at Provstiudvalget efter endt behand-
ling, videresender vor ansøgning til Viborg Stift,
Holstebro kommune og fredningsnævnet for Ringkøbing
Amt.

• Med venlig hilS,en / ~ ,~q.~ ~ 4iijltPeter Bitsch ? ,,
form. f. menighedsrådet

1'," ............ J""\
$' J ...1
MENIGHEDSRAo'I' f;,rmand PC'~eiWtsr.h
UIJfJevøj 1 • 75IXJ Holstebro

--Jc......J. ... Telefon 97420841

Frem-



~..

•

•
•

sendes til Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt med anhefaling af
menighedsrådets ansøgning. Det bemærkes, at der tidligere har lig-
get landbrugsbygninger p~ arealet. Der er udfærdiget lokalplan for
området syd og vest for kirkegården.

HOLSTEBRO PROVSTIUDVALG, den 24. maj 1990. P.p.v.

I-~~-~ • Busk Sørensen.

MODTAGE",
2 8 MAJ 1990

RETTEN I RINGKØSIi'K
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4 memjh~d.shu ~ i I •
5 f/la:.U 6-04:,) I I

6 CCLI' pol- r II
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