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REG. NR., /~7.J , .I /
I- ",
!' .n I" I

til "~i.,lett~seJustitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

eller (i de s"nderlyd"ke lands-
dele) !Id. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

161~ Søgård hovedgård m.m.,
Holmsland klit.

Akt: Skab nr.
'udlYl<UI øl domme.''''''lorttl

Købers }
K d·t bopæl:re lors

G.ade og hus nr.:
(hyor dd::1D1 F.ndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro St Iempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede i::1rdejer Johs. :";'Tin,jel

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

af ~0~~ård hoved" 'd. m.m., by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Holmsland Klit sogn,

Arealet beskrives således:

·/lre&let øst for Jdrlcen ned ti l f j orden og en or3:J!YiJne,'undt om

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

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, ud,algssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhed,forstyrrende genstande.

:J1:'g}fM:cbeh<l1<Wx.~dogxile~~tikxtx:y. X

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indfor,tået med, at oven,tående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

167~ afJ0,_: ~rd hovedr;rd .11l.m'lY llolrnsland-Zli t sogn,

II dog uden udgift for nllg.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er. fredningsnævnet

lJolmsJ und-Kli t menighedsråd hver for sig.
for Ringkøbing amt og

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 167a
af Sø;?;ård hoved,~rd.m.Pl., by llolmsland-Klit-
forsåvidt an~år den Johs. Svingel tilhørende anpart.
}liX ::bJlttkOXllCxxxxxxxkIx. x.x. ~XXXX.:4:mcxxx x xxx h*-xxxxxxxx::ItlY;:xk'liJker :xImtØDnt.xi'Cf(Jxbi~x:.X~{

xl~$..tXmw:Jnm!tr;{w:, »bmo~ooR:a~~l::x ::X AI Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

B;:~I~~:; Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 1 / 2 1951 .
Il. lUcll t E:r.

lfaurvi[; • den 17 / 8 19 5O •

Johannes ~vingel.

sogn

D Jensen & Kleld ..kov, A:S, København.



Intjfi\lrt 1 d~boe:.n fol" retokreds nr. aJ.
~l~blng kebBtad m.v., den 10/3 1951.
1.3'8"'.Tingbog i ad. NysoBJl. .Bl. nr.
Akt; f:kab. C" nr. 665 •.

Anm.I li'ONd er lyøt øel"Yiwtter og pan't8&ldd.
C. ;}lmowutn •

•

:'. ,.
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8estlJllngs-
formalat

D

REG ..NR. '/~?3

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:l67~ Søgård hoved[~rd.m.m.,
ti København kvarter) Ilolmslond Iait •

eller (i de s"nderlydske 1."Js-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfylde. ol dommerltontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
G.ade og hus nr.:

{hvor ddant findes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro S Itempe: øre.kr.

Fredningstilbud
Undertegnede gål'de j ej' Alcsel ,Jensen

tilbyder herved som ejer af mate. nr. 16 7 ~

af ;';u!\ål'J. hovcd.[:rd.m.m., by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Ilolmslund 10 i t sogn,

Arealet beskrives således:

Ar alet o::Jt 1'01' kirIcen ned. til fjorden oe en bræmme rundt om

kirken på 200 m.

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

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

J..eg ;.fID:I?9JJQkt~JXJII).g·: d.Q\:xcetc 'ole At<::X

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

l (i?.s!. afS0~åJ~d hovedgrd.m.r·lby, IJollQslund-Klit sogn,

l dog uden udgift for mIg.

I
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Iioltll:Jland j-ili t menighedsråd hver for sig.

I lIo.urvig ,denI? / 8 19 50. ~(,

lIlcsel J en",en.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 167.§!;
af Søgård hovedi~:rd. ljl.m., by Holmsland Klit sogn

forsåvidt angår den Aksel Jensen tilhørende an:gart
:lire11:&t1«lNi'{XX XXXX}:t<lt;XXxxxxx ~xxxxx ~,xfdlt ..·x '.x ;(X x ~Itf.,cllvijfet~W1if.4XflStb1tf.
1i1e1SCXM4ij)emlitlf.X~:j{ :ilxlx:ml:~ICJeK~d])tKBCX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt. den 7 / 2 19

]f. l/Jchtel'.
51'

Jensen & Kteld ..kov, A~S, København



lD4tgrt 1 d-Ubbosen tor re1;økre4a nr. SJ.
BlDskøblng~b~'~d a.y., dQn 10/) 1951.
Lys' ..~1D4bo4U Bd. i1Y.o~, .Bl. IV.,
Akt.Jk~b. C. nr. 665.

J.lUhl ~·Gru.j er ~ø' pantøgold Cigservl tuttel".
G. 1.i1moAl.len.

, .

" l
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•

Bestllllngs-
formula:-

D

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

l60~ Søgård hovedgrd.m.m.,

IIollJlsland Klit.

Mtr. I!r., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sondcrlyd'''e lands·
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfylde, al dommetkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

, "

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

(hvor sidsnl "'ndes) Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådakreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede .l"rode Ijo.ul'iJsen

tilbyder herved som ejer af matr: nr. 160e

af Sø~':&rd hoverl'~rd.m.m., by Holmsland lait
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives såled~s:
Den del al area]e t, der er beliC'E;nue indenfor en afstand af 200 m.

re";net fru kirJw,::;ården:J mo.tl'ikclcrrcmse, j fr. vedla::,te kort.

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

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboehe eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at p.Lunte b;hc[';Il.

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

J.6oc afS0!~J.rd hOvl"rl~rd. by llo1111sLmd Klit sogn,

m.m. ,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet. for Ringkøbing amt og 11011118-

LmJ 1:1i t menighedsråd hver for sig.

Iluurvi2; , den26 / 4 19 5 J •

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 16o.§:.
af ~;0..;[)r<l llOveu0&J'U Jl1.J,l., by IIolmslo.nd KJit sogn

}aT \Ui:ttkDfJ:C:xxxxx,oiltXXJC(X cX:~1€p;xxx;:x ;'.Xfdk.'x. :X:: XXXå1K, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 88 ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

I'rcdningsnævnet for Ringkøbing am t, den J / 5 19 51.
ir. l,\icl:tel'.

jensen & Kjcl:1!j\cov, AIS, KobenlUlVn.

[ob1ll4110UNlIORe.:. OOGIRYl\IIHlI HOl~Ir.IlAO



Indtøn 1 4o.sb06øntor fttDknda nr. 83.
fttngkøb1ea købstad a.v., 4en 21, 19'1.
l~8t .'11n,boS I lld. Nt&op. Dl. IV. '
i.kt.Skab. tJ. '13 3tr.K. 522.

Att14.; l'ONd or lyst gæld.
G. :11.uoneu.

,.

•



•

Bestllllngs-
Furmular

D

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

160,9. ~0gård hovedgrd.Dl.m.,

Holmsland. Klit.

Akt: Skab nr.
(udfylde. øf dommerkontoret)

Mtr. l!r., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller li de sIlnderlydske lands-
ddc) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., eje.rlav,

sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p.

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

(hvor sådant flndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede J;(J 1\;t:l1

tilbyder herved som ejer af matr: nr.
I lou;" c:,ll'L1 l' ()uG r :,,0 II

l 60s;:,

af JU,~&l'd lloveu:~,rd.J1J.E1., by liol!,lsJ:::.nu Klit
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives §åled~s:

.0011 ue" di' ,11', ulot, der er Lo11::,.:811,le indenfor en afs,tand nf 200

Jll. rC";rll::t fra ki:c;~e,;å.cuens mntl'H::ol,jrl0nse, jfr.vedlct,:;te l.ort.

lO

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

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, ud~algs~teder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsrorstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at lJcl'18Jl to L.8tl' .nI'. lGoc med n:1 J (:; Ll',,;,:!, c

:.;UlIl l1.l:H1L1 to,., :J'iGl'eJL l)~'tJO.",~/Jl':1t.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at oven~tående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

J (lUe af ~:., 9rll llovc-,l,-,l'(]. by IIoJIlJ::;lond KIl t
matr. nr.

sogn,

1'1 • I l •

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

Iio] u,s1tHlcl l J itmenighedsråd hver for sig.

!::lUl'Vl/!, • den 2 6 / II I9 51

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.' l G0.2-
::"J~,:cr(l hovod, ..~l"d.J,l.!I1., by :iol!11sLmd Klit

fredningstil-
bud,
af sogn

ltI;hartkorn:::: ;o:xXXXdf;cX::X":x::}&k:~:Xx!:x".x ::fdk-:::ZX":X:~x;:j1l)., hvilket mat r. nr. i forbin-
delse med matr. nr.159a,160h,164,91a Stl':J.nc.1c;årde m.m. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den :I /:i 1951

.Jensen & KlelJskov, A,S, Københovn.
1'''1l4QOUtle.OIHi~ eOGHIY"lIklll "OL~'I.RO



Indt.J't,.1 .4~bosou tOI" røtflk~lii U. 8l,.
~købtDC k0bstu~••v•• a.. 21' 1951.
L7G"t.Tln.gbql BIS. 11"80&1'1.Bl. nI.
Akt.Skab. D. Ar. 654 3tr. K.,22.

AM.a >:'01"114 er 178t Sæ1d og uervltut.
G.. ~tllOl1S&n.

\ .



Bt~8tl1llng8'
rlmnulai

D

REG. NJt /,?3

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

167S,167,g, Søgård hovedgård,
m.m., Holmsland Klit.

Købers } bo æl'
Kreditars p.

Akt: Skab nr.
(udJyldu øl dommerkontoret)

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

eller (I de ,"ndenl'd.ke lands-
dele) bd. og bI. i tlllg-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn. [t
" '

J,
i/o...,.

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

(hvor sldant findes) Frednillgsnævnet for
Ringkøbing amtsrAd.kreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
lJndertegnede menighe da råd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 167b, 1670

af Søgård hovedgrd.m.m., by Holmsland Klit
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives såleUes:

De pågældende matr.nr.e i deres fUlde udstrækning.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke blibygges eller bepJantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

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

I

I
I
I
I For fredningen kræv8'.XjJrg ingen erstatning. d t
Mnhr. _ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på~ eTendom

l67b,1670 afSøgård hovedgård by'Holmsland Klit
matr. nr.

sogn,

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

~ .
.4 J~l •

for Ringkøbing amt a

A.

• den 4
P. M. V.
c. Hl1us

fæd.

Haurv1g

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil- '
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses

af Sl2lgård hovedgård m.m.,
som servitut på matr. nr. l67b,167c

by Holmsland nl1; sogn

~IixbIl1ll:i::tIIX:occa::xxltliDoc~~~ntuzx
~xx xHxf'W!iriX!ffl.1ih

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte korl, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den l ~

H. Richter.
1951

Jensen & Klel:l ..kov, AIS, Kubenhavn.

~6114"OUNllOR.~ 1Io0GT~VKKlilll NQ1SlllSAO



.Det til t1"lBdes, at nærværende tredn1ngøt1lbu.4 t1nBlyIIeø
Gom øervltu'tst1ttende pA matr.lU.". l61J1 og 167.2Ssgård hO'Yecl-
&lrd JIl..m.., Ho1mø1and Q1f;.

Klrkerolnisterie~,den 12. ~epten~e~ 1951.
p" b(. V.
E. D.

aug. ROGaen
, ~æ.

Indført 1 d08bcgon for retskreds nr. 83,
n18g~~~p&~~.'.dæ.v., den 19/9 1951.
Lyot.Tingbog, Bd. NYS08A. ~l.rv.
'lkt.Dkab. G. nr. 400 3tr.K.522.

Q. ~.: 1Q••
cat•

.'



REG. NR, . ./~/.J

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

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

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

sogn.

89~ Strandgårde
llolmslann Klit~

m.m., Akt: Skab nr.
(udfyld .. '" dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors /

('

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

(hvor udant f!ndes) FrednIngsnævne. fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Holstebl'O

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede fi al: er i~j ols K.'D .Sorensen

tilbyder herved som ejer af ml\tr. nr. 59.§,

af :Jtrandgårde m.m., by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Holmsland Klit 50gn,

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr. 09Q, der er beliggende indenfor en uf-
stan~ af 200 m. re~net fra ki~{e~&rdens matrikelgrænse, jfr. ved-
la':te kort.

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

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

.leg;(OO'boholtjer;~roig;Qt"!&;<T~ tIk l!.t'..{

For fredningen kræver jcg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tingiyses

89~ af :.itrund<>,:\nle m.IJl., by
på min ejendom matr. nr.
Holmsland Kli togn,

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

Ilolms1Cil1uKlit menighedsråd hver for sig.

I lIuur\{i~~ ,dcn26 /4 1951. "(,

I~iels K. d.Sørensen.

D

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredoingstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. <3 ') ~
af Strsndgårde In.lil., by lfolmslo.nd Klit sogn

alDflKU1l:O'tO:::XXX XX XX1&."X xxxxx JC ikj)l XX X X X X x:tdkY XXX X xxxatllc ;-:1I:Villi:etxmatI'OMt.xk1i:ixbta;.x
~,KlJ!dc lIMtrXlIllC :. X :JdhdcIDdgøn:«Jlattdbrog.x X

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Bestflllnga-
formular

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den l / 5
II. nicltter~

1951 .

Jensen &- KletdskQvl A'S, Kubenhllvn.



lndf'ru't 1 da&DC88Øfor retskreds rar. 8J.
n1nskøb1~ kebstad e.v., den 2/5 1951.
Lyet .i'1J16b~g. lid.: Gl.Sega.m.. 1. l

Akt.Skab. ~. 522.
Anm.s11'C'rlld Ol' lyst gral,l O! l:itlrvlmt.

O. C1UOMen.
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