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REG. NR. A-?/
Justitl;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

91~,90~ Hov~dej~rlavet,
, 1 ~~ ;..

Akt: Skab lir.
(ø4fyId .. n' do ..... .,k<>nlorøt)

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

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

sogn.

Vedersø. Køben }
". d.t bopæl:.... -e Ion •

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

Ibvor oidanl finde81 Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Bolstebro S I

tempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Knud Vestergaard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 91,9,or; 90.1}

af IIovedejerlavet by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Vedersø sogn,

Arealet beskrives sIledes :

En b~~mme på 100 m. af matr.nr.91,9, øst for Vedersø kirkegård og en
bræmme på 100 m. af matr.nr. 90g syd fp~ Vedersø præstegård, alt jfr
vcdlac;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 beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

xkg:lfmi!~mc~mt~jbMcxxx .

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

91,9,,90n af Hovedej erlavet by Vedersø sogn,

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

Vedersø menighedsråd hver for sig.

Vedersø ,den 4 / 4 19 51
Knud Vesterr;aard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 91,9,,90il
af Hovedejerlavet by Vedersø sogn

xxk:lml1illoJlJXxxxxxxxxJilxxxxxxx:lClllopxxxxxxxxJdtxxxxxxx:llb; hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 85f!;,23,9 3§:. smst., og 122~-!!!.§t'i'r~"teXIl& udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken eftl~tt~es henlagt på akten .

. Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 / 5 19 51 '
H. Richter.

JenlClD " Kleldstov, A/S, København.
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REG. NR. A?/
J ustit'ilministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

, l.

Akt:' S1tJ nr.
,(o4h'l4ø '" dDmm.,kontø,etl

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

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

sogn.

-lp- 1'" .'

. Købere }
Kreditore bopæl: ~ ..

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

IbVGT sådant findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kred.,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Y8&arlJa ~

tilbyder herved som ejer aTIii'iiti.""iir. 901.
af ~~ by
at lade neaeriiiæY"ii\"e"'r"EåT"'aTovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

l:=-"~..net OS ., ..... tw "....1dØ~...... .-. __

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. skønhedsforstyrrende genstande.

Hai'bI'. • forbeholder mig dog ret til at .."....,. ,.... __ a1et .,...
1"~ to:m.al1SQeJ .. ,.,.. .

For fred~ingen kræv_ ingen erstatning.
1faIIIo..... er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på • ejendom~ nr.

9ct1 af ..... 3N"l:lMtt by ".... sogn,

dog uden udgift for .. ~
Påtaleberettiget i -he~hOidtil forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt ..

••• ;MllS, .......
.,..... ..... ,den4 14 19ft.
he'8I'U

J. II. Y•
•••• øW••-.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på mat~ "
af .. ,......... by sogn

au ••11......
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den I / 5 19 51 .
JODlen a: Kleh:lakov, AIS, KøbenhavD.
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REG.NR. /6'7,-2'
JustitlUllinisteriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Mt J I 9o!f H d'· l' t" .•. 'lA~t: 'Skab- nr.r. nr., e er av, sogn: ove eJer ave., .
, " '. • , (a4fy14b ./lIomm"lronlo,et)

d København kvarter) Vedersø. • , , " ~
eller (l de sønderiydske lands- Købers }
dele) bd. og bi, I ting- , Kred,itors, ~opæ,I..,: ,0.',' " •bogen, art. nr., eJerlav," , ._

sogn. • . .' I

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

(bvo •• AdAnt 6ndeol FredntBgsnævnet for
RtBgkøblng amtsridskreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Vedersø kommune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 90lf

af Hovedejerlavet by Vedersø
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende nordvest for Vedersø kirke-

gård.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyggeseller beplantes, midlertidigeller 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. skønhedsforstyrrendegenstande.

~~~~OC~kmocx Kommunen forbeholder sig dog ret til
at opføre et hus til omklædning, hvis det bliver nødvendigt for fod,
boldspillerne. Dog må sognerådet søree for, at dets udseende er i
lighed med dets omgivelser.

For fredningen krævee:il:RJångenerstatning.
Komm..I1fgCer indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på miD ejendom,ÆWa1P.nr.

9alf 'af Hovedej erlavet by Vedersø sogn,

dog uden udgift for~ kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnetfor Ringkøbing amt og

Vedersø menighedsråd hver for sig.

Vedersø, den 28 / 4 19 51.
P. s. v.

Jakob Bjerregaard
fmd.

Idet fredningsnævnetfor Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9pk
af Hovedej erlavet by Vedersø-sogn

atX=~DlllCXXxxxx:xXdocxxxx:xxxH.vx :xxxxxxxf:dXilCXxxxXX~:imtlucJGX'.Xbc~
delKxmedlamttr;xoo:xx ibdx::Uaøx:lCt~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den .2/ 5 19 51.
H. Richter.

Jenlell &: Kleldlto., AIS, KøbenhavD.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01577.00

Dispensationer i perioden: 10-03-1992 - 12-12-2003
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fREDNINGSNÆVNET
rOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Rlflgkolllng,Jen 10. marts 1992.
RAl 29/1992.

nOMMERKONIORI·T rJ:LlI'ON 071214 II

6950lUNCK0BING MOr!t~ClPt I
Cl
....I~OV- cq r~a~ljl' l' 'n=;lsen

'Jnr- "~~l')
~ • Ill&", .~-~

Nævnet har d.d. tilskrevet arkitektfa. Thorup Rasmussen A/S, Park-
alle 9, 6880 Tarm, således:

"Vedrørende opførelse af idrætshal og elev fløj i forbindelse med
den nedlagte kommuneskole indenfor kirkefredningen ved Vedersø
Kirke.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for Ringkøbing kommune, Ringkjøbing Amtskommunes
landskabsnfdeling, Ringkjøbing Provstiudvalg, Vedersø Menigheds-
råd, arkltektfa. Thorup Rasmussen A/S samt for Vedersø Idræts-
efterskole, og efter at nævnet har modtaget revideret plan af 7.
februar 1992, meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslo-
vens § 34 tilladelse til det ansøgte byggeri på vilkår,

at bygningerne får i det væsentlige samme taghældning som det ek-
sisterende byggeri,

at højden ikke overstiger den eksisterende nabobygnings tagrejs-
ning , og

at byggeriet opføres i røde sten.

Det bemærkes, at nævnet ikke vil have indvendinger imod en even-
tuel placering længere mod øst eller nord, hvorfor en sådan æn-
dring, der blev nævnt under besigtigelsen, ikke behøver at blive
fremsendt til nævnets godkendelse.

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

Endvidere bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at
søge eventuelle andre tilla~elser, som lovgivningen måtte kræve.

I SZl~ III -000 I
i~ -- \
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for 0-
verfredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

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.fI

Hvilket herved meddeles.

Med ,venlig hilsen
p • n • v •

/-/ "~'~b~~
Lø~erg Nielsen

skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.



.,;.\ "'-.-' FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 9722 2200

159=7,00

Herning, den 4. maj 1995
R.A.F. 15/95

Vedersø Efterskole
Hr. Finn Tarpgaard
Vesterhavsvej 51, Vedersø
6990 Ulfborg

Ringkøbing kommune ansøger på vegne Vedersø Idrætsefterskole, Ve-
sterhavsvej 51, Vedersø, 6990 Ulfborg, om tilladelse til omlæg-
ning af eksisterende sportsplads på ejendommen matr. nr. 90 k,
m.fl. Hovedejerlavet, Vedersø, der er omfattet af en Exner-fred-
ning. Udover omlægningen af sportspladsen søges der tilladelse
til plantning af læhegn - Vedersø kirke - lb. nr. 46.

Efter en besigtigelse den 25. april 1995, hvori foruden nævnets
medlemmer deltog repræsentanter fra Ringkøbing kommune, Vedersø
Menighedsråd og Vedersø Idrætsefterskole meddeler nævnet i med-
før af Naturbeskyttelseslavens § 50 tilladelse til det ansøgte
på vilkår, at læhegnene mod syd og øst samt mod vest fra det
nordvestlige hjørne af matr. nr. 90 ae til den nordlige grænse
for fredningen skal bestå af små træer og buske, hvis højde ikke
må overstige 4-5 meter, som det eksisterende læhegn mod syd.

• Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.



En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Ertt klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp

/GRM

•

•



FREDNINGSNÆVl\I:-T
FORRINGI(J08ING, 'iT

RETTEN I HERNING.::' "r':)
Nygade 1-3. 74(10 H~rnlng

Tlf. 9722 2200 Herning, den 19. december 1997
R.A.F. 44/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget I
S4<ov-00 N",lpyc:t\lrelsen

REG.Nit l5l1· 00' 2 2 DEC. 1q97

Vedersø Menigredsråd v/Kjeld Pedersen er d.d. tilskrevet således:

•
"Vedersø Menighedsråd v/formanden Kjeld Pedersen, Kæret 7, Veder-
sø, 6990 Ulfborg, ansøger om udvidelse af kirkegård samt opførel-
se af graverbygning på matr. nr. 93a m.fl. Hovedejerlavet, Veder-
sø. - Vedersø Kirke - lb. nr. 46.

Eft~r en besigtigelse den 18. december 1997, hvori foruden næv-
net deltog repræsentanter for Ribe Stift, Ringkøbing Provsti,
sognepræst Kurt Nielsen, ansøgeren Vedersø Menighedsråd samt ar-
kitekt Knud Fuusgaard, skal nævnet meddele, at det i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 kan tillades, at der øst for kirken
udenfor kirkegården som ansøgt opføres et nyt graverhus og anlæg-
ges en oplagsplads på matr. nr. 93 a m.fl. Hovedej~rlavet, Veder-
sø, idet dette ~kke findes at være i strid med fredningens for-
mål.

.. Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at indkigget til
kirken fra de offentlige veje ikke vil blive påvirket af bygnin-
gen eller oplagspladsen, der iøvrigt må anses for at være nødven-
dige for kirken og kirkegården.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kun efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, j~r.
§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet.

Klagen ska~ indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

,
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En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles ti] Deres orientering. •
/GRM
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Skov- og Naturstyrelsen
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Vedersø Idrætsefterskole vlFinn Tarpgaard, er d.d. tilskrevet således:

"Vedersø Idrætsefterskole v/forstander Finn Tarpgaard, Vidarhøj 2, Vedersø, 6990 Ulfborg,
ansøger om tilladelse til opførelse af en ca. 1.400 m2 stor idrætshal og mellembygning. - Lb.
46 - Vedersø Kirke.

Ved fredningsnævnets afgørelse af 2. maj 1951 blev arealet matr. nr. 90 K, Hovedejerlauget,
Vedersø, beliggende nord for Vedersø kirke fredet med et forbud mod ny bebyggelse. Fred-
ningen skete for at undgå skønhedsforstyrrende genstande tæt på kirken.

Fra Vedersø Idrætsefterskole er modtaget en ansøgning om tilladelse til at bygge en forbindel-
sesgang mellem den eksisterende sportshal og en ny hal, der anlægges udenfor det fredede
område.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for amtet og de kirkelige myndigheder. Hverken amtet,
Ribe stift, Ringkøbing Provsti eller Vedersø Menighedsråd har indvendinger mod det ansøgte.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen for Fred-
mngsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladel-
se til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt vægt på,
at forbindelsesgangen placeres i wniddelbart tilknytning til eksisterende byggeri. Det vil der-
for ikke kunne skæmme kirken eller genere indkigget til denne.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

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

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

~

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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