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REG. NR. /J/}' 7//
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

la lCirkegård,.

.Hoven sogn •.

l .._Akt: Skab nr.
(u4llld4a ., domme'/w"to,d)

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

eller li de sønderjydske lands-
dt:le) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

I

Købers }
K d·t bopæl:re 10rs

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

tbvor "'dan' ~ndes' Fl'edaiagBaævaet fol.'
Ringkøbing amtsl'ldskl'eds,
Bolstebl'o S I

lempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede r.:art in 8j erg

tilbyder herved som ejer af malr. nr. la

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

Hoven sogn,

Arealet beskrives således:

Jordstrimlen langs Hoven kirkegårds østre mur, jfr. vedlagte

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. skønheds forstyrrende genstande.

Jeg:){oo:bl)froldm:migx~lKlik:a:oc

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

la af Kirl,e:~~rd by Hoven sogn,

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

Hoven menighedsråd hver for sig.

Hoven. den 4- / 5 19 51.
Uartin Bjerg.

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

a:1~XXXXXXø.xX :xxxxJUliK..."'<xxxxxx1Jitxxxxxxxxalb:, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr.lbf, 3a ibid .le Annexgården, srnst. i1flt: udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken ~n genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 16/5 1951.

H. Richter.
Jenten &: KJel-:l!.kov, AIS, København .
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Indført i da~bogen for retskreds nr. 84,
Dø11ing-Nørre herreder, den 17/5 1951.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m..m. (vedr; fast 'ejendom): /1•

.....1 J ...'J' .,,·1.~ ...'""'.lL·)} IJ..~J "f ... J

" I:J ~1...1 j • i t

Mtr. nr., ejerlav, 80gn: J.a~ ~1f!t~8b'd,
(I København kvarter) HovsA 80S~.

eller (i de sønderjydske lands.' > • -- " - l

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

80gn.

• t

. _ ·.J<),.lJ,Ak~;(Sk~, '-:, nr.
. 1a4171d" ., _ ... ,tonlo,d)

'KKøbde.rst~:~:}';;o~æl:~: ~,••~':,!~~;',:.,
relors ;

,J

AnmelderensJnavn og' bopæl (kontor):
i ~~ "I

•• • •• .,.. ,~ .... ~ ol _." I..

Freclabagsa.æYDet for
, li 8 , ~ I. • • ).

1UD.gkøbbag am"rid.kreds,
o Holstebro .1S' .• "o' .•:

lempel: kr.
.. ~ ~.( '"

,I

Gade og hus nr.:
Ib_ .id... fin<ie8)

øre.

..formen'd ~_åWli~14 t1i~!.~'h~rndetterJlfil8!$,e desøngå~nde at mentgheasrfdet. som beety-
Undertegnede • " •

'I"&1~f matr. nr. las

af K1rkegård by Bov.al
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Præsteembedets ~ordt1111ggende, udlagt til hsYe, med pletAendlembedsbolig og baghus.

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 gens tande.

~~iiX:UU

menighedsrådet
For fredningen kræv'~ ingen erstatning. 1Jl8,Q

MDhr.~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~ejendonl matr. nr.
lae af K1rkesud by Hoven sogn,

dog uden udgift fo~. menighedsrådet.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt op.

~liIKll"4i'Pi~lI'W

Hoven-Tarm , den )q 6 19 50.
A. Bøgeb~era Andreasen
formand tor Hoven men1ghederA4.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes del, at tilbudet' skal lyses som servitut på matr. nr. lu
af Kirkegård by Ho"... sogn

V~'l"XXXXXlllXXXXX * ll. I XI I xXrø:.J'XXXXX*XfRl' ~.iI(l! 8.*1'ØRX
~5.øu.J'ø iIJilQIiI''''~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Sl-
Jensen. &: Kleldskov, AIS, København.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og åndre påtegninger m. m. (vedr. fast.ejendom).
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l~æ:~i~J,r~gård~.H~v~~ rP~~..."-;Mtr. Ilr'l ejerlav, sogn:
(i Købehhavn kvarter)

eller (i de s"nderiydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

AU: Skab nr.
•• ••• (ruljylda a/ IIom,..,luHIto,et)

Købers }
K d·t bopæl:re 10rs

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

lh ... ddant 6ndeo) Fl'edlllD.gsllævaet fol'
RlD.gkøblD.gamtsl'i.d.kI'ed.,
HolstebI'o S I klempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede tmmrer Anthon Jespersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~

af I{irkeeård by Hoven
at lade nedennævnte areal af ovennævnte malr. nr. frede.

sogn,

\

Arealet beskrives således:
Hele det pågældende matr.nr. I beliggende nord for Hoven

kirke8'ård.

Fredningen bar 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at der må bygges ligkapel i matr .numrets
vestre ende, og jeg forbeholder mig ret til efter mit eget skøn
at beby~ge min nuværende tømmerplads.

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

l~ af Iarkegård by Hoven sogn,

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

Hoven menighedsråd hver for sig.

Hoven. den 11/ 7 1951-

A. Jespersen.

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

~~~XXXXXX~XXXXXX~~XXXXXXX~XXXXXXXØk~~~~x~~~~
XlEmcmm:xoomcXJX:x :xiM;:xodpIxetJdmdbKll.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 13/7 19 51.
Ii, Richter.

Jenten li: Klel:lskoy, AIS, K.benhIVD.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01597.00

Dispensationer i perioden: 26-02-1999



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

Tlf. 97222200
Herning, 26. februar 1999

R.A.F. 69/98
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- 0'i ,,::lt!Jutyrelsen

- 1 MRS. 1999
1557. (JO

Hoven Menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

•
"Hoven Menighedsråd v/Arne Eskildsen, Gammelagervej 3,
Hoven, 6880 Tarm, ansøger om tilladelse til at opføre
folkerumsfaciliteter, menighedslokaler og kirkegårds-
kontor ved Hoven Kirke - Lb. nr. 78 - Hoven Kirke.

Efter en besigtigelse den ll. februar 1999, hvori for-
uden nævnet deltog repræsentanter for Egvad kommune,
Ribe Sti ft, Skjern Provstiudvalg, Hoven Menighedsråd,
Præstegårdsudvalget samt arkitekt Tina Rosendahl, skal
nævnet meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke
er l strid med fredningens formål. Ved den særlige
klausul i fredningsbestemmelsen ses det forudsat, at der
enten skulle bygges til præstegården eller ske en ny-
bygning. Af denne grund og fordi der ved det ansøgte
samtidig sker en nedrivning af den eksisterende bygning
på ca. 100 m2, finder nævnet, at der kan gives tilla-
delse til det ansøgte, uden at der rejses en ny fred-
ningssag. Da det ansøgte ikke virker skæmmende på kirken
og heller ikke generer indkigget til kirken, findes det
ansøgte ikke at være i strid med fredningens formål. Der
kan herefter gives tilladelse til det ansøgte efter Lov
om Naturbeskyttelse § 50, stk. l.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr.
skyttelseslovens § 66, stk. 2.

udnyttet
Naturbe-

e.. Afgørelsen
MrllØ- og Energiministeriet
S~(OV- og Naturs}yrelsen
J.nr. SN 1996 -/i11/11-000/
Akt. nr.

(- -.J

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 ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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