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Tin~l. 11.8.1951 i Herning.
Justitsministeriets genpårtpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

2 R Ilskov by og sogn. Akt: SkaIJ nr.
(udfyldes af domm.,konlortt)

Købers }
Kreditors bopæl; IY()

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl hndes)

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

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede J. Kr. Ilskov Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 E.

af Ilskov by Ilskov
at lade nedennævnteareal af ovennævtematr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:
En brF:mme på 35 m rec;net fra kirkens nordre, vestre o gøstre skel,

jdr. lcort, hvorefter yderligere fredes den vestlige del af tre-
kanten, der dannes mellem den gl. vej til kirken og den nye vej, de
fører lige nord om kirken. (Den'yderste spids af nævnte trekant
ligge.prJaliinJn~r følgende omfang:

Arealerne må ikke bebyggeseller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesomder 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at dyrke

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

2 .2. af Ilskov by Ilskov sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnetfor Ringkøbingamt og
lIs kov menighedsråd hver for sig. .

Ilslwv ,den 21/ 5 19 51.

Jens Chr. Ildskov Jensen

Idet fredningsnævnetfor Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstiJ-
bud, bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 E
af Ilskov by Ilskov sogn

~~xxxxxx~~xxxxxx~~xxxxxxx~~xxxx~~~~~~~~~~~~
tklx«lIMd:~:ltl.lOC ~iJiK~.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten,

Fredningsnævnetfor Ringkøbingamt, den 4 /6 19 51.

Jensen&: KJeldsk.ov, AIS, København.



Indfort i dagboGen for retskreds nr. 80, Hern'ing'køb-• stad ro. v" den II. august 1951.
Lyst tingbog Bd, Ilslcov Akt. Skab D nr. 514.
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REG. NR . .A(A-
~ingl. 11/8 1951 i Hernin~.
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 sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

2 q Ilskov by og sogn. Akt: Skall nr.
(udfyldts al dommerkontoret)

Købers } b IO æ'Kreditors p,

Gade og hus nr.:
(hvor ddan' Rncle6)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Frednmgsnævnet for
Rlngkøbmg amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Mary Kiens, Fanny Est, Olaf Petersen, S. Mosbert:;

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 q Jensen

d Ilskov ~ Ilskov
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:

En brc::mmepå 35 m. regnet fra ldrkeE;;~,rdens østre slee1, jfr. ved-
la~te kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges~~s, 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.

Vi JQ:l1orbeholderxdtidogrettilax:x stadig at have plantage på arealet
(herunder at foretaGe den for plantagen nødvendige hugst og
nyplantnine) •

vi
For fredningen kræver:jslg ingen erstatning.

XJii{er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

2 q af Ilskov

vor
tinglyses på iRlfiKejendom matr. nr.
by Ilskov sogn,

Vi

dog uden udgift for miloc O S •

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
menighedsråd hver for sig.

København ,den ~J.t 7 19 51.

Mary Kiens Fanny Est Olaf Petersen
<1[,

S. Mosberg Jensen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og gOdkender foranstående fredningstil_
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 q
af Ilskov by 11skov sogn

~~XXXXXX~XXXXXX~~XXXXXX~XXXXXX~~~~ffiK~~~.
XIlW"ecDlll:~:lIiXXX iiilXitOiØiKe.x~irg.C
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9/8 19 51.
II. Hicllter

Jensen 6: Kjeldskov, AIS, København.



Indført i daGboeen for
m.v., den ll. augmst 1951.
Lyst Tingbog Bd. Ilskov. Akt.
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REG.NR. A/.s-
Tingl. 12/10 1951 i IIerning.
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 sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: SkaIJ nr.
(otJIyld .. af domm.,konlo,eI)

3 a Ilskov by o~.sogn.

Købers' }. bopæl'Kredltors ' / l/rJ
Gade og hus nr.:

(hvor aldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'ednlDg.nævnet fol'
RlngkøblDg amtsl'åd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbucf
Undertegnede Jens 0rre/jQard lJielsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3. a

af Ilskov by Ilskov
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:
Den lyngbevclksede trekant, der dannes mellem den gamle vej til
kirken o~ den nye vej, der f0rer lclgenord om kirken, jfr. 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. Den nuværende lyngbevoksning bibe~

Jeg forbeholder mig dog ret til at holdes.

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

:5 ~ af Ilskov by Ilskov sogn,

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

menighedsråd hver for sig.

Ilskov ,den 2<) / 5 19 51.
Jens ørre~aard Nielsen

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

m~xxxxxxxK1l.XxxxXXX~XXXXXXJCAqI.XXXXXXXXJ&lti!:, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 2 e, 15 c, l bæ llunklinde ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagtekOrt, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9 / lo 19 51.

H. Richter
Jensen&: KJeldskov, AIS, København.



Indført i dac;boGen for retskreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den 12.10.1')51-
Lyst l.i'inc;bo~Ud. Ilslcov. Akt. 81mb G nr. 241-
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Afgørelser - Reg. nr.: 01615.00

Dispensationer i perioden: 01-06-1993



fRtUNlNGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

Retten i Herning, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 1. juni 1993
R.A.f. 27/93

Arkitekterne
Gammeltorp 2
7700 Thisted

: .

Arkitekterne, Gammeltorp 2, 7700 Thisted ansøger på vegne Ilskov
Menighedsråd om tilladelse til at plante egetræer i den sydvest-
lige del af Kirkefredningen.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for Ringkøbing amtskommune, Ilskov menighedsråd,
Herning Provsti, Danmarks Naturfredningsforening og Hedeselska-
bet, meddeler nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
tilladelse til at plante egetræer i den sydvestlige del af kir-
kefredningen omkring Ilskov Kirke.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indp.n 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Nævnet skal henlede opmærksomheden på, at menighedsrådet ved
kommende planer om plantning af træer i fredningen bør friholde
kilen midt for kirkens vestside for opvækst.

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 ~dnyttes, før klagefristen.er .udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage- 41'-)
myndigheden bestemmer andet.

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

hilsen

/
/GRM

•
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