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REG. NR. A/tfJ
Pincæ. 23/6 1951 i Herning.

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.

l c Pjørring by og sogn Akt: Skab IN'.
(udfyldts al dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl;re I ors /'1'/

Gade og hus nr.:
(hvor sådan I findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'edDilagBDævDet fol'
RIDgkøbilag amul'ådsk,eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede J ens ]'ontles bmk Christ ens en

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l C

~ Tjørring ~ Tjørring
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:

bet sydlige hjørne af l c i vinkellen 50 m jfr. vedlagte 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.

~Dg{loxlætllmter:x:milxdagJOtX:likm::x

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

l .2. af P,jørring by Tjørring sogn,

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

'l'j ørring menighedsråd hver for sig.

Tjørring,den22/51951. "{,

Jens Fonnesbwk Kristensen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil_
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1 C

af Tjørring by Tjørring - sogn

afxlmrttJrmxxxXXXX:XllbOCXXXXXXitpxxxxxxx~xxxxxxxx~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. l i, 2 g, 6 g, 7 .i, 13 ~ 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 4 I 6 19 51 ••

Jensen & Klcld!>kov, AIS, København.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den 23. juni 1951.
Lyst 'fingbog Bd. 24 nr. 267 Akt. Skab B nr. 338.
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REG. NR. Å/tf'Cin[Sl. 23/6 1951 i HerninG.

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.

6 ~ Tjørring by og sogn Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

KøberS} Ibo æ'Kreditors p,

/

It, lY7-
Gade og hus nr.:

(hvor ddant findes)

Anmelderens navn OD bopæl (kontor):
Fl'ednlDgsnævnet fol'
RlDgkøblDg amtsrådskreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Poulsgaard Jensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 a

~ Tjørring ~
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. Dr. frede.

'rj ørring sogn

Arealet beskrives således: En trelcf-mt begrænset mod øst af parcellens
mntrilmlgrumse, mod nord af de østligste Go-meter af vejen til
0rnhovcd, o;::;mod vest 0.1' en linie herfra og til matr. nr. l e.' s
sydvestre hjørne, jfr. vodla~te 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.

Je~Jf&~MlfPC~~~:tjJ:::alCX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jer er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

6 9:. af Tjørring
tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Tj ørring sogn,

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

Tj ørring menighedsråd hver for sig.

Tjørring, den 22/ 5 19 51.
Jens Poulsgaard Jensen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6 a
af Tj ørrin/j by Tj ørring sogn

~XXXXXXX~;X:XXXXXX~XXXXXXXMI:;>cxxxxxx.x~,Xhvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 7 §;, 7 g, lo ~, 13 ~, lG h. 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 4 / 6 19 51•..
I-j. Ricllter

jensen &: Kjeldskov, AIS, København.
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Indført i daGbogen for retslcreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den 23. juni 1~51.
Lyst 'rinGbog Bd. 24 nr. N.' Akt. Skab L nr. 563.
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REG. NR. ,/~/"

Tin~l. 2'5/6 1951 i JIGrnln~;.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påt~gnin~er 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.

l S, l e Tjørring b1 og sogn. Akt: skåb nr.
(lUI/y/d .. a' dommerkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl:

J 1 " '"lY;'
Anmelderens navn 01J bopæl (kontor):

Fl'ednlDgsnævnet fol'
IUngkøblDg amtsl'ådskl'ed.,
Bolstebro

Gade og hus nr.:
(hvar så,",n. findes)

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede ]3. Katrine Andersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l r;., l e

af rl'j ørTinc; by Tj ørring
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:

Hele Ilmtr. nr. l r. beliCi;ende nord, vest og syd for Tjørring
kirkegdrd, sanlt den nordlil~ste del af matr. nr. l ~, beliggende
øst for matr. nr. l g, jfr. vedlagte kort.

Fredningen har" følgende omfang: med høj beplantning
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, :mtdIllO'1dlttgtnUe1c~ 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at ornb:n:mede pu min grund ligGende
bYL~ninr;er, s<..lvel SOII1 at nyopføre disse efter en eventuel br~nd •

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jer er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
l ~, l ~ d Tjørring

tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Tj ørring sogn,

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

Tj ørring menighedsråd hver for sig .

'l'j ørring, den 4 / 6 19 51.
Katrine Andersen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l rr l e

QJ _

Tj øl'rine; by Tj ørring sogn

Jat:llua:t:lmr.a::xxxxxxxjdrxxxxxxx~xx:xxxxx~xxxxxxxx~, hvilka matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. l b ibid. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

bud,
af

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 8 16

11. lUchter
Jensen ar Kleldskov, AIS, København.
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Indført i daGboG~n for retskreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den 23. juni 1951.
Lyst Tine bog Bel. 24 nr. 28. Akt. 51mb D nr. 405.
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REG. NR. A/,f
Tingl. 30/4 1952 i Her ning.

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.

l f Tjørring by og sogn. Akt: Skab nr.
(udfyldes al domm.rkontole1)

Købers }
Kreditors .bopæl;

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'ednlDgsnævnet fol'
RlngkøblDg amtsråd skred.,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Tjørring sogneråd

t\lbyder herved som ejer af matr. nr. l f

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

sogn

Arealet beskrives således:

Hele det pugmldende matr. nr. udgørende Tjørring kirkes parke-
ringsplads.

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.
Nan JQCforbeholder mig dog ret til at opføre et ligkapel.

For fredningen kræveB~ ingen erstatning.
~er er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

l f af Tjørring
men

tinglyses på ~ ejendoo,t' matr. nr.
by Tj ørring sogn,

Komm.

dog uden udgift for iiig\ kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

'fjørring menighedsråd hver for sig.

Tj ørring den 12/ G 19 51•
.P. S. V.

J. Flensborg
fmd.

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

~~XXXXXX~XXXXXXX~XXXXXX~mKXXXXXXXX~~~~~_
ae1~:XRWKXiffXX lti\1JC:liifØØ1C:UDiillIli%i~
Det fredede areal. ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 28 /4

H. Hichter
19 52 •

Jensen ar: K)eldskov, AIS. København.
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Foranstucnde fredninestilbud eodkendes herved med det af sog-
ner~det tagne forbehold.

RINGKOH1HG Aj,;TSI-U\.D, den 25. april 1952.
Sommer-Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. Do, Herning købstad m.v.,
den 30. april 1952.
Lyst TingboG Bd. 24 nr. 27. Akt. Skab P nr. 624.
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REG. NR. /~/,
Tingl. 30/4 1952 i Herning. Sluttet.

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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l a TjørrinG.by og ~ogn Akt: Skab nr.
(udb.Ides al domm,rkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl: IY1

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl finde:,)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'edDiDgsDævDet '01'

RIDgkøbiDg amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Tjørrine; sognerpd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l Q: .

d Tjørrine; by Tjørring
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:

Det nordvestre hjørne af matr. nr. l a i vinkelben 25 m.

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.
Komm. = forbeholder snig dog ret til lI.tX eventuelle udviaelser af skole byg-
ningerne P~L nmvnte areal.

For fredningen kræves M ingen erstatning.
JljD er indforstået med, at ovenstående fredni~gstilbud

l ~ af Tjørring
men

tinglyses på mKIlcejendom/ matr. nr.
by Tj ørring sogn,

Komm.

dog uden udgift for miglc sognerådet.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
'rj ørring menighedsråd hver for sig.

Tjørring, den 12/ 6 19 51.
P. s. v.

J. Flensborg
fmd.

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

~~xxxxxx~~xxxxxx~~xxxxxx~~xxxxxxx~~~~
~~~~KX i!llbnrtll"rnllXll1",,-
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 28/4

H. Hichter
19 52.

Jense-n &: KJeJdskov, AIS, København.



Foranstående freuningstilbud God~endes herved med det af sogne-
r~ldet ta~~ne forbehold.

RINGKul:llNG- Al"j'rsRAD, den 25. april 1952.

Sommer Andersen.

Indført i dagboGen for re"Lslcreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den 30. april 1952.
Lyst 'l'in~bog Bd. 24 nr. n. Alct. Skab P nr. 624.

Sø11ing,

J _ J '

1.. •• '" ~.

l ,

J 'I I " , ,
.. .J I ~



..---------:KEG. K./6/,f

~ .0.'.
•~ ' .. •, .,, . •. ,

l
, .

"Ic
,!.~

• • \
"".", . ,

.e • • ,<L l
6"- •

~

0<L, ~

e
L \~' '. \,o . •

\\ \
•

\.J •,
\ \

I
' .

• 1e,

•

•

Akt: Skab nr

• -1

•



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 
 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                 Herning, 10. november 2017   
                                                                                                                                   FN-MJV-38-2017 
Morten Pedersen 
mp@jomoinvest.dk 
Michael Brogaard 
mb@jomoinvest.dk 
 
 
 
 
 
Herning kommune ansøger på vegne Tjørring Gl. Skole ApS, om tilladelse til at etablere 2 carporte 
til i alt 10 biler i Tjørring gamle skole, Pedersgårdvej 55, 7400 Herning, matr. nr. 1A, Tjørring, 
Herning jorder. – Lb. nr. 149 – Tjørring Kirke. 
 
Fredningsnævnet har fra Herning kommune modtaget en ansøgning fra et selskab, Ejendomsselska-
bet Jomo Invest, som vil etablere boliger i ejendommen, Tjørring Gamle Skole, der er beliggende 
Pedersgårdvej 155, Herning. I den forbindelse er der behov for 2 carporte med plads til 10 biler. En 
del af carportene vil blive placeret indenfor et areal, der er fredet ved en Exnerfredning fra 1952.  
 
Ansøgningen har været forelagt de kirkelige myndigheder, og Viborg Stift har den 6. november 
2017 meddelt, at hverken stiftet, provstiet eller menighedsrådet har bemærkninger til sagen. 
 
Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen for 
Fredningsnævn. 
 
Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til 
det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål.  
 
Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det kun er en ganske lille del af fredningen, der berøres af 
carportene, der opføres i tilslutning til ejendommens øvrige bygninger, og at disse opføres, hvor der 
hidtil har været bevoksning. Derfor kan indkigget til kirken ikke blive forringet i forhold til de 
hidtidige forhold, og carportene findes heller ikke at skæmme kirken eller kirkens nærmeste 
omgivelser.  
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

mailto:mp@jomoinvest.dk
mailto:mb@jomoinvest.dk
http://www.naevneneshus.dk/


 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 
 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 
 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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