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Tingl. 15/6 1951 i Herning.
REG.NR.A~.

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: Skab nr.
(udfyldes al domme,konlo,el).

2 ao lIaunstrap

StlldsGaard-HaunstruiøCe~rn }

Kreditors bopæl; J'S)
Gade og hus nr.:

(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskred.,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede J •c. J3ækgaard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 f!:Q.

af Haunsyrup by Studsc;aard-Haunstrup
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:
l) En brwlnme P~l 15 m langs Haunstrup kirke{;. østre skel, 2) den

del af parcellen, der er bell~Gende indenfor an afstand af 18 m

fra kirkeeardens vestskel, 3) en brr3mme pa 40 m langs kirkeg:trden:
:::;ydskel, alt jfr. vedlu{';te lcort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges el1erX~c:ea; 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.

xk)1}m~e;c:lAHgc~gc~Xtlt~X

"'l'rekanten" vest for kirkGG~trden må ikke beplantes.

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

2 ao - af MNRxtrwp
- Haunotrup

tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Studsgaard- sogn,

Haunstrup
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnetfor Ringkøbing amt og
HaunstrUPmenighedsråd hver for sig.

IIaul1::3trup, den 22 / 5 19 51.

J .C. 13IJl1cc;aard

Idet fredningsnævnetfor Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 ao
af Haunstrup by Studs~aard-HaU'i1strup sogn

hvilket matr. nr. i forbindelse med 2 am ibid., udgør et landbrug
afJbDtkixIlXXXXXXXXdrxXxxxxX}lSkp:.xxxxxxx:fdkx.xxxXXxxxatlQ::J1ldDl:B1x:Ølll1XXJIll(xJfm:bilIll:
de1lOCllOOl1~:lfJXXXXXxxxxxxxx xJ1)ltxtJdgmxlnlCtendtzmg{
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnetfor Ringkøbing amt, den 4 / 6

H. Hichter

19 51 .. •

Jensen &: KJeldskov, AIS, København.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning køb~tad
m.v., dell15. juni 1951-
fyst Tingbog Bd. 40 nr. 51. Akt. Skab H nr. 152.
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REG. HR. ~~/)
'rin[~l. lS/G 19~1 i 1,erninc;.

Justitsministeriets genpartpåpir. 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 ~ Haunstrup, Studsgaard-
Haunstrup soen

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontortiJ

Købers }
Kreditors bopæl; /~/

Gade og hus nr.:
(hvor ddant ondes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'ednlDg.nævnet fol'
RlDgkøblDg amtsl'åd.kl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens 0stergaard Pedersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2.2:l

af Haunstrup by Studsgaard-Haunstrup
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

sogn

Arealet beskrives således:

Hele det piigmldende matr. nr.

Fredningen har følgende omfang;
Arealerne må ikke bebygges :Jdk:x:)~p:IlmtCl6, 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, is~oder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

I4g::::tåt~OOiSrXWgxægxilelC:liJC:!iK

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

2 .!2.g, af IIaunstrup
tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Studst,raard- sogn,

Haunstrup
dog uden udgift for mig.

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

Haunstrup den 24-/5 19 51-
Jens 0stereaard Pedersen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil_
bud, bestemmes, det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2.Eg,
af HaUl1strup by Studseaard-Haunstrup sogn

~~~~XXXXXXX~XXXXXXxip,xxxxxX~~XXXXXXX~~j~~~~xk~~
:~UUexilliWClmUtxmcxx mdDIIIC!lørxcodæKlilRQ
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 16 19 51.

H. Hichter

MU!' _

Jensen Ic Kjeldskov, AIS, KøbenhAvn.
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Indført i dagbogen for ret~kreas nr. 80, Hernin~ købstad
m.v., den 15. juni 1951.
Lyst 'l'ine;bogBd. SnejbjerG nr. D Akt. Skab R nr. 512.

Sølline;.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01620.00

Dispensationer i perioden: 29-10-1987
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REG.NR. o (~2..0 < 00 o

rOR

RINGKØBING AMTS fREDNINGSKREDS Rln~k"blll~. den 2<). ok Lo [Jer 1gen.
R" l l66/l9B7.

IlUMMIRhONIOIUT "IIIIIONOlI2HII

6,)~O H.INCK(11lIN(;
ModtAget I

Skov- og Natllr5tyrel~en

3 O OKT, 1987

Hf 'V !le: l J1,'l" ri. (I. t Ll :::;1\ r r::V p. t ::j t i f V-; v1vri (~:lCd011, I;i :,PI~(~ °l r(l (";Y), ~)ornl::i r1u;-

~jtr[r(l(: l, r'noo 'lihnn;, :;;ollr;rl(;:~:

"Vedrørende etablerinc af parkerjngspladGer samt indretnjnc; af J\apel,
red skabsrurn oe; rnaterialeplad EJ ved Ilaunstrup kirkeGård p;9jma tr. nr. 2l2.9..
HaunsLrup by, lIaunstrup.

)Jævnet meddeler herved i medfør af naturfredninGslovens § 34 fo~nøden
tilladelse til det ansøe;te.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 ~r fra til-
ladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærJ\:8G,a t ansøGeren ikke herved er fri taGet for a t søge eventu-
elle andre tilladelser, som lovgivninc;en måtte kræve.

'l\.f[;ørelsenkan efter naturfredningslovens § 5("3 .indbrine;es for overfred-
ningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøc;eren og
forskellige myndigheder.

Klaeefristen er 4 uger fra den dae;, afgørelsen er meddelt den pt.c;ældende
klageberettieede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. 8r klaee
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredninesnævnet."
RvUket herved meddeles.

! Kopi af ans0cnjncen samt korthilae vedlæ~Bes.

Med venlig hilsen

3kov- og llaturstyrelsen,
:~Jot::;markr::113,
':"J 97 o Hør,~holm.
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