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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
j og ~ndre påtegninger ~. ~.; ~ye~x:.·la~~·,e)~fld?mb .. 'l

lo.! 'B~ltwirk'hov~'d~åll8,t' , .. ",'10.J:. T.J~t?·Sk~i.l'lJ li nr.'
Flynd er sogn'.;'- ..r.". -. '.t 'Jl: .• ,: • (utifyldø 0/ dumm"kon,o,et)

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

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

sogn.

Købers } {' ,. bopæl: ;'J~~ .... ICredltors l .••• I~>J:;~ .!.~ _! .. l

.sl ";'(
. .. .:..J .l.J1lJQ.li .lc.;:;·Jud~· .• ,j'.J.1o

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
•• • I. .~ L l. .... i

, .

Gade og hus nr.:
(bYOl' sAd.nl 6ndes)

...
. L..'.Fredningsnævnet fol'

, Ringkøbing amtsl'åd.beds,
Holstebro SI l kempe : r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Flynder kommune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lo,!!
af Bæ~k hoye4g~rd t by Flynder
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræ~e nord, nordøst og øst for Flynder kirkegård på 40 m.
regnet fra kirkegårdens matrikelgrænse, 'jfr. vedlagte kort.

• \ l ,

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 .

.Rl'WC~B~g.~8C~~iI:}Q1: Kommunen fo~b~holder sig re1i til op-
førelse af skolebygninger og boldpladsen etter forudgående for-
haqdling med fredningsnævnet og provstiudvaiget. '

For fredningen kræv&JCU ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredoingstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

lo,!!, af Bækmark hoveagra. by Fly~der sogn,

dog uden udgift for ~ kommunen ••Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for
Flyn~~r . menighedsråd hver for sig.

~;~g~~s~~§~~råd ,den 2 / 6 19 61 ~
PjS.V,

Evalu Erlksen.
fmd.

Ringkøbing amt og

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lo,!!
af Bækmark hovedgård by Flynder

~ i • ~ l
sogn

XØI:llJiIiiCt~~XXXXXX~XXXXXXJiliJ.XXXXXX~XXXJCXXXi1.K, :Ji~~~
QiJUC:ua:~~ XllllXU«1p!xØO/lxnrttlllDlX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 25 / 6 19 51.,
H. Richter.

Jensen & Kleldskov, AIS, København.
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Foranstående' fredningst~lbud godkendes'herved med

af sognerådet tagne forbehold.
RINGKØBING AMTSRÅD, ,~f11ef5\,(.~P7\t<Lt?~2f:c1 :li,',e i'.'I~ ': . j",;

Sommer-Andersen /. -
, ._~~l.. s·Ji t:',l', ~l,'!, rA .,~.·II.I,dJfl II

I jl • I J(: I l!.llu· .LI II 1_ •l'." ./1I

Indført i dagbogen'for 'retskreds
den 30/ 4 ~952.
Lyst.Tingbog~Bd. Flynder Bl.loa,

j t L' • -

, ' l. l' . (Rid~··"r~kt. F.
.., .n .,~',l!f.':.t G. 'Dall
~, ..J.6 ...JJ,I,,~ ,)\!--: ~ ~ •.;kst.

b'.:l I 1·1 I U 1.:1. ,I ,

nr. 82, Lem~ig ~~~~~~~P·,~.:v."'•.J
IlJl.<l

Akt: Skab J. nr. ~67.
271)
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

?~,fln~:~ p~teg~g~r ~" fll':(V;~~~:Gf~~~.:fje~d~~ bbl ,l

Mtr~ 'nr., ej~riå~;sogn': ,58," 'll~ ~læIJmat1C rliov~dgåfJd;:JG,J~:~',l/l'Ak~~Sit~ nr.
(IKøbenhavn kvarter) Flynd er sogn ~ c: '[ ~J t j j }, (ødJyldu ø/ dDmm"konloret)

eller (i desønderjydske la~lds- Købers } ("~"Y
dele) bd. og bl. I tmg- K d't bopæl: (.~) , •bogen, art. nr., ejerlav, re I ors .

sogn.

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

tbYOf sldant lindes) Fl'edDiDgsDævaet for
R.iDgkøbiDg amtsl'lcbbeds,
Bolstebro S I

tempe : kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Rudolf Madsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 58, ll~

af Bækmark hovedg~rd by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Flynder sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme ve~t ~g syd~est for Flynder kirkegård på 50 m. og
en ~ræmme syd for kirkegården på 40 m., jfr. ve~lagte 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 ener opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret tilXiK udvidelse af bestående hønsehus og
vognskur mod nord efter forudg6ende forhandling med fredningsT

nævnet og provstiudvalget. \

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Je!!.. er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses oP.å mil} ejendom matr. nr.

?8, ll~:. af Bækmark hovedgrd. by J!'lynQe~ sogn,

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

Flynder , menighedsråd hver for sig. .

Flynder I' den 29/ 5 19 51

for Ringkøbing amt og

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 58,11b
af Bækmark hovedgård by Flynder .. -, ! sogn

, :. t l J:

llfX~XXXXX~XX~;XXXXXX~XXX~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. llZ, ~3.!,;11;e, . 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 25 I 6 19 51 .
H. Richter.

Jensen I: KI~\ojs\'oy, AIS, København.



I
I

el
I
i,

.1
I
l
!
I
I
f
i

"

t .~.\

•• JJ: 'd

, .
I.

Indfø~t: i 'dagb'ogEm''for' retski'eds nr~:;82;
Lem~ig købstad ~.~., ~~n 2j7 1951. ,
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REG.Nl \~2> '1. co
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

)e
Herning, den 10. september 2001

R.A.F.41101
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Preben Vestergård Larsen er d.d. tilskrevet således:

"Preben Vestergård Larsen, Agergårdvej 10, Flynder, 7660 Bækmarksbro, ansøger om tilla-
delse til opførelse af carport m.v. på matr. nr. 58a, Bækmark Hovedgård, Flynder. -lb. nr. 91
- Flynder Kirke.

Efter en besigtigelse den 30. august 2001, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Flynder menighedsråd, Lemvig Provsti, Danmarks Naturfredningsforening og ansøgeren, skal
nævnet meddele tilladelse til

• at der som ansøgt opføres en garage eller carport på op til ca. 8 x 4 meter ved ejendom-
mens sydlige gavl. Den kan opføres i træ eller sten og med en højde ikke over ca. 3 meter.
Bygningen skal holdes i naturfarver svarende til de farver, der er anvendt på resten af byg-
ningen og omgivelserne.

• at der langs vejen og kirkediget plantes levende hegn eller hæk nord og øst for den eksiste-
rende bebyggelse i en højde ikke over 120 cm.

• at der rejses hegn la.I1-gshaven vest for den eksisterende bebyggelse i en højde op til 180
cm.

• at der i haven plantes almindelige havekulturer og træer. Træerne må dog ikke have en
højde, der overstiger 3 meter øst for bygningen og 6 meter vest for bygningen .• Nævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, da det ikke

skæmmer indkigget til kirken, der i forvejen er generet af kirkegårdens egen læbeplantning
mod vest.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens 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.

- . RETTEN J HERNING, 2. AFDELING
Skov- og Naturstyrelsen Nygade 1-3, 7400 Herning
J.nr. SN 2001 - /:111/11- Ul,)t:. !rlf. 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk
Akt. nr. /0 ~

mailto:f-naevn@get2net.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

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 til Deres orientering.

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

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

mailto:f-naevn@get2net.dk
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