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REG. NR.AJ's<91% ~''1
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

. og andre påtegninger m. 0:. (vedr. fast ejendom). j l' • v

:' , I I)..' h ~
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

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

sogn.

li Kirkegå~de-Faste~hoat
by, Arnborg. sogn.

Akt: Skab nr.
(udJ7Id" d/llommllkonto,et)

Købers }
K d't bopæl:re lors

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

(bvor sAdanl fj'ldes) Fl'edDiDgsDævDet fol'
IUDglcøblDg amtsl'ldslu:ed.,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Peter Green

tilbyder herved som ejer af ,matr. nr. l,! Kirkegå.rde Fasterhol t by
Arnborgd ~

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme 15 m. langs østre kirkegårdsdige og arealet mellem
kirkegården og Rind å.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

li af Kirkegårde by
- Fasterholt

tinglyses på min ejendom matr. nr.
Arnborg sogn,

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

~JtKlllCCiox:xtgx

, den 18 5 19 51
Jens Peter Green

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. li
af Kirkegårde Fast erhol t by Arnborg sogn,

a6cimdilx!2lXzxzXZXZ:tWxZXZXZXZQi1CZXZxzxzfik.xzxzxzX~ hvilket matr. nr. idmu-x
dlltsJozllllzB1XliXslXZ ~ udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 29 I 6 19 51 .
H. Richter.

Jeouo & Kleldstcn, AIS, Købenba'9b.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 8o,
Herning købstad m.v., den 30.6.1951.
Lyst: Tingbog. Bd. I. nr. 197.
Akt. Skab. L~ nr •.333.
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REG. NR. A~jlJ
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. æ. (vedr. fast ejendom). ~;?J A'"
~y ~,

~l.(! .,~i
, .

~g Kirkeg~rd~ Fa~te~ho~t : ..\, L

Arnborg ~ogn... .
Købers }
Kreditors bopæl:

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udhUl" ./lIDmm.,lwølø,d)

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

(hvor sådaDt ftQd~) Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl"d.bed.,
BoI.tebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Slumstrup

tilbyder herved som ejer af ,matr. nr. 19

af Kirkegårde Fasterhol t by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arnborg sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmmepå 9 m. regnet fra det vestre kirkegårdsdige, jfr.
vedlagt e kort, modnord afgrænses arealet af byvejen.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

19 af Kirkegård by

Fasterholt

tinglyses på min ejendom matr. nr.
Arnborg sogn,

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

:m:~

•

,den 1S{ 5 19 51
Jens Slumstrup

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 19
af Kirkegård Fasterhol t by Arnborg sogn,

ati~~zxzxZX~XZXZXZX~XZXZXZX~ZXZXZXZ~~~.~~XZ~KMXZ
dsIRlIlSdtRlzxu:z 2IIliZJUqØtxaJll~~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnæ,vnet for Ringkøbing amt, den 29/6
H. Riohtero

1951 .

Jen.en Ir Kleldstov. "'S, KøbenhaVb.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 30.6.1951.
Lyst: Tingbog. Bd. I. nr. 235.
Akt. Skab. R. nr.·163 •• Sø11ing.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01643.02

Dispensationer i perioden: 08-02-1991 - 20-01-1995
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Modtaget I
Skov· og Nalurstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

1 2 FEB. 1991

DOMMFRKONTORET TELEFON 073214 II

6950 RINGKØBING

Ringkøbing, den 8. februar 1991.
R A.r 280/1990.

Nævnet har d.d. tilskrevet landskabsarkitekt Birte østerby, Fjeder-
holtvej 15, 7400 Herning, således:

"Vedrørende etablering af P-plads, udvidelse af kirkegården samt op-
fØrelse af driftsbygning m.m. v/ Arnborg Kirke på matr.nr. lae og
laf Kirkegården, Arnborg.

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 tilla-
delse til det ansøgte.,Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

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

AfgØrelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansØ-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

C'I En tilladelse kaO ikke udnyttes før udlØbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af Over fredningsnævnet. "

Hvilket herved meddeles •
./. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen
p.n.v.

~~-
Løv~jefg Nielsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov-og~a~~ryTe~
J.nr. SN I ;;./'3./ /1-ooG--l-
Akt. nr. b



FOR RINGKJ0BING AMT
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 2. oktober 1992

R.A.F. 150/92
Hr. Jens Kristensen
Engebækvej 23, Uhre
7330 Brande

Vedrørende udvidelse af krebseyngeldambrug ved Arnborg Kirke.

Efter en besigtigelse, .hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for Herning kommune, Ringkjøbing Amtskommunes land-
skabsafdeling, Herning Provsti, Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkommite, ejeren af arealet samt brugeren heraf, meddeler
nævnet herved i medfør af Naturfredningslovens § 34 og § 47a for-
nøden tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, Jfr. Naturbeskyttelseslovens § 103,
stk. 1, jfr. § 66, stk. 2.

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 udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp
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FOR RINGKJØBING AMT
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 _Herninc
TIt. 97 22 22 00 - Herning, den 15. november 199

R.A.F. 57/93
Hr. Jens Henrik Kristensen
Engebækvej 94
7330 Brande

Jens Henrik Kristensen, Engebækvej 94, 7330 Brande, ansøger om
tilladelse til at anlægge en put and take fiskesø ved Arnborg
Kirke på matr. nr. l!, Gl. Arnborg by, Arnborg. (Exner fredning
Arnborg Kirke.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og Jens
Henrik Kristensen deltog repræsentanter for Ringkøbing Amtskom-
mune, Arnborg Menighedsråd, Herning Provsti, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Friluftsrådet og Veterinærdirektoratet meddeler
nævnet hermed godkendelse af den allerede etablerede sø neden for
Arnborg kirke på betingelse af, at søen ikke bliver benyttet til
put and take fiskeri. Det er nævnets opfattelse, at en sådan an-
vendelse af søen vil virke skønhedsforstyrrende l det fredede om-
råde ved kirken.

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 indehol~er 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 udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp
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FOR RINGKJØSING AMT
REnEN I HERNING. 2. AFD

Nygade 1-3. 7400 Herning
Tlf. 97222200

\lo43.0~
Herning, den 20. januar 1995
R.A.F. 61/94

Hr. Jens Henrik Kristensen
Jerlev Landevej 9, Jerlev
7100 Vejle

Jens Henrik Kristensen, Jerlev Landevej 9, Jerlev, 7100 Vejle,
ansøger om tilladelse til at sløjfe en dam ved Arnborg kirke pa
matr. nr. l!, Gl. Arnborg by, Arnborg. - Arnborg kirke - lb. nr.
125 .

Efter besigtigelser den 4. november 1994, hvori foruden nævnets
medlemmer deltog repræsentanter for Ringkøbing amtskommune, Dan-
marks Naturfredningsforening, Menighedsrådet for Arnborg kirke,
Herning Provsti og Danmarks Jægerforbund og den 9. december 1994,
hvori foruden nævnets medlemmer deltog ansøgeren, Jens Henrik
Kristensen, repræsentanter for Ringkøbing amtskommune, Danmarks
Naturfredningsforening, og Herning Provsti skal nævnet meddele
tilladelse i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 til, at dam-
men ved Arnborg kirke sløjfes på følgende vilkår:

1. Tømningen af dammen for vand må ikke medføre udledning af slam
til åen.

2. Der skal efter tømning etableres fladt skrånende kanter.
3. Afstanden mellem den tilbageværende dam og åen skal være mindst

15 meter.

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 ~f miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.
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Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på'~en
ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp
/GRM
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