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Bestilling.·
formular

D

Tin~;l. 5/7 1951 i IIerninr.:. REG. NR. /~ ~- ti?
Justitsministeriets geTl:partpapir. TIl skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

2 §:]L Sdr. Karstofjr, Akt: Skab RI',
(wlJyldu _I domm,,'um/ø,et/

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

eller (i de s0nderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Skarrild Go.=:;n Købers } bo æl'
Kreditors p.

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

(hvor sådant findes) Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtBl'ådakl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede P. Hjøllund l'ederscn oG Johs. Bøller

tilbyder herved som ejer af. matr. nr. ?.9:.l

af Srlr. Karstoft; by Skarril d
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

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 eIler opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande,

r:f:ergl.fu'tbåW1J.tMXm: tgXdCigY.tlfCC11t ~X!X

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
2 fJ:::L af Sdr. Kars Loft by

tinglyses på min ejendom matr. nr.
Skarrild sogn,

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

menighedsråd hver for sig,

, den li) 5 19 51.

P. IIjøllund tedcrscn. Joho. l-løllcr

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr, 2 &
af Sdr. Karstoft by Skarrild sogn,

Xi~~XXXXXXJQW:;xXXXXXx~p:.xXXXXXX~filIKXXXXXXX:K~:lfillimøi:::ftmtt~~f(;~
Cø(l16lpm~xmifHl:.:xør:(C 1bliIX:IIltgmcle1CllØlll:b.nlg

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 / 7 19 51 .

Jen'OQ & Kleldsko'V, A/S. Køtlenhavh. H. Richtor
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Innlført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad
m.v., den 5.7.1951.
Lyst.Tin~bog.Bd.Skarri1d.Nr. A.Akt.Skab S.nr. 451
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Bec;llIIlnRø.
formular

D

REG. NR. /dj-1-
Tin~l. 5/7 1951 i Hernin~.

JU'stitsministeriets genpartpapir. TIl skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. Jr.. (vedr. rast ejendom).

t'

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

eJler (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

2 af 2 _[te Sdr. ICarstoft-'
Akt: Skab M',

~ødJyldu _I <Iomm"konlo,d/

Skarrild sogn Købers }
K d't bopæl:re t ors

/
A ,/
. )ti

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

(hvor sAdaDI RQd:s) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Søren IJund lJarsen

tilbyder herved som ejer af. matr. nr. 2 af, 2 ae

af Sclr. Karstoft by SlmrrHd
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

24 m mod nord recnet fra det sydliee skel.

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 opsll:lttes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at an læer;e have •

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

2 uf, 2 ae af Sur. lCarstoft by
tinglyses på min ejendom matr, nr.

SkarrHd sogn,

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

:menigbl:.dmux::b~)m~xig;xx

,den 18/ 5 19 51.

Søren 1Jund 1;O,r8en

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 af, 2 ~
af Sdr. K::lrstoft by Skarrild sogn,

\4~~M~XXXXXXX~~XXXXXX~(XXXXXXX~~XXXXX~~~~~~~~~ffin_
:xIJItx:x:J:nm:I::mmxll~ i~r:xet:ldm1dt1»ugx
Det fredede areal ses indtegnet på ved lag le kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2 / 7 19 51 .

Jenlen & Kleld.kov, AIS, KøDenhlYh. !l. Hichter
1I0UN80AOII 80CllTRVK"'t.RI, 110L311SItO
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Indført i dagbogen for retskreds nr. Go, Herning købståd
m.v., den 5.7.1951.
Lyst.Cincbog.Bd.Sk~rri1d. nr. A.Akt.Skab Q nr. 329.
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Bestilling,·
formular

D

•

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. IT.. (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.

2 Z Sønder Karstoft. ~: Skab RI'.
~wVYl4u .., tlomm"lumlo,dj

Skarrild sogn Købers }
K d·t bopæl:re I ors

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

(hvor sådan I fjlJd-:s) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Menighedsråd

tilbyder herved som ejer af. matr. nr. 2 1.

af Kar by
at lacreø~~rt*e nr. frede. Skarrild

~

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller bcplantes, midlertidigt eIler vedvarende, ligesom der heIler

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 eIler lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
:x::ft e.r indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

2 1. af Sønder Karsto:ft by

tinglyses på ~~dom matr. nr.

Skarrild sogn,
Mnhr.

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

~~
,den la 5 19 51. "l,

I.P. Hanset!.

fmd. f. Karstoft menighedsråd.

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

af Sønder Karstoft by Skarrild 2Z sogn,

xWXxxxxx~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2/ 7 19 51'

Jensen & Kleldskov, A/S, KøDenhavb. H. Richter
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Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 80, Herning, købstad
m.v., den 20.9.1951.
Lyst Tingbog. bd. Skarrild nr. :B Akt. Ska.b. U nr. 656
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REG. NR. /~~-
'finel. :;/7 1951 i HerninG.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og' andre påtegninger m. æ. (vedr. fast ejendom).

( .

Mtr. nr., eJerlåv, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

2 a Bdr. Karstoft, Akt: Skab nI',
ludJYldll GI d<>mml1kon/ordl

Sko.rrj.ld GO.jn Købers }
K d·t bopæl:re lors

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

(hvor sAdant 8'1des) Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ldskl'eds,
Bolstebl'o , kr .•Stempel: øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Povl Jakobsen

tilbyder herved som ejer af. matT. nr. 2 a

af Sur. Ko.rstoft by Slw.rrild
at lade nedennævl"\te areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmmepu ~o m. mod Dyd o,r.;lo m. mod vest regnet fra kirkeG~lr-

dens hegn, jfr. vedla:te kort •

Fredningen h'lr følgen4e omfang: .
Arealerne må ikke bebygges :eire'\{~la<ines?C 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 cller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~:t.at~iltXil'il~g:XUtcl:iJ(:KllC

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

2 o. af SeJr. "'-arGtoft by Skarrild sogn,

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

mmigb:!;:l:lmtd:::bxeo<mIKEJr,x

,den lD / 5 1951. "(.

l)ovJ. ,Jaleobsen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 a
af Sur. Karstoft by Skarrild - sogn,

~XXXXXXXNl:t;xxxxxxx~jlXXXXXXX}f1llnxxxxxxx:e~ hvilket matr. nr. ~x
~~m:.:x.Dt:X ~ udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 2/ 7 19 51

H. Richter,Ienloa & Kleldstov, A/S, KøDenhavh.
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Indf0rt i daGbogon for retskrods nr. 8o, Herning købstad
m.v., den 5.7.1951.
Lyst TinGbog. Bd. Slmrrilcl. nr. ?51. Alct: Skab C. nr. 523.
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01645.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01645.00

Dispensationer i perioden: 31-03-1993



· ·· ...... ··..L ... QWlR4,.llIL.FOR RINGKJØBING AMT
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 31. marts 1993

R.A.F. 9/93

Askov kommune
Teknisk Forvaltning
Solbakken 30
6933 Kibæk

Vedrørende tilladelse til opførelse af fire ældre boliger delvist
indenfor Exner-fredningen nr. 130 ved Karstoft Kirke, matr. nr.
2 bf og 2 ~, Sdr. Karstoft.

Efter en besigtigelse, hvori deltog nævnets medlemmer, repræsen-
tanter for menighedsrådet, provstiudvalget, Ringkøbing Amtskommu-
nes Landskabsafdeling og Aaskov kommune, har nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslavens § 50 besluttet at give tilladelse til op-
førelse af 4 ældreboliger som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 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

/GRM

•



REG.Nl /t'ls' 0(5
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Modttlfftn t
Skov. og Natui'stywelBoo

Herning, den 27. juni 2005
R.A.F. 34/05

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

~ 8 JUNI 2005

SCAl~NE1~

Aaskov kommune er d.d. tilskrevet således:

"Aaskov kommune, Solbakken 30, 6933 Kibæk, ansøger om tilladelse til at opføre et nyt red-
skabsrum på 35 m2 ved Karstoft Kirke på matr. nr. 2 x, Sdr. Karstoft by, Skarrild. - Lb. nr.
130 - Karstoft Kirke .

• Efter en besigtigelse den 15. juni 2005, hvori foruden nævnet deltog provst John ørum Jør-
gensen, og ansøgeren, Karstoft menighedsråd, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslo-
vens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i
strid med fredningens formål.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at bygningen ikke påvirker indkigget til kirken, ligesom
bygningens størrelse og udseende ikke virker dominerende eller skæmmende på kirken og
dens omgivelser.

Nævnet bemærker, at det ikke er nødvendigt med en ny ansøgning, hvis bygningen flyttes tæt-
tere på det vestlige skel, idet tilladelsen også gælder en placering, så bygningens gavl mod
vest flugter med den eksisterende bygning.

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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

RETTEN IHERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3,7400 Herning

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

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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

Hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

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

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

mailto:f-naevn@mail.dk
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