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REG. NR. A/,7 9 tI
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

l/I
;' (~ , I

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

eller (i de søndef1yd~ke lands-
drle) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

2a Resen by og sg. Akt: Skab nr.
(ud/y/d .. øl donlm"lcon'o,.,)

Købers }
K d·t bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl findu,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edningBnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Holstebl'o

SteJnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Kristian Dah1

tilbyder herved som ejer af !J1atr. nr. 2 a

af Resen by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mate. nr. frede.

og sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme syd og øst for kirkegården på 50 ID., 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 gen,tande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

2~ af Resen by og sogn,

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

Resen menighedsråd hver for sig.

Resen, den 8/ 8 19 51

Kristian Dah1.

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

a:t~xxxxxxX'drxxxxxxXJlSi:)D:XXxxxx:iDtxxxxxxxJGJt!x, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 7a,4t,2112.,ibid.og 9 Mattrup,Resen ~g:t. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den11 / 8 19 51.

H. Richter.
Jenaea & Kleldsk:oy, AI&, Køben".vn.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Bemvig købstad m.v., den 13. aug. 1951.
Lyst.Tingbog:Bd.Resen, B1.7~Resen by.
akt.Skab G. nr. 350.

G. Dah1
kst.
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REG. NR. ",e/J

Bestllllnga-
formular

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

5 Resen by og sg., Akt: Skab nr.
(u4fytdll'S af dommerkontor't)

Mtr. nr., ejerlav, sog~:
(i København kvarter)

eJler lide søndenyd~ke lands-
drle) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl;

Gade og hus nr.:
'hvor "dant finde,.,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edDmgsnævDet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Bolstebl'o

Stell1pel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jlerner Kibsgaard •

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5

af Resen by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealet beskrives således:
En bræmme langs vestsiden af vejen vest for kirkegården på

ca. 50 ffi. dybde og gående mod syd ned til vejen, 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at bygge atv-hus lige syd for haven.

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

5 af Resen by og sogn,

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

Rasen menighedsråd hver for sig.

Resen , den 8 I 8 19 51.
Verner Kibsgaard.,

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5
af Resen by og sogn,

xecHlKJlooKKxxxxxxxKtx".xxxxXXX1lilKixxxxxxxxidtxxxxxx~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 3~, 4~, II,!! og 12 ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11/ 8 19 51 .
H. Richter.

Jcnaea &' Kleldskoy, AIS, Køben".",.
1l0UNIIoORGS 1l0G''-'IUU!AI HOlSTllUtO



Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 13. aug. 1951.
Lyst. Tingbog: Bd. Resen. Bl. 4~ Resen by.
Akt: Skab. I nr.·146. (Rids i akt G. 350).

G. Dahl
cst •

• 1

I
I
l
\

M .....,"""



..
••

-•

j'

•

; ,

.':.:.-;.----
,'~-...... - - - -- ~--.~;--=:::::=

Id--_I --..--l"!

1
~-

\

I

- . •
j

. .
• Cif'

I ., , • \
~'1

I,
I

:/

7'f" r,f n J~-,
Re sen .B':I

R ('S" n SOjn

.fl.l'O ....'======-===========-=------
.

A



01677.00
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Afgørelser - Reg. nr.: 01677.00

Dispensationer i perioden: 28-10-1998
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3. 7400 Herning

Tlf. 97222200
Herning, den 28. oktober 199E

R.A.F. 59/98
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Sk,:w. ":' ~aturstyrelsen

3 O OKT. 1998

RE6.Nrt
Jørgen Kristensen er d.d. tilskrevet således:

"Jørgen Kristensen, Kjærgårdsmøllevej 9, 7600 Struer, ansøger om
tilladelse til at plante et 6-rækket læhegn vest for Resen Kirke.
- Lb. nr. 99 - Resen Kirke .----_.•
Ringkjøbing Amt har den 6. august 1998 fremsendt en ansøgning fra
Jørgen Kristensen, Kjærgårdsmøllevej 9, Struer, om tilladelse
til på marken umiddelbart vest for Resen Kirke, som vist på ved-
hæftede kort, at plante et 6-rækket læhegn.

Efter sagen har været forelagt Viborg Stiftsøvrighed, Holstebro
Provstiudvalg og Resen Menighedsråd til udtalelse skal Frednings-
nævnet for Ringkjøbing Amt hermed give tilladelse til det ansøg-
te, idet det ikke findes at være i strid med fredningens formål.

Nævnet har især lagt vægt på, at læhegnet er nødvendig for at gi-
ve bedre læforhold omkring Resen Kirke og kirkegård, efter de der-
værende elmetræer er angrebet af elmesyge.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
st k. 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
ovenfor anførte adresse.
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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"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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