
Afgørelser - Reg. nr.: 01709.00

Fredningen vedrører: Nøvling Kirke

• Domme

•

la ksatio nskom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 10-09-1951

01709.00

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•

-~.



k
':,

,
l'j'.'

;.

8"lIIU., •.
formular

D

REG. NR. /709
Tincili... 18/9 1951 i Hernin[;.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til

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

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

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

sogn.

l a sydl. del, Akt: Skab nr.
(uajyuies aj øommerkonrorerj

Nøvling sOGn
Købers }
Kreditors bopæl;

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

(hvor sAdanl findes) Fl'edDlngsD.VDet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'eds,
Boløtebl'o St I' krempe. . øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Johs. Krocs trup

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l o.

af sydliGo del by Høvling
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En brwrnmel)~l 40 [(l. regnet fra 1cirkeg,.trdens nordskolog 50 m. fra
dens vestskel, jfr. kortet.

Fredningen har følgende omfang: Illed udsic;tsødelær;[';ende beplantnin.:.;.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eIler 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 opdyrke jorden.

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

l fl af sydli~o (101
tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Hovling sogn,

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

menighedsråd hver for sig.

,den l ':J/ 5 19 51
.Tohs. Krou~tl'up

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings.
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l §.
~f sydliGG del by lJ0vling æiogn,

~ilØCXXXXXX::car~XXXXXX4ii~XXXXXXX1di:;CX:XXXXXX~,
delse med matr. nr. 7 g" l 2. ibid.,
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart

hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den lo / 9
JI. Hichtor

1951..

Jensen l: KJeldbkov, AIS, København.
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Indført i dacbogen for retskreds nr. 80, Hernine køb-
stad m.v., den 18.9.1951.
Lyst Tingbog Bd. Nøv1ing. Akt. Skab 1 nr. 96.
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REG. NR. /?t:J9
Tinel. 1~/9 1951 i HerninG.

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

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

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

sogn.

l ~ sydl. del MøvJing.sg. Akt: Skab nr.
(uåjyWes al åummerkuniureij

Købers }. bo æl'Kredltors p,

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

(hvor sAdant hndes) FredDlngsDævDet for
Ringkøbing amtsrlclskred ••
Bolstebro S I ktempe: r. øre.

Fredningstilhud
Undertegnede Kristian t;aL;;l1USJosefsen

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

af sydlige del by Nøv'~ing
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En brl0mmepLi 25 m. regnet fra. kirke0urdens østslcel, jfr. kortet.

Fredningen har følgende omfang: med udsigtsødelmge;ende beplantning
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 opdyrlce jorden.

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

l 9. af sydlige del
tinglyses på min ejendom matr. nr.
by Høvline; sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Høvlinc; menighedsråd hver for sig.

,den 19/ 5 19 51.

Kristian M. Josefswn

Idet fredningsnævnet for Rinkøbing amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1.9.
af sydlige del by HøvlinG DUgU,

llfc~xxxxxx:idfxxxxXXXJ!lkp;:xxx:x.xxxfdtxxxxxxxxJallx. hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 5.J2. nordv. del, Nøvline; sogn 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 10/ 9
H. Hichter

19 ~L.

Jensen & KJeldskov, AIS, Københ.vD •
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el Indf0rt i d.'l.gbogen for reto1creds nr. 80, Herning købstad

m.v., den 18.9.1951.
Lyst ~~ingbog Bd. lføv1in~. Akt. Skab C nr. 680.
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