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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (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,

SGgn.

Akt: Skab nr.
49h Jebj erg, by og sogn. (u<ifyldes a/dommerlrontoret)

Købers, }
K d't bopæl:re lors .

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet' for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
~ebjergJ sogneråd

Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 4gh

af Jebjerg /I..( by og sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Jebj erg kirkes frie beliggenhed overfor
frednin,mævnet for Viborg amtsrådskreds er jndgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ejendom ikke må ske nogen bebyggelse,varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken ellermegården.

Den del af ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, b~8t:alRSeS meåw
al kirk9gåt:diidiget 6~ i8Vf'igt af e r he l e, m. n r. 4gh •

~t bestemmes dog særlig, at arealet ikke

ligera end nu, bortset fra nødvendige ændringer

bygninger

Ili
må ~1~ bygges yder-

i de nnvær e n de

såle8~S, SQ1Tldet ff'el'l:1går af det deklaratIonen vedhæftede km+.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,merr!

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for J'e bj er g so gn ,,hver for
For fredningen kræves ~ ingen erstatning. si g.

, den l4 •.aug. 1951.Jebjerg

Jebjerg-Lyby sogneråd
pr. Jebjerg

Laust Balling
fmd.

Asta Mølgård. Otto Laursen. Mar.Dalgård •.

Valborg Tybjerg. Jens Jensen.

Til vitterlighed:

H~rald Borup. Jens L. Uhristensen.

Christian Jenserr

A.Johs. Hansen

provst
H. E.Mortensen

sekretær

Jebjerg.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS .

17.sep. 1951.

Otto Kiørboe.

.
Viborg, den

A.S. Thyregård
J"ebjerg st.

Ind-::ør.t i a.agbogen

J. Vestergård

for retskreds nr. 77, Skive købstad m.v.
den 31.3.1953.

~st •• . . . •
tor ent zen.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

49b Jebjerg:by Og
sO gru'

Køtiers }
K d·t bopæl:re lora'

Gade og hus nr.:
(hvor sildant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg a~tsrådskr~d~.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Jebjerg sogneråd

Ulldertegnede,Wer er ejer af matr. nr. 49b

af Jebj erg by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Jieb:ie r g kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskred~' er i"ndgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske flogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, bagræiiSes mod-
a~kirk~åldsdiget 6~ ifJVli~t Mo er hele m.nr •. 49b

således, 50tH oet ffelligåt af det eelt1ftlfttioflcfl .etihæftgde kort
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for J ebj er g so gn t hver fo r
For fredningen kræver jeg ingen erstatning, sig.

Jebjerg ,den l4.august 1951.

æebjerg-Lyby sogneråd
pr.J'ebjergLaust Balling Har ald Borup. Jens Jensen. Valborg Tybjerg.

fmd. Mar.Dalgård. Asta Mølgård. Otto Laursen.
Jens L.Christensen. Christian Jensen

Til vitterlighed:

A.Johs. Hansen
provst

H.E.< Mortensen
sekretær
Jebjerg



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 17.s.ep. 1951.

Otto Kiørboe. J. Vestergård. A.S.Thyregård
J'ebjerg st.

Indført i ~gbogen for retskreds nr. 77,Skive købstad m-v-
den G.okt. 1951.

Lyst. • • • •
Tage Andersen

kst.

«:' ,
-,

~~rtens rigtinhoo ~l:~tt~'5.

Fredningsnævnd for Viborg ..a.!D-..ids~
den "'aAP'o

fl. 1955 •
~rj,:

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

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(ud/yldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Købers l
K d't ~bopæl:re I ors J

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

af Jttb:~t1J'g . ' . by 0l . sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn·til; : 'Y~; 'h t ~ kirket frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreBs""ef' iSlg1et på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu latft eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod ø~ ,t
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af q

,
'",

•• loIt(. .;'>~

mitl ejendom,

, denJeb,e~s l.e.
~.t •••• rlk.,,_

1951.

således, serA set rIemgiir fif Elat dekJaratiQAiA ...eElRæfteåe Itert.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglys

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning .

Til vitterlighed:

:rOMGDe Se~.ne.a
b_~"'1f:ffll rin J..

A.J, ohs.Uanaea
Pl'0I'&'-

~'~~,,,,JI,';,1tlt~~iJII __"' -- _
nim __



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1951.
25. {....t:.

otto K1e1:'b~ti~!: ~~3l'1iua.",~n.
ll•.'.Ul-Jprl.1

aOi,cewlg1 t{~edl_af ft$:.ln1t1:;3n~net.Je-l}c:r' 4/1 1952.

lr-''f't·'''t 1 < .. \!>.~nd"t, .11'",1' ""''''t'~'''''''' r, .'_,r. 7'.7 ... :t"....v;C} k.o!f"(llt.,J,j M.V ..., ·,.· ... <jr,<40 ~,=,"'.\;.i.""'''' J.. .... _ 4'11; .,l'.....~...... ~ , "" _ "" ~ ~. '"'
,~."",.,..",l' ~>'t'v ...... t ... ,c". ~;;;, ..

L) at......
tø 'i;t: f.n,..erser\

lånt.

Genpartens rigtighed bekræftet.
Fredningsnævnet for Viborg amtsråd ........

den - 6. APR.~9SS

•

ti

•



01711.01
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Afgørelser - Reg. nr.: 01711.01

Dispensationer i perioden: 06-04-1992



Naturfredningsn~~net
for Viborg Amts sydlige fredningskreds

~ Skottenborg 26, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 12 28

Kontortid 9-12, lørdag lukket

•
e••

Viborg, den 6. april 1992.
Fred.j.nr. H 3/1992.

Jebjerg Kirkes Menighedsråd
v/Kaj Riis
Salling Ungdomsskole
NØrre Alle 1, Jebjerg
7870 Roslev

I skrivelse af 11. februar 1992 har Sundsøre Kommune forelagt
fredningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af
et redskabshus ved Jebjerg Kirke på ejendommen matr. nr. 49 b
Jebjerg By, Jebjerg .
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi byggeriet øn-
skes foretaget på et areal omfattet af kirkefredning, jfr. na-
turfredningslovens § 34.
Fredningsnævnet har den 2. april 1992 foretaget besigtigelse af
forholdene på stedet.
Redskabshuset opfØres til afløsning af et eksisterende redskabs-
hus og på samme sted som dette. Arealmæssigt vil det nye blive
af størrelse ca. 8,50 x 4,50 meter mod det bestående ca. 4,50 x
4,50 meter. Redskabshuset vil fortsat kunne placeres inden for
den eksisterende beplantning og vil blive opfØrt i træ.
Det er oplyst, at det nuværende redskabshus ikke er stort nok
til opbevaring af maskiner m.v., der anvendes til kirkegårdens
drift, og at størrelsen af det nye redskabshus er nøje afpasset
efter behovet.
Under hensyn til, at redskabshuset vil blive opført til afløs-
ning af et eksisterende og med samme placering som dette samt
til, at der er tale om et for kirkegårdens drift nødvendigt byg-
geri, finder fredningsnævnet at kunne give den efter naturfred-
ningsloven nødvendige tilladelse til det ansøgte på betingelse
af, at bygningen males i dæmpet farve (jordfarver).
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmær~somheden oenledes endvidere på, at fredningsnævnets at-
gøreIse i medfØr af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljØministeren. Klagefristen:~~_I ,

I ~it"--"'~""l ,~I)l"(lr
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