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Anmelderens navn og bopæl (koritor):

Fredningsnævnet for· Ribe amtsrlidskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Unrlertegnede A1~ LaaaeD
tilbyder herved SOIl1 ejer af matr. nr. 1~

• af by

JIolaW
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

..
Arealet heskrives således: la ~ .-liI:rSJII ~ ...........

at 10 .. 1I!CI:"8.' OS a, .... 8JI OB .,_

I '

\ .

Fred ningen •har følgende omfang:

Arealerne må ikke hebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller ·anbringes

: - ( • I. _

transformatorstationer, ledningsmaster o. lil{n., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
behoels'Sjll.W.iJillk møddinger eller andet, som kan virke sKæmmende. l

,J • I J.. I •

•
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at oven~tående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

Inatr. nr. 1... af HJlf.l'n '-.....
by _111'" sogn

dog uden udgift for mig.



Påtaleherettiget i henhold til foranstående er fredningsnævl1et for Ribe amt og

Holsted sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Nørre Holsted , den 19' juli 19 51.
llbert Lassen •

•
Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 14!,
af ~ørre Holsted

l,
I

"
,~
l·

by

~.4/ /tAAL. ..~.M~~ ~ ~~.,
il:gjlk.!ltzw:am:m;K:E:fur.bmdmæmm:tf:Jma:l:r.xø.oc ,

Jitm:~~. Det fredede areal ses indtegnet på
vecllagte kort, af hvilkct cn genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningcn skcr med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens hl ad i tingbogen .

HolsteQ sogn,

• Fredningsnævnet for Ribe amt, den 31' december 1951.

Jastrup.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 88, uørding-Malt Herreder,
den 8' februar 1952.
Lyst. Tingbog bd. Holsted II bl. 179. Akt: skab C. nr•. 112 •.

Kort forevist.
J astrup.

GenDartens rigtighed bekr~ftes.

~.
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WaV. Dr. a!. .... BolsW. Anmetderens navn dg bopæl (kbntor):

.....
I

" '
Fredningsnævnet for,Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

1 .' ..

Fredningstilbud

, I
e'

Undertegnede lfølat.e4 SOØDIJ -1l1sbe48ftl4
tilhyder herved som ejer af matr. nr, 211.

af by
.iIr. Jtoli1te4

Jlolat,e4-
at lade nedennævnte areal af ovennævnte malr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet besk rives således: hale analet. ,
• I..I •

...... ..t ••

I

"1

l
~
I

Fredningen h'ar følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle lræer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må :graves grus ell.e~ anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o . ...lign.,. skure, .udsalgssteder, boder;-,vogne til
beboelse, hønsegårde, møddin~er eJler and~t, som kan virke skærilme~d~.... .. ...

~*~~&!dkx

' ....
I • • • l.,

. men',bedar.l44*Ke. For fredningen kræveag ingen erslatning.
sb.....ZO!l\' er indforstået med" at ovenstående fredningslilbud tillglyses D..å..min ejendom

• • , • J ',JggQf _

matr. nr. 21& af Jå". Bol
by JJo1a", ~ogn

....

dog uden lHlr,ift fo~. -SSbelad4.'.

hu'J" I, /, l.



Påtaleherettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

lJolst~4 SOpa menighedsråd, hver for sig eller i forening .
• " , t

Holsted " den 19 ~. ..... t'·

A.. B. Pedersen A.. B1emaan. Peder lessell. J. 8ebm1c1'.
F01"D18D4.

K. Nielsell Bonde. 1I1els Jubl. Chr. Hansen.
De, attesøres hel"V'ed, at tilbude, er un4erskreT.' at' samtlige

menighedsrådets me41eDlller.
A. 11. PederseD •

•
, 1

Idet fredningsnævnet tor Rihe amt modtager og godkender for~llI~~hJnde frednings-
tilhud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses S0111 servitut på matr. n;. 21a-af

by
lir. Bolsted 'l -

sogn,

f~ii~zfZxWiWt\j~~.ta: '
i!t4rx!td;wt:#3Id"'hDet fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 3' oktober ~9Sl •
., II ,\' ol l

J ~..~..t ·r ~.,. . ':.'.1 .....

: ' Det tiltræde., at IJæi'iVærØDl'letN4Dlop'111N4 tlB8lyø. se.
servltutstlftende "På IIlBtr. Dr. 2~" at .... Bo18te~ ~. ,Bø1stec1 SOgn.

K1rkeminIsteriet, den 9 Januar 19,2. o. o 'o' • o

, . P." ». v. ',: . :'" l I",lr ...~l • d' .

)l. G.Eite~;rsen .. lJ:.,lJ~Ldl,,1 ·.f~'~·

~:ps. "l,

Indført 1 dagbogen tor retskreds nr. 88, uørd1Dg-Ma1tBerNder,
den 8' f.broer 1952. --. . o •

L7st. Tingbog bd. Holsted II bl.. 181. Akt1 skab I nr. 291.Kort og k1rkeministeriets samtykke forev1st.
~ a s t r u 1)•

,
",

el
~ ..

..'-~... ~•• l "_~"••

GeD];)artens rigtighed beJaæt.a.
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