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REG. NR. /7~/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

( .
Mtr. nr.; ejerlaV, 80gn:
(I København kvarter)

eller lide sønderJydske lands-
drle) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80g/l.

-3~'Brejnholt m.m~,
Humlum sogn.

Akt: Skab nr.
(od/Ylda øf IIomm.,kDøtoret)

Købers} .
Kreditors bopæl;

Bestt1l1ngl-
rarmu1ar

Gade og hus nr.:
(hvor sU.nt flndetl

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

F~edDing8D.vDetfol'
Ringkøbing amt8~ld.laed.,
Bol.teb~o

Stetnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Frants .Hagen Jensen

tilbyder herved som ejer a~ !Datr. nr. 3~

af Brejnholt m.m. by Humlum
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme vest, nordvest, sydøst og syd for kirkegården på
120 m., 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 plante læbælter i lodskifterne også
i de marker, der grænser ind til kirken.

Plantagen vest for vil jeg have ret til at fælde og dyrke
jorden.

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

3g, af Brejnholt m.m. by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Huml um sogn,

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

Humlum menighedsråd hver for sig.

St. Lund,Humlum ,den 11/10 1951.
Frants H. Jensen.

Ringkøbing amt og

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at .tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3~
af Brejnholt m.m. by Htim1um sogn,

at~lmzax:zxzxzxz»glX:ZXZXZXz~zxzxzxzk'.k]{ZXZXZX~' hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 3~,4E, ibid., 4E, Gadegård ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 15/10 1951•.
H. Richter.

JenNa &: Kleldsto91 AIS, Køben ....va.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 17. okt. 1951.
Lyst. Tingbog: Bd. Humlum I. Bl. 3~ Breinholt... .
Akt: 51mb. ~. nr. 554 •.Hnbersaat.
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REG. NR • .//"/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder. skadesløsbreve. kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger ~'111,' (vedr. rast. ejendom~•. ~,L' / S~ O S I

'.! Brejnho11 •••• ,
Humlumsop.

Akt: Skab nr.
(ru(blI4" ., _ ... ,luInlo,lt)

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

eller (I de sønderjydske lands-

drle) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr .• ejerlav,

sogn.

Køben }
K d't bopæl;re lors

Gade og hus nr.:
(bvor dd.nl ftndar:,

Anmelder'ens navn 'og bopæl (kontor):.
I'redDlngsn.VDet for
Ringkøbing amtsrid.kreds,
Bolstebro

Stelnpel: kr. øre.

Fredidng,stilbud
Undertegnede Rean-HUIIlua p1'8ateellbe4e

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~
l J. • o,.

af B.re3Dhol_ ..... ; . by Ø\Ia1_
at lade nedennævnte areal af, ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En 'brIssIae pI. 80 a. beliBPad. DØ:nt :t'or ld.rkeaAK_· 0l slelld.
mod øat ud til Te~eD eami Tder11øze den del ~ _V~1IJ'~ '1.. der er
beliggende øat og .,døst :tor ldrkeøbd •• atQllDeet at ,"~81i. alt
jtr ....4lagte kort ..

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne ml1. ikke bebygges eller bcplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eJler anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red·
s aber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ..~
Mnhr.~ er indforstået med!8~t_ ovenstående fredningstilbud tinglyses på 3Il'In ejendorl matr. nr,

'.9. af .... jnholt ra~lI. by BUal_ sogn,

dog uden udgift f~ .•• D1ghe4arAdet..
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

X_M611O'" AI , .. ItU
H'Wll1ua , den 20. / 9 l~l.

P..M. v.
Viggo .1eIlS8...

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3J.
af BrejDholt m•• ~ by Iual. sogn.

%AfFCFiJRgiP.o'=mx~XOXQXC~xoxcxo ... ao~I.~
~ ~:JI~.

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

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 15 ~ tf~l..

B.. Riohter.
Jenaea 6: Kleldsto9, AIS, K.bea.nn.
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Det 'tUtræd ••• at !ØX"'I'æ1'ende:tredDingatUbud tl~
801188rvitutsti1te •• p1 ma'tr;nr. '5t Brejnholt b7. BUII1W1sop
med tølgende :torbeho14a

"Sålanse det pløBldend~. ~e~, a"1n~"'rø a:t ~~ ~_
liSe myndigheder, t1'æ:t:ter ld.rkeini.8~ari.__~8 aftø 1~'
erklæring fra tredn111g8Df1VllØtafgørelse OJI nnlao.eri!t&' ~ 'b7B...

1 " • " l

niD8erpå praategårdLtjorde. og tUlip om selYe ..... pI.al&n lo»
dia.e, far så vidt b1gniDg8I"'M skal beDJtte. til dr1:tteU"at
pmst •.ø.rdeDS jorder. tU brug :torp1'lllsten1 de'thele aJlal tjeu ,
kirkelige formu." '

K1r~.mlDisterlet, den ,. december 1951.
P. II., V.
ll:. B.

J. B.~880D.

- ~,. . "" .
Indført i. dagbogen for re1.krede .. ~ 82,
LeJllTickø"~d m.~•• dell 8. jø.a .. 1952. :,;,.;;'.
Lyst.Tingbog.ld. HumJ.umII.Bl~'!: lreiJlh.
Akt: Skab. D. nr. 613. (R148 1 ~ 0.,54).
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01731.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01731.00

Dispensationer i perioden: 16-09-1999 - 22-04-2004



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

Tlf. 97 22 22 00
Herning, den 16. september 1999

R.A.F.26/99
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Sko"- ~" \acul"JtyreIsen

2 O SEP, '1999

Tage K. Kristensen er d.d. tilskrevet således:

"Tage K. Kristensen, Havrelandsvej 7, 7790 Thyholm, ansøger om tilladelse til at etablere en
mindre plantage nordvest for Humlum Kirke - Lb. nr. 104 - Humlum Kirke.

Efter en besigtigelse den 10 september 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Viborg Stift, Holstebro Provstiudvalg, Humlum menighedsråd, graver Poul Erik Christensen,
Danmarks Naturfredningsforening og ansøgeren, Tage Kristensen, skal nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid
med fredningens formål. Nævnet har især lagt vægt på, at beplantningen er gavnlig af hensyn
til læforholdene på kirkegården, at beplantningen er i sammenhæng med den eksisterende
plantage, og at den ikke vil påvirke indkigget til kirken.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, j fr. § 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.

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 h"erved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering .

./ ); ~'~.] IJ'..311
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Modtaget i
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT Skov-og Naturstyrelsen

J 4 M.RS. 2QOO

REG. Hl 1731.00 Herning, den 13. marts 2000
R.A.F. 13/00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Ringkjøbing Amt, 6950 Ringkøbing, er d.d. tilskrevet således:

"Ringkjøbing Amt, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing, ansøger om tilladelse til at anlægge en
cykel-sti mellem Humlum og Bremdal - Lb. nr. 104 - Humlum Kirke.

Ringkjøbing Amt har den 19. januar 2000 fremsendt en ansøgning om tilladelse til at anlægge en
cykelsti langs hovedvejen mellem Humlum og Bremdal, som over en kort strækning vil føre ind
over det fredede areal ved Humlum kirke.

Efter sagen har været forelagt Viborg Stift, Holstebro provsti udvalg og Humlum sogns
menighedsråd, skal Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt hermed give tilladelse til det ansøgte,
idet det ikke findes at være i strid med fredningens formål.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at cykelstien kan etableres uden opsætning af skilte eller
andre indretninger, der vil kunne skæmme det kirkenære område.

Nævnet har især lagt vægt på, at cykelstien, der føres langs hovedvejen ikke virker skæmmende på
kirken og dens omgivelser, ligesom den ikke vil påvirke indkigget til kirken.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, j fr.
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 ovenfor anførte adresse.

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.

~ .~~.~. .<! ~'.
~",~. \ • ~ I. ~"'''' .;;;, ol

Med venlig hilsen

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

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk


H. Stamp

hvilket herved meddeles til Deres orientering.



FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

1 _ MRS. 2QOO

Herning, den 13. marts 2000
R.A.F.2/00

REG.Nl 173/ O O

FN-Tegnestuen NS, Struer, er d.d. tilskrevet således:

"FN-Tegnestuen NS, Vestergade 6,3., 7600 Struer, ansøger på vegne Humlum Menighedsråd om
tilladelse til at udvide kirkegården mod vest ved Humlum Kirke. - Lb. nr. 104 - Humlum Kirke.

Ringkjøbing Amt har den 5. januar 2000 fremsendt en ansøgning fra FN-tegnestuen for Humlum
menighedsråd om tilladelse til at udvide kirkegården ved Humlum kirke mod vest med 6.900 m2 på
matr. nr. 3a Brejnholt, Humlum beliggende Vesterkærvej 3.

Efter sagen har været forelagt Viborg Stift og Holstebro provstiudvalg, skal Fredningsnævnet for
Ringkjøbing Amt hermed give tilladelse til det ansøgte, idet det ikke findes at være i strid med
fredningens formål.

Nævnet har især lagt vægt på, at anvendelse af arealet som kirkegård ikke virker skæmmende på
kirken og dens omgivelser, ligesom anvendelsen uanset den ændrede beplantning ikke vil påvirke
indkigget til kirken.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, j fr.
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.

e 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 klagemyndigheden 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.

jf'".'1;ø_ Of! F:nor~-:-i1".f~~nirt,f\1.'iet
" ')";1"- ng [\1 aturstyrelsen
J.nr. SN 1~96-1'2 \\ In- GOD(
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RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

~

mailto:f-naevn@get2net.dk


RE6.Nl / /3/ 00
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Herning, den 22. april 2004
R.A.F. 26/04

,vlOdrager
Slm"- Ol! Nmurslyrel\e,

Struer kommune er d.d. tilskrevet således:

"Struer kommune, 0stergade 13, 7600 Struer, ansøger om en fornyelse af tidligere udstedt
tilladelse til at udvide Humlum Kirkegård mod vest på matr. nr. 3 a, Brejnholt, Humlum, be-
liggende Vesterkærvej 3. - Lb. nr. 104 - Humlum Kirke.

e Fredningsnævnet gav ved kendelse af 13. marts 2000 tilladelse til, at kirkegården ved Hum-
lum kirke blev udvidet mod vest med 6.900 m2, idet fredningsnævnet fandt, at udvidelsen ikke
var i strid med fredningens formål.

Tilladelsen bortfaldt, hvis ikke den blev udnyttet inden 3 år j fr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Humlum Menighedsråd har nu søgt om forlængelse af tilladelsen, idet det er oplyst, at den ik-
ke er udnyttet.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen for fred-
nmgsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at tilla-
delsen forlænges. Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år fra meddelelsen af forlængelsen,
bortfalder tilladelsenjfr. 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 en klage, at der indbetales et gebyr
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

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

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

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

2x, \- )'7..-\\ 1\\- ::D.:) 1

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@get2net.dk


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. 9722 2200 E-mai!: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk
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