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D

I 19/
I l/I.,.. I I-j"/ ,;)

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

2~, 21 1ønborggård hovedgrd. Akt: Skab nr.
(u4h'dq al dommerkonto,et)

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

eller (i de sønderjyd.ke lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejllrlav,

sogn.

Pi.In., l,on1Jorg sO[jn.
Købers }
K d't bopæl:re I ors

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

(hvor sidant 6ndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro S Itempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Lønborg konlillune

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2,t:, 21

af Lonbol\:;.:.:;ård hovedC;rd. rn .m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Lønborg sogn,

Arealet beskrives således: 3eli{~~e nele syd for Lønborg kirkegård.
l) Arealet syd for kirkegarden matr.nr. 2~ fredes. 2) Det beplan-

tede areal syd for matr.nr. 2~ syd for kirkegården fredes. Are-
alet omfatter ikke hele 21, men kun det beplantede jordstyldce
([J~rd1ic;e [;rænse G~r ca. 90 m. syd for kirkec;årdens sydmur). På
en række b~rt:{;ezrunr1e ~1I(1 for det beplantede areal må ikke opførSlCærr@enae~JGn~n~er e~~~r ~-eta3ers 0Y0nlnger. -

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller bcplantcs, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fTe'dl1ingen 1cr~verl ieg ingen erstatning. [n8 n
I;oaun. Jeg: er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på mmx:ejendom!matr. nr.

2}(, 21 af l'0nbol'[';"',ird by .Løllborc; sogn,
- hoVed3fa. m.m.

dog uden udgift for Iiil!- ]wmmunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Lon1)org menighedsråd hver for sig.

1(Hlborg ,den 28/6
P.~.V.

l.c:iur. _~ollerup.
fmd.

19 51.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2k,21
af LønlJorgi3å.rd hoved.;rd. m.m. by Lønborg- -

fredningstil-

sogn

af< iJa:ri:ko.m:xxxx ;{xxKl.x; x: xxxxxxA!RIK:c:cX XX'{x k1b:xxx XxXXlItb:;;x:kWXQCX!RM~:xm:~d{m.I>i~
~mmcnmkXlf.C( iblK:mdgliKmt~æI<lkoox..x
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 19/10 19 51.
Dl. llj ehter.

Jen8en &: KlelJ~l.()v, AIS, Københllvn.
fi5~4AOUNUOAQ5 1l0(nR~K~IiJlI110LSr"IIRO
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Foranstående fredningsti1bud godkendes herved.
nINGKJ!3IHGAL?!.'SR$. D, den 19. januar 1952.

SOIJlmer-Andersen.

Indført i I daf~hogen for retskreds nr. 84,. I. I

-;ollinc-Nørreherre<1er, rien 28. januar 1952.'
'l'in -lyst. ~;(l. 10~11Jorg II LJl. 2i.
lJ:t: 1\. 285).
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REG. NR. Il.JS- i. I
I

I

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

7~ Lønborggård hoved3Fd.
fIl.m., løn lJorg s.~.

Akt: Skab nr.
(ød/ylde, GI dommerkontoret)

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

eller (i de s~nderJydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lora

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

(hYOt' ddaot hodes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro S Itempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Kurl Hejrup Jeppesen

tilbyder herved som ejer af rriatr. nr. 7 a

af Lønborggård hoved~rd. m.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Lønborg sogn,

Arealet beskrives således:

uen del af nE3vnte matr. nr., der er l)eligeende nord, nordøst
0[; ost for lønborg kirkegård, mod øst afcrænset af markvejen, jfr.
vedla~te lwrt.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at foretage l'10dvendige ændringer i de nu-
vGCrende by ,!nin~:er o'j ret til at opføre nødvendige nye.
,Jy;.::nin,:;er, der er nødvendige for ~årdens drift, vil jeg have lov
at opføre uden forhandlinger med fredningsnævnet.

For fre(t'1!f1ge'1 kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

7~ af Lønuorcgård by Lønborg
hoved:~ård In.m.

matr. nr.
sogn,

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

Lønborg • den 3/ lo 19 51
Carl i~ejrup Jeppesen •

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7a
af Lønborgljård hoved.zrd. ru.m. by Lønborg - sogn

åf}liålltkotJ("XXXXXXrdfXXXXXXx:~pcxxxxxx:x:tdlo::xxxxxxxxlk.x::illtiiD.tx:lIOXtX.Xroxi:f9dMx
~Koc:æred:JmaXnc:m:; ib.d:.xJzdgmxlIDcbladbmex
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 19 I lo 19 51.
]f. R i C 11t er •

Jensen bf KleIJ~ll.nv. A,S. Kobenhllvn.
b5114JiOUHBI'lJl.S OOGIAYIOttRI110L5l'f'IAO



Indført i dagbogen for retskreds nr. 84,
nø11ing-Nørre herreder, den 25/10 1951.
'l.'inc.j1yst.Iju. J,ønbor~ II, :-u. 7~.
Akt. D. 507.

Anm.: rræjudiceres af pantegæld.
Ea1sbø1 l'1udsen.
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REG. NR. /7JS I) /
.: I

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

7[j LønborggfJrd hovedjrd.
Jfi.m., Lønborg sogn.

Køber8 } b I
Kreditors opæ :

Akt: Skab nr.
(ø4fyldA øf dommerkontoret)

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

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

sogn.

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

Ih.or ddant findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskl'eds,
Holstebl'o S Itempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Christensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7g

af Lønl>orgg8.rd hO'l!!ifd~rd. m.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Lønborg sogn,

Arealet beskrives således:

0eli3~ende nord for matr.nr. 7~ Slist. ned til åen, jfr.
vecllCl(;te lrort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

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.

7e af lJ0nborg-rård by Lønbore sogn,
hovedgrd. m.m.

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

1ønlJOrg, den 3 /10 19 51.
Niels Christensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7g
af 1ønborgeård hovedgrd. Hl.m. by Lønborg sogn

~kÅM~XXXXXX~XXXXXXX~XXXXXXX~XXXXXX~~~~
:xtmexo:lMlx:mxtcJcmx ibdc)lIJljaa:»<tJlooJ:lma;
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 19 ;10 19 51.
lI. Richter.

Jensen & Klel~skDv, A/S, København •
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Indført i dagbogen for retskreds nr" 84,
.t3ø1ling-Nørre herreder, d. 25/10 1951.
Tin:..:1yst•.Gd. kmbors II .31. 31~.
Akt. E. 599.

ilnID .: Fr;njudiceres af pantegæld •
1:alsliø1Ladsen • ,i " I
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
( . og andre påtegninger m. m. (vedr. fas~ ejendom).

28a Lønborggård høvedgrd.,
Lønborg sogn.

Akt: Skab nr.
(ødJyldu al dommetkolJtoter)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Køben.havn kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

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

'bVOf d.danl findes) Fredningsnævnet for:
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro S I ktempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Thomas Kousgaard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 28§.

af Lønborggård hovedgrd. m.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Lønborg sogn,

Arealet beskrives således:Beliggende vest, nord og nordvest for Lønborg kirkegård, mod
nord grænsende ned til åen, alt jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
J~g er indforstået

28§.
med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

af Lønborggård by
hovedgård m.m.

på min ejendom matr. nr.
Lønborg sogn,

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

Lønborg den 3 110 1951

Thomas Kousgaard

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 28a
af Lønborggård hovedgrd. m-m. by Lønborg - sogn

afJbJmt!lttxKilCXXXXXXJtmxXXXXXXXD:x:xxxxxxxk'Jt:X:XXxXxxx~necb~atr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 25b og 25g ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 19/10 19 51.
H. Richter.

Jensen ar KJctdskov, AIS, København.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 8~,
Bølling-Nørre herreder, d.25/lo 1951.
Tinglyst. Bd. Lønborg II, Bl. 25~.
Akt~.c. 532.

Anm.: Præjudiceres af pantegæld og servitutter.
Kalsbøl Madsen.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01735.00

Dispensationer i perioden: 12-10-2000 - 30-05-2002



FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelselt

13 OKT. 2000

Herning, den 12. oktober 2000
R.A.F.64/00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

M ·t3C·'
Skov- o~~'\1 l'

.1 6 OKT. t-

Oxbøl Statsskovdistrikt er d.d. tilskrevet således:

"Oxbøl Statsskovdistrikt, Alholtvej 1, 6840 Oksbøl, ansøger om tilladelse til at opstille udstillings-
pavillon på Lønborg Banke indenfor Exner-fredningen af Lønborg Kirke - Lb. nr. 71 - Lønborg
Kirke.

Efter en besigtigelse den 6. oktober 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ribe
Stift, Skjern Provstiudvalg, Lønborg Menighedsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrå-
det, Egvad kommune og ansøgeren, Oxbøl Statsskovdistrikt, skal nævnet i medfør af Naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til det ansøgte, da hverken en udstillingspavillon eller de
allerede opstillede bordelbænkesæt er i strid med fredningens formål. Nævnet har navnlig lagt vægt
på, at der er behov for en god information om Skjern å-projektet, der ikke alene har lokal interesse.

Udformningen af pavillonen og placeringen noget lavere end kirken gør, at pavillon og bor-
de/bænkesættet nok kan ses fra ådal en, men det forhindrer ikke eller skæmmer indkigget til kirken
så væsentligt, så dette bør udelukke, at der gives ansøgeren mulighed for optimalt at informere of-
fentligheden om Skjern å-projektet. '

• Tilladelsen gives på vilkår, at udstillingspavillonen udformes som ansøgt, det vil sige ca. 4 gange 6
meter i grundareal og en højde, der ikke overstiger ca. 2.50 meter. Stolper og tagkonstruktion skal
sortmales og taget beklædes med sort tagpap.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Tilladelsen er midlertidig, idet udstillingspavillonen skal fjernes, når anlægsarbejderne i Skjern å-
projektet er afsluttet, hvilket forventes at være med udgangen af 2002.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr. Na-
turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Mi Ijfl- og guergininisteriAt
_ Skov- og NaturstyrelAen
_J.nrsNHms J2.II/II-.::PJl

Akt nr. 8<0
RETTEN I HERNING, 2. AFDELING

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk


Ringkjøbing Amt
landskabsafdelingen
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MILJØ & ENERGI
MINISTERIET

Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15 .
1360 København K ModtaqR' tI re\sen

og Nawrs ':/
5\<.0\1-

\ ~ fEB. lOU'

'i : . 'f ",

;~ \." ~ /~

i, ,
., ~~

Klage over opstilling af udstiJIingspaviUon mv. på matr. nr.
28a, Lønborggård Hovedgård i Egvad Kommune

Oxbøl Statsskovdistrikt søgte for ca. 1 år siden Ringkjøbing Amt om
dispensation for fredningen på ovennævnte matrikelnummer til
opsætning af en 6 x 4 meter åben udstillingspavillon.

Formålet med pavillonen er at efterkomme et stort ønske hos de mange
lokale og turister, der besøger Lønborg Borgbanke, om formidling af
Skjern Å Naturprojekt, da der her er en enestående udsigt ud over
naturområdet.

Skovdistriktet har søgt om en dispensation til anlægsarbejdet er færdigt,
hvilket er planlagt til slutningen af 2002. Fredningsnævnet for
Ringkjøbing Amt har ved brev af 12. oktober 2000 taget stilling til
ansøgningen, hvorefter Ribe Stift har anket Fredningsnævnets afgørelse
til Naturklagenævnet.

• Efterfølgende har Oxbøl Statsskovdistrikt haft en konstruktiv drøftelse
af situationen med Ribe Stift, og distriktet skal på denne baggrund
trække sin ansøgning om opstilling af en udstillingspavillon på
ovennævnte matrikelnummer tilbage.

{JtIsen

Ulrik Lorenzen
Statsskovrider

,) ".~.....:s~y\elsen
J.Il(, -SI\! 2001 - \ <'t \l \ \ - co O \
Akt. nr.

Ref. mli

Den 9. februar 2001

Miljø- og Energiministeriet
Oxbøl Statsskovdistrikt
Al/101t
Alholtve; l
6840 Oksbøl

Tlf.: 76 54 /(J 20
Fax: 7654 10 46

E-post(lmemet): (157@~ns.dk
E-post (X-400):

c=DK;a=(lk400;p=SNS;s=d57
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Herning, den 30. maj 2002
R.A.F.26/02

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Lønborg-Vostrup Sogneforening v/Poul Sørensen er d.d. tilskrevet således:

"Lønborg-Vostrup Sogneforening v/Poul Sørensen, Tarmvej 61,6880 Tarm, ansøger om til-
ladelse til at opføre et skur til flagstænger på Bakkevej i Lønborg, matr. nr. 2 l, Lønborggård
Hgd., Lønborg - Lb. nr. 71 - Lønborg Kirke.

Efter en besigtigelse den 23. maj 2002, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Egvad
kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ribe Stift, Skjern provsti samt
ansøgeren, Lønborg- Vostrup Sogneforening, skal nævnet meddele tilladelse til, at der som an-
søgt opføres et skur til flagstænger på Bakkevej i Lønborg, da dette ikke findes i strid med
fredningens formål.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at skuret placeres i skoven syd for kirken og i hjørnet
længst væk fra kirken. Skuret påvirker derfor ikke indkigget til kirken, ligesom det ikke på
nogen måde kan skæmme kirken.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:
• Skuret s grundflade må ikke blive større end 7 gange 3 meter,
• højden må ikke overstige 2,50 meter,
• taget beklædes med sort tagpap, og
• siderne skal males mørke.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens 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 nedenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Skov- og l\ratur~ty:relseu
J.nr. SN 2001 ..f: II; / (-C'rJt) / RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Akt. nr. oc Nygade 1-3, 7400 Herning

2 2 Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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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

H. Stamp"

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

Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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