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Fredningen vedrører: Bøvling Kirke

• Domme

Taksatio nskom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 26-11-1951, 12-11-1951

Kendelser

Deklarationer
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Justitsministeriets geripartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger ·m. m. (vedr. fast eJendom).

Akt: Skab ur.
(udfyldes øf dommerkolltoret)

Mtr. Ilr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderiydske lands-
dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

lm,lbr nordllg~ del,
BovJing sogn.

/

" ,I
j'

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

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

fhvor "dllDI bndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede j'~rt1'J. ,f GnHen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l!!!" 112!:

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

BøvlinG ~ogn,

Arealet beskrives således:

))\)11 del of matr.nr. 1m, der er beliggende vest for ldl'lw:';:irller
(den nye) sam l; en bræmmep:'t-50 rn., be l iggende syd io l' kirkeC:1rden.
Endvidere den del aJ:' matr.nr. lbr, elur er beliGGende' vest 0[" syd-
vest i'or den nye ldrke,:';:lrd,i vinkell.Hm ')0 m.,:11t jfr. vod1neto kari

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, udsa!gssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fred.ningen kr~ver jeg ingen erst:~tning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

1m, 1br af nordJir;e c1ci by 130v1tuG sogn,

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

Bøvling ,den 22/11 1951

Ka.1'l Jen~en

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l !li. , 1 bI'
af nordli~e <lol by BøvlinG sogn

!\f:lfflUX9ffi;. xx .:z~( ::: tW...:.xx:{xx::::§,.!sP'.,cc: ~'XX x xklÅ:;'~xx~\ XXX~:~R.,

delmJmR.:iOOl:tt,::mx;;:
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart

hvilket matr. nr. :bf~pjm:.
ibR. udgør et landbrug.

bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den ·~u 111 19 ~,1'

Jensen & KlelJskuv, AIS, Kobeuhavn.

ti, • tak, .i!fM' \l
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Indført i dagbogen for retsl,re<lsnr. 82, IÆlllviG
købstad m.v" den 29. nov. 1951.
Lyst.TinGbog: Bd. BovlinG. Bl. 524.
Akt: Skab E.nr. ~~4. Rids i akt B. 347.

IIQb~rsaat.
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REG. HR. /?~6' /,

, I

J ustitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og aridre påtegninger m. m., (vedr. ~ast ejepdom).

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

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

sogn.

l~ nordlige ael,
H0vlin{~ sogn.

Akt: Skab nr.
(udJylde5 øl domme/kontoret)

Købers } b I
Kreditors opæ :

"/

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

IbY<>< oidont Lndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro SI Iempe : kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede l/eder E. Sørensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lEsl

af nordli~e del by BøvlinG
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Bn brr.cmmeøst og syd :t'or ldrkeg~"rd.en (den nJre kirkeGLll'd) pu.
m., .j:fr. vedla~te 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 fredGingen kræver jeg ingen erst:ltning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l~ af nOl'cl1it-;e uel by J3øvline sogn,

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

Bøvling ,den 22/ 1119 51

Peder E. Sørensen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1.Q9.
af nordlige del by Bøvling sogn

M.x:~M<:~mtxxxxxxx~:~xxxxxx~~~xx:x:xx:~xl'1'5txxxxxxx~" hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 42d 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 ~~(jl11 19 51 .

fl. Hichter.
Jensen & Kleldskov, AIS, København.
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Indført i daGbogen for' retskreds nr. 82, Lemvig }<øbstad
m.v. den 29. ,nov. 1951.
Lyst.Tingbog: Bd. Bøvling. Bl. 517.
Akt. Skab C. nr. 30. Hids i akt. B. 347.

Hubersaat.

- r,

I·

l. li., l II .lI

l,'

l,

" " • : r, I 1.'
'.Id ~., .. : i'J.J' '.

"'1 l, I

.1 • 11 l



r
;~,', .,,J
l'·
'I,j
i

"
, ,

"j

'.

~
",
l'!,
"~o lI
li
'I

~"~J'
1,(
~ 'I

l
lfJ

,
}'
t
"II'
'I

"

" ,,,'
Besllllln •• -

\

tormula ..

I. D, '

*»aIJ11jDJ ihEjl J fl.~ ','..l

I' '

"
,

\l/r,
l,

'I

I''iI'
\~ll 1

-.
I

~'
'j

"'.,'
l,,.
i'
l"
I

Ijl
,i~'.'
t\,
,I,
~r~I

I

~~II

~.,

r Undertegnede Peter Byslwv Christi'lnscn
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l bs

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

sogn.

lbs nordlige del~
BøvlinG sog~~

Akt: Skab nr.
(ud/yldes GJ dommelkorltoret)

Købers } bo æl'
Kreditors p. )

;'

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

(hvor aldant hndes) . Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud

af not'dliGe del by Bøv1ine
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr. lb~, der er beliGgende i en afstand [li.' )0

m. regnet fra den nye ldrlceC;:lrds matrikelc;rrense, jir. vedlagte
kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eJler beplante~, 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 beboel~e eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstfltning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

lbs af nordlige del by Bøvlinc; sogn,

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

Bøvline menighedsråd hver for sig.

Bøvlin~ ,den 22/ 11 19 51
Peter BY~llcovChriotiansen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l bs

nordlige del by DovJing

fredningstil-
bud,
af sogn

ldxlmt~bum:xxxxxxxtdx.xxxXXXXJ5jqxxxxxxxxxltkccxxxxy-x:e}IDl; hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr.llf. Ryssenstce,42~ nordlige uel ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing am.t, den 26 / 11 19 ~il .

H. Hichtcr.Jenlen ae Kfetdskov I AIS, Købenbavn.
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Indført i dagboeen ~or retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 29 •.nov. 1951.
Lyst .'l'inc;bog:Dd. Bøvling. Bl. G09.
Akt: Skab B. nr. :547.~
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'~l / -'Il/I ',~)
til udslettelseJustitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer

I og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom)...
28. norrilige del,
Bøvlin::s soc;n.

Akt: Skab nr.
(udfyldes øl dommerkolltotet)

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

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

/..

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

'hvor "dant findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro S Ilempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hol{.;er A~e;er

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 28,

Bnv.lincd nordli~e del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte malr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

l!ln br....:mme vest, nord ae ost for Bovlin~ kirkeg~,rd, moC1 vest

o~ nord 100 m., mod øst 50 m., reGnet fra kirkoc:,rdens m;;l'l;rilwl-

Grænse, jfr. vedln.c;tc kort.

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

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, te leron- 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

Fer fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indfprstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

2a af norrlli[:;edol by Bøvling sogn,

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

Bøvling • den 23/ lo 19 51
Holger A{mer.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2n
af nordlige del by Bøvling-sogn

lft.:mutkom:r..xxxxxxJtllt..:.xxxxxxxll3åp."'<XX:XxxxxYdi~ccXXxxxxanq:~~~tt:;-::1iil~Ji~
deIs6:::me4:lWlU{:ltif,X ma;XUd~iK~~:~l'fgI:
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12/11

II. Hichter.

19 1]1.

Jen.eD. & KJeldskov, AIS, København.
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InUIørt i daGbogen'for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den l~. nov. 1~5l.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01755.00
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FREDNINGSNÆVNET
rOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

REG. NR. o /7SS.000

nOMMERKONHHU T TFl Fr<JN 07 J2 14II

6')50 RINGK0BIN(;

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 4 AFR. 1990

RinJ;købinJ;. den 23.
RAl. 33/1990.

april 1990.

Nævnet har d.d. tilskrevet Viborg Stiftsøvrighed, Bispegaarden,
8800 Viborg, således:

"Vedrørende beplantning ved Bøvling Kirke på et areal af matr.nr.
19 m.fl. Nordlige Del, Bøvling, tilhørende Viggo Wang Dalgaard,
Bøvlingvej 30, 7650 Bøvlingbjerg.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for Ringkjøbing amtskommunes landskabsafdeling, Bøv-
ling menighedsråd, Lemvig provsti samt ejeren, meddeler nævnet
herved i medfør af naturfredningslovens § 34 tilladelse til den
ansøgte beplantning i overensstemmelse med den fremsendte skitse
nr. 2.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at kirkegården på grund
af sin frIe og noget forblæste beliggenhed har store problemer
på grund af, at vestenvinden har fri adgang til kirkegården, og
at de andre alternativt opstillede muligheder efter besigtigel-
sen ikke skønnes at løse disse problemer, samt at beplantningen
tInder sted på den anden side af vejen, og således ikke har be-
tydning for udsynet herfra mod kirken, hvortil kommer, at der på
grund af træerne på selve kirkegården ikke er udsigt derfra mod
klitterne mod vest. Nævnet finder under disse omstændighederne,
at vindproblemerne på stedet er af så afgørende alvorlig karakter,
at det ikke vil være forsvarligt at nægte den ansøgte beplantning
som anført.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge e-
ventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN /:J.13/II~CJocl
Akt. nr. '(.

Bil. b.
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
mverfredningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.
~. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-

"retholdes af over fredningsnævnet.
~vilket herved meddeles.

4t ./. lKopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.
Med venlig hilsen

p • n • v •• ~~

•

5kov- og Naturstyrelsen,
5lotsmarken 13,
2970 Hørsholm.



~ Nationalmuseet
2. AFDELING: De danske Samlingers
historiske Del indtil 1660

.!Ol'IC\:'\R 1841/89
(tit dl ...,lIlliIII l ..\ II -,.11\ l I~ "

Den 19. januar 1990.

HG/JD

•
Viborg Stiftsøvrighed
Bispegården
Postbox 289
8800 Viborg

• Vedr.: Bøvling Kirke - Skodborg Herred. Deres j.nr.
42/0710.

Nationalmusee~ finder det meget betænkeligt at beplante
det frie og fredede areal umiddelbart vest for Bøvling kir-
ke. Man har fuld forståelse for, at tanken er opstået, men
Bøvling kirke har dog alle dage ligget frit som så mange an-
dre kirkebygninger nær vestkysten. Fastholdes ønsket om en
beplantning, kan Nationalmuseet henholde sig til de bemærk-
ninger herom, som de øvrige konsulenter har afgivet.

I
P. N. V.

Med venlig hilsen

• Erik Skov

1~~lJøf1}rnlsterlet,J. nr. SN
~)~IJI-O(JO/

2 't APR, 1990
Akt. nr. <.:t.

. ", '~, ,,.._ y"z .."'--'/0\

__ ., ;'r~~erikSh~lms Ka~~j;-2---- Telefon

DK-1220 København K 33 13 44 11
Teldax
33 14: 84 11

Korrespondance bedes adresseret tIL 2, ajddmg
uden angivelse af personnavn


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



