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I
Ar 1977, den 26. august,afsagde

overfredningsnævnet

følgende
kendelse
i sag nr. 2331/77 om fredning
mune:

•-

af en toft i Vilslev

i Ribe kom-

Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds afsagde
den 7. december 1976 kendelse om fredning af en ca. 0,3 ha stor
toft i Vilslev på matr.nr. 22 ab og del af matr.nr. 22 ~, Vilslev by og sogn.
Kendelsen tilsigter navnlig, at toften, der
er omgivet af gårde og huse nær kirken i Vilslev og er af kulturhistorisk værdi for 1andsbymifjøet, bevares som et åbent og
ubebygget landbrugsareal.

.

Fredningssagen er rejst af fredningsplanudvalget
Ribe amt. Bekendtgøre Ise af sagens rejsning er foretaget
Statstidende for den 19. juli 1975.
Kendelsen er indanket for overfredningsnævnet
ren af arealet, gårdejer Erik Vap,n Brock. Ejeren har
principalt

påstået ophævelse

af kendelsen

for
i

af eje-

og tilkendelse

af en

erstatning på 50.000 kr. Subsidiært har ejeren påstået den tilkendte fredningserstatning
på 40.000 kr. forhøjet væsentligt.
Fredningsplanudvalget
Overfredningsnævnet

har påstået kendelsen

stadfæstet.

har den 12. maj 1977 besigtiget

- 2 arealet og afholdt møde med ejeren og interesserede myndigheder.
I sagens behandling har deltaget 5 medlemmer af overfredningsnævnet .
Det af kendelsen

•
I

omfattede

areal ligger i landzone.

Af sagen fremgår, at ejendommen matr.nr. 22 ab på
2
410 m er udstykket i 1939 med henblik på bebyggelse,~g
at Ribe amtsråd den 19. april 1974 har meddelt tilladelse efter byog landzoneloven til opførelse af et aftægtshus på denne ejendom på betingelse af, at ejendommen sammenlægges med den under
landbrugspligt værende ejendom matr.nr. 22.§... Zonelovstilladelsen blev ikke påklaget til miljøministeriet.
Toften har været bebygget

indtil 1911.

Fredningsstyrelsen,
naturfredningsrådet
og Danmarks
Naturfredningsforening
har anbefalet fredningens gennemførelse.
Fredningsstyrelsen
har over for overfredningsnævnet
fremhævet de
historiske og videnskabelige interesser, der knytter sig til
toften bl.a. ved de reater af tidligere bebyggelse, som må antages at findes under det øverste jord lag.
Ribe amtsråd og Ribe kommune har intet haft at indvende mod fredningen, idet kommunen dog har ment, at der bør gives
ejeren tilladelse til opførelse af et aftægtshus på matr.nr.
22 ab på nærmere vilkår om. byggernåde og byggematerialer, således
at h use t t ilpasse s omg ive Iserne .

•

Ejeren har til støtte for sin påstand om ophævelse af
kendelsen udtalt sig som for fredningsnævnet og fremhævet, at
amtsrådets vilkår for zonelovstilladelsen
vil forhindre, at
toften udstykkes til parcelhusbebyggelse.
Til støtte for sit krav om en erstatning på 50.000 kr.
i forbindelse med kendeIsens ophævelse har ejeren anført, at
fredningssagens rejsning har forhindret ham i at udnytte amtsrådets zonelovstilladelse
allerede i 1975, og at byggeomkostningerne siden da er steget så meget, at sagen vil påføre ham
et tab af den nævnte størrelse, selvom
der tages hensyn til
indvundne renter siden 1974 af den kapital, der ellers ville
være investeret i byggeriet.

-

Ejeren
gennemføres,
til

det

har

vil

iøvrigt

på matr.nr.

sker

hvis

ved

fredningen

arealets

afståelse

har

fundet,
bør

at

deltagende

opførelse

forhindres

ved

må antages

at

medlemmer

af et

af

aftægtshus

fredning.

Under

hen-

til,

følge

af

toften

iøvrigt

amtsrådets

vilkår

at
det
ser

vil

en bebyggelse
at

der

et

måtte

være

på matr.nr.

§ 49

med dens

af

fortidsminde,kan

til

og efter

22 ab får

om standsning

og videnskabelige

knyttet

som

omgivel-

, og

jordfast

de historiske

§ 44 kan

i forbindelse

helbredsvirkning

berører

varetage

tuelt

at

ubebygget

zonelovstilladelsen,

naturfredningslovens

der

forblive

kommuneplanlovens

udformning,

en god
at

bejder,

sikre,

ydre

opnås

for

kommunen efter

oplyste

en sådan

at

det

han,

på 3 af de i sagen

22 ab ikke

at

•

at

at

offentlige.

overfredningsnævnet

•

udtalt,

foretrække,

Et flertal

syn

3 -

det

areal,

jord ar-

anvendes

interesser,
hvorpå

til
der

bebyggelsen

evenopfø-

res,
har
fredning

disse

ikke

medlemmer

gennemføres

har

fattede

areal

på 2 medlemmer
ved

Da ejeren
tidende

afståelse

siden

kunnet

udnytte
findes
stk.

det

§ 13,

forbinde

med opg ive lsen

3,

H e r e f

0,3

december

for
af

ha stor

22 ~,

Vi131ev

fredningsnævnet

toft

i Vilslev

by og sogn,

til
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det

fredningen
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fredningsnævnets
at

at
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bekendtgørelse
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tilkende
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i Stats-

kendelse
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før
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Udskrift
af

•

f~rotokollen

for f~snævnet
for

Ribe amts fredningskreds.
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~\,l
I

År 1916 den

7.

december blev i sag

J)

Fredning af en ca. 0,3 ha stor toft i

J. nr. 217/1975

Vilslev på matr. nr. 22 ~

og del af

~atr. nr. 22 ~ Vil slev by og sogn.
afsagt sålydende
K E N D E L S E:

OPHÆVET

AF-

VED
L0/f6

K.
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I. Fredningssagen.
,{,

Ved brev af 9. juli 1975 til .freoningsnævnet..fnr-Ribe amts f:rec1ningsk:r&ds
rejste fredningsplanudvaJ.get for Ribe amt fredningssag .for en ca. 0,3 ha stor toft
i Vilslev.
I

begæringen har freChUngsp.lanudlget

-til

støtte for Sit andragende i:Iærme-

re anført:
ti ••••••••••••

".

Årsagen til at sagen rejses er, at fredningsplanudvalget gennem Ribe amtsråd.

'(I

har fået kendskab ti1 plåner om bebyggelse af matr. nr. 22 ~ og 22 ~;

hvoraf det

fremgår, at ejeren ønsker at udbygge arealet med parcelhuse. Den 19. april 1974 gav
Ribe amtsråd tilsagn om ~pførelse af aftægtsbolig. En senere ansøgning om tilladelse
til parcelhusbyggeri blev afslået af amtsrådet efter indstilling fra byrådet. UdValget

I

.,

har

forhandlet med byrådet med henblik på rejsning af fredningssag i fællesskab,

men det var byrådet ikke indstillet på, men det ville dog på den anden side ikke protestere mod fredning, hvis en sådan rejses. Det vedtoges herefter på fredningsplanudvalgets møde den 7. november 1974 at rejse fredningssag.
Beskrivelse af området:
Arealerne, der ønskes fredet, henligger for tiden som græsningstoft midt

'I

' i Vilslev landsby. Arealerne i tilslutning til kirke ~g præstegård danner et hele,

I

•

der endnu har bevaret det gamle landsbypræg. Store gårde, herunder også præstegården, og nogle mindre huse ligger som en rand omkring den åbne toft, hvilket
sammen med kirkens nærhed skaber et åbent og venligt landsbymiljø. Et sådant miljø
har også eksisteret flere andre steder i den langstrakte landsby, men er nu mere
eller mindre spoleret ved opførelse

af

enfamiliehuse gennem årene.

Kirkens omgivelser mod syd er sikret ved fredning (matr. nr. l!:), gennem
beskyttelseslinien på 150 m langs Kongeåen og gennem de almindelige landzonebestemmelser (uden for kloakopland).
r,'

Toften med omliggende gårde må betegnes som en enestående kerne i landsbyen. Bevarelsen af dette åbne landsbymiljø kræver, at bebyggelse og tilplantning

(~"J
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'W

m.v. hindres, således at teften fortsat kan henligge i sin nuværende tilstand som

I
~

græsningsa:real. Eå:1 frigivelse til udstykning 43g bebyggelse eller lignende på toften
vil endvidere delvis eller helt spolere udsigten til præstegården og kirken, og
ødelægge det miljø, som netop fremhæves af den åbne græsningstoft. Gennem fredningen må man sikre toftens skelbevoksning (tjømehække) , som i høj grad er med til
at fremhæve landsbymiljøet.
I den øvrige del af Vil slev byer

bevaringstilstanden stadig god sammen-

lignet med andre landsbytyper, idet hverken udskiftningen eller den senere udvikling
har

•

bragt byen til opløsning. En fredning af det pågældende område kan måske in-

spirere til en fortsat bevaring af landsbyens øvrige grønne og åbne områder, således
at byen fortsat kan fremtræde som en typisk åben "randlandsby". "
Fredningssagen omfatter ca, 0,3 ha på matr. nr. 22 ab og del af matr. nr.
22 ~ Vilslev by og sogn tilhørende gårdejer Erik Vagn Brok, V1lslev.
Den detaillerede fredningspåstand for området er sålydende:

~)

"

..............

l. Den fredede toft skal bevares uændret som græsningsareal.
2. Der må ikke opføres bygninger, opstilles skure, boder, udsalgsstede±, telte,
campingvogne eller andre letflyttelige indretninger af bygningsmæssig karakter,
ligesom der heller ikke må anbringes skilte og lignende, der kan virke skæmmende.
Toften må ikke benyttes som parkeringsplads, oplagsplads eller mødding, ligesom
affald ikke må henkastes.
4. Der må ikke foretages terrænændringer ved afgravning, påfyldning eller lignende.
5. Luftledninger må ikke føres over arealeme.

6. Den eksisterende hæk

i

skel (tjømehæk)

skal bevares og vedligeholdes i sin nuvæ-

rende form, som en ca. l m høj klippet hæk.

7. Arealeme

må ikke beplantes eller tilsås med træer og buske. Undtaget herfra er

dog plantning af hæk i skel (tjøm).
8. Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejeren eller brugeren i forbindelse med
afgræsning af toften opsætter almindeligt trådhegn på hegnspæle af træ.

-4I
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9. Såfremt den hidtidige driftsform ikke praktiseres
arealet som følge deraf ændrer karakter,
tiget til, efter forudgående
arealerne afgræsse

af ejer

eller bruger,

skal de påtal&berettigede

og

være beret-

varsel til ejeren, uden udgift for denne, at lade

eller på anden måde behandle,

således at den nuværende

karakter

bevares.
lo. "Påtaleberettiget er fredningsnævnet
planudvalget

•

.'

for

Fredningsnævnet

består under behandlingen

Varde, amtsrådsmedlem,
lem for Ribe kommune,

gårdejer Erik Rosenstand,
gårdejer Aage Lauritsen,

Bekendtgørelse

møde

1915.

19.

den

Tilsvarende

25.

august

1915,

juli

meddelelser

blev den 8. august

1915

1915

Lintrup.
samt om afholdelse

blev indrykket

af et forbe-

i Statstidende

og i dag-

24.

og i "Avisen for Ribe og Omegn" den

indeholdende

tilstillet

af denne sag af dommer Poul Buch,

Sdr. Farup, samt det lokale med-

om den rejste fredningssag

redende møde om sagen den

juli

J

og frednings-

Ribe amt."

bladet "Vestkysten"
j

for Ribe amts fredningskreds

indkaldelse

til det forberedende

ejeren og andre rettighedshavere

ved anbefa-

lede breve.

25.

På mødet den
andragendet

I

aftægtsbolig

og bemærkede,

august

1915

motiverede

at det af amtsrådet

landinspektør
meddelte

Præstholm

nærmere

tilsagn om etablering

af en

på arealet, der nu påstås fredet, af tekniske årsager ikke blev ind-

anket, hvorfor rejsningen

af fredningssagen

er således klart at forhindre,

blev påkrævet.

Formålet med fredningen

at der opføres en enkelt beboelse

sit særpræg er med til at karakterisere

denne del af Vilslev

på Toften, der med

og derfor er beskyttel-

sesværdig.
Udvalgsformand

Jens Lauridsen

intet har at indvende imod en fredning

at man fra Ribe kommune principielt

af Toften ved Vilslev kirke, men at man nok

mener at kunne godkende opførelse

af et enkelt hus på denne, såfremt den pågældende

bebyggelse

i det nordvestlige

placeres

efter omgivelserne

'.e

bemærkede,

som foreslået

med hensyn til byggemåde

hjørne af Toften og tilpasset

og byggemateriale.

Det er ikke rigtigt,

når det er blevet hævdet, at ejeren har villet udstykke yderligere

arealer af

- 5 En udenforstående

Toft~n til bebyggelse.

grund, men ejeren har ikke reflekteret

har rettet henvendelse
herpå.

Kommunen må endelig protestere
nyttes til græsni~
interesser

Lektor Edelberg
tragtninger
•

mod påstanden

idet andre afgrøder

eller berøre områdets
fremsatte

på jorden ikke kan stride mod frednings-

for Danmarks Naturfredningsforening
fortid og anbefalede

at der gives tilladelse

Toftens jord, fordi man derved risikerer

•

at foretage udgravninger

at forskertse

en række be-

fredningen s gennemførelse

til egentlig dyrkning af

mulighederne

for med tiden

interesse.

Professor Kingo Jacobsen bemærkede

henseende,

d

af arkæologisk

som typisk sydvest jydsk landsbyer

om, at Toften alene må be-

karakter.

om områdets forhistoriske

på det stærkeste. Han frarådede,

om køb af bygge-

for Naturfredningsrådet,

af enestående

hvorfor det må være overordentlig

betydning

vigtigt

at Vilslev

i historisk-geografisk

at søge bevaret

landsbypræget

gennem fredning af Vilslev Toft.

"

Advokat Langberg protesterede
mod fredningsbegæringen.

for ejeren af matr. nr. 22 ~ og 22 ab

Ejeren har fået udtrykkelig

tilladelse

til at bygge et

parcelhus på matr. nr. 22 ab og må derfor hævde sin ret hertil i forhold til fred-

,

ningspåstanden.

Iøvrigt kunne advokaten

ninger, idet det må være rimeligt,
henstgtsmæssigt,

tiltræde udvalgsformand

Lauridsens

betragt-

at der gives ejeren adgang til, når det er

at så korn i arealet for at veksle med afgrøderne

på Toftens

jord.
SOgnepræst
til præstegården

Jens ~~

Christensen

er meget uhensigtsmæssig,

bemærkede,

at den eksisterende

hvilket kunne afhjælpes,

-

embedet ved menighedsrådet

indkørsel

såfremt præste-

-

kunne overtage I:latr.nr. 22 a og 22 ab og derefter

lade indrette en kørevej midt gennem arealet fra nord nod syd. Dette kunne eventuelt
ordnes gennem et mageskifte

med ejeren om et tilstødende

areal vest for matr. nr.

22 ~, hvor gårdejer Brok så kunne bygge sig et aftægtshus.
Gårdejer Axel Thude protesterede

~e

frednings

gennemførelse.

By-

på det kraftigste

og landzonelovgivningen

imod den foreslåede

forhindrer

en naturlig vækst
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byens yderkvarter, hvorfor det må være nødvendigt, hvis byen skal overleve, at

udbygge tilstedeværende bare plette~ inden for byområdet. Præstegården er en al-

'\

"

mindelig bolig, der ikke kan gøre krav på særlig hensyntagen med hensyn til omgivende bebyggelse, og udsynet til kirken lider ingen skade ved, at der bygges et
parcelhus på Toften.
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

har ved brev af 14. august 1975

anbefalet, at fredningen gennemføres, således at mljøet

omkring kirken og præste-

gården bliver bevaret og en del af det gamle landsbymiljø derved sikres.
Professor Konge Jacobsen har ved brev af 29. august 1975 uddybet sine

•

betragtninger:
"Det omhandlede areal er en del af toften karakteristisk beliggende nord for
kirken med fægange ned til Vilslev Spang, Kongeåens engarealer. Vilslev repræsenterer iøvrigt en af de meget karakteristiske og værdifulde geestrandslandsbyer
langs marsken. Naturfredningsrådet har stor interesse i hele det miljø, der omfatter vadehav- marsk- geestranden. Det er måske vort mest værdifulde naturtypeområde, fordi det kun findes langs den sydvest jyske kyst syd for Blåvandshuk som
det eneste sted i Skandinavien. I vesteuropæisk målestok er det en meget vigtig

,

del af tidevandsbugten fra Den Helder til Blåvandshuk og den del, der indtil nu

har været udsat for den mindste belastning, dvs. indeholder de største værdier.
Det er endvidere en kendsgerning, at hele vor natur i dag er et kultur-

produkt. Vi har ryddet skovene, foretaget dybtvirkende dræneringer og bygget
diger. Det herved fremkomne kulturlandskab er dog ikke mindre værdifuldt, og det
er vigtigt at værne om karakteristiske enkeltfænomener som fx forten, "The green"
grønningen, som specielt professor Harry Thorpe, Birmingham, har fokuseret på. Han
har i 1950erne besøgt området, og bl. a. Vilslev og Borg blev i sin tid studeret.
Storlandsbyen var tidligere et alment fænomen, udskiftningen og udflytningen ændrede dette. Nordslesvig repræsenterede stadig dette bebyggelsesmønster
i 1920, men det har ændret sig hurtigt, og i dag er der stort set kun geestrands-

~,elandsbyerne tilbage. De udgør et landskabeligt

vigtigt element. De må naturligvis

=

-7ikke hindres i en fornyelse

i trit med det øvrige samfund, men de bør ikke sløres

på alle tofter, specielt ikke når der er tale om kulturhi-

af parcelhusbyggeri

storisk værdifulde

elementer.

Naturfredningsrådet
L. Edelberg fremførte

kan støtte de af Naturfredningsforeningen

synspunkter

for Ribe amt rejste fredningssag

'.,
_

I brev af 9. september

ved lektor

og således også den af Fredningsplanudvalget
for at værne et vigtigt kulturelement. "

1975 fra advokat Langberg, Ribe, har denne på

vegne ejeren Erik Brok bl. a. anført: "at nedlægge Påstand
på ikke under Kr.

min Klient et Erstatningsbeløb

00,

at der tilkendes

100.000,00.

Som oplyst under Mødet har Natr. no. 22 ab Vilslev By og sogn været
udstykket

som Byggegrund

siden 1939, og min Klient har opnået Zone-tilladelse

Opførelse af et Parcelhus

på Grunden. Såfremt den påståede Fredning genneDføres,

vil Din Klient være henvist til at erhverve anden Byggegrund,
en sådan Erhvervelse

til

vil formentlig

beløbe sig til Kr.

og Udgifterne

40-60.000.

ved

Da min Klient

efter Fredning iøvrigt ikke vil være i stand til at udnytte det af Fredningspåstanden omfattede Areal, vil en Erstatning

af en Størrelse

som ovenfor anført for-

mentlig være passende.

,

Jeg skal iøvrigt oplyse, at jeg efter Fredningsmødets
faret, at "Toften" indtil 1911 og mellem
med 4-længede Landbrugsbygninger.

II.

af 19. april 1974 fremgår, at det er et vilkår,

og 22 i:!: sammenlægges.

FREDNINGENS m1FANG.

Efter indgående

overvejelser

enstemmigt truffet beslutning
,')

Aar tilbage har været bebygget

som fra flere Sider under Mødet anført."

Af Ribe amtsråds zonetilladelse
at matr. nr. 22 ~

har er-

For mig at se medfører dette Faktum, at den på-

ståede Fredning er knap så ønskværdig

~)

200-300

Afholdelse

og interne forhandlinger

om at gennemføre

stemmeIse med fredningsplanudvalgets

den begærede fredning i overcns-

påstand.

Nævnet har ved sin således trufne afgørelse
fredningslovens

har fredningsnævnet

i overensstemmelse

med natur-

§ l lagt vægt på, at ~often, der er en enestående kerne i lands-
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byen~ bevares uden bebyggelse.
Under hensyn til, at Toften må antages

at have været bebygget indtil 1911,

finder nævnet, at f:re<!ni.ngens .!amål ikke- f~ert.s.es
dette er nødvendigt

ved pløjning. af jorden. når

for a.t- ol)Ilå.
et rimeligt udbytte. P.lø.jni.ne
må dog ikke fore-

tages dybere end 20 cm under terræn.
III.

FRF'.JlNINGENSINDHOLD.

l. Den fredede toft skal bevares uændre't som landbrugsareal.
Pløjning må dog ikke foretages

dybere end 20 cm under terræn.

Der m~ ikke opføres bygfiinger, opstilles
dampingvoghe

eller andre letflyttelige

ligesom der heiler ikke må anbringes

skure, boder, udsalgssteder,
indretninger

af bygningsmæssig

skilte og lignende,

telte,
karakter,

der kan virke skæm-

!!lande.

"

3. Toften må ikke benyttes som parkeringsplads,

oplagsplads

eller mødding,

ligesom

affald ikke må henkastes.

4. Der må ikke foretages terrænændringer

ved afgravning,

påfyldning

eller lig-

nende.

,

5.

Luftledninger

Llå ikke føres over arealerne.

6. Den eksisterende hæk i skel (tjørnehæk) skal bevares og vedligeholdes

7.

nuværende

form som en ca. l m høj klippet

Arealerne

må ikke beplantes

er dog plantning
8. Fredningen

hæk.

eller tilsås med træer og buske. Undtaget

skal ikke være til hinder for, at ejeren eller brugeren
af toften opsætter

traditionelt

9. Såfremt den hidtidige driftsform ikke praktiseres
arealet som følge deraf ændrer karakter,
til, efter forudgående

lade arealerne

i forbtm-

trådhegn.

af ejer eller bruger,

skal de påtaleberettigede

og

være be-

varsel til ejeren, uden udgift for denne at

afgræsse eller på anden måde behandle,

karakter bevares.

herfra

af hæk i skel (tjørn).

delse med afgrænsning

rettiget

i sin

således at den nuværende

-9IV. ERSTATNINGEN
...

\

l\

Ejeren af ejendomLlen har freI:lsatkrav on tilkendelse
100.000

kr. under henvisning

til, at der foreligger

af en erstatning

en tilladelse

på

efter zoneloven-

til bebyggelse.
Ved fastsættelsen

af erstatningen

finder nævnet at måtte tage som udgangs-

punkt den pris, ejeren Då betale for at erhverve en tilsvarende
andet sted. Der må dog på den anden side ligeledes

e,

vilkår for zonetilladelsen,
begge er undergivet

0,3000

at matr. nr. 22 ~ og 22 ab sammenlægges,

således at

landbrugspligt.

ha passende kan fastsættes

til

40.000

for den pålagte fredning

kr.

Da ingen andre har gjort krav på erstatning,
"

et

tages hensyn til, at det er et

Nævnet har herefter fundet, at en erstatning
af

byggegrund

vil erstatningen

være at

udbetale til ejeren.
Erstatningen

vil være at forrente med 1% over den af Danmarks National-

bank til enhver tid fastsatte
Ifølge bekendtgørelse

diskonto fra kendeIsens

dato.

af lov om naturfredning

nr. 520 af l. oktober 1975

§ 33 udredes erstatningen ned 3/4 af Staten, medens 1/4 udredes af Ribe Amts-

I

kommune.
V. TINGLYSNING.
Kendelsen vil være at tinglyse på de nedennævnte
forud for al pantegæld og andre rettigheder
der med hensyn til offentligretlige
Påtaleret

Fredningsplanudvalget

med prioritet

oprindelse,

medens

henvises til tingbogen.

for Ribe Amts Fredningskreds

og

for Ribe Amt, hver for sig eller i forening.
T h i

Ejendo~ene

af privatretlig

rettigheder

tillægges Fredningsnævnet

eJendo~e

~tr.

nr. 22 ~

b e s t e m m e

Sg

og 22 ~ Vil slev by og sogn, fredes son oven-

for bestent.
Kendelsen kan indankes for Overfredningsnævnet,

Nyropsgade

22,

1602

Kø-

.,e

- lo benhavn V, inden

4 uger

fra kendelsens

forkyndelse.

Erik Rosenstahd

Aage Lauritsen
Poul Buch

IH.

Esdabl
sekretC3:.:'.

-----------------Udskriftens
Fredningsnævnet

I

rigtighed bekræftes

for Ribe amts fredningskreds,
P. n. v.
E. b.

~~

H. Esdahl
sekr.

,

Varde, den 14.0EC.1976
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FREDNINGSNÆVNET>

'?tlCJ

REG. NR.

6

Genpar~.

'/

~,

;,.\,

Anmelderens navn og bopæt (kontor):

Mstr.vr. IH, Vilzley
by og sogu";

Fredningsnævnet
dommerkontoret,

for. Ribe amtsrådskreds,
Hd/sted .

..
Fredningstilbud
men1ghtder1 ..d for

Undertegnede

.;,

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

V'i.lE'lev sogn

/ ~

~

VU~"

~
0i

at lade nedennævnte

areal af ovennævnte

sogn,

matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således:

Hele

areale".,

11SIer .8t, 8y4 og Te.__tor kU'k'8~~'A

cler

sam" pr&BtegArdshaven.
. • L ,. l. ~ ,

. . .. .. ~ . ,
"

I,"

1

l

l

Fredningen' har følgende omfang:
Arealerne må ikke b~bygges 'kM~m~t
ligesom der heller ikke på arealerne

IltilxXDftDd,

transformatorstationer,
betwi~e'thønsegårde.
~

ledningsmaster
møddinger

forbeholder

lig

.
For fredningen
RAdUlIg
matr. nr.

o. lign., skure, udsalgssteder, , boder" .vogne til

eller andet, som kan virke, skæmm~p.d~.'J~.L 'V 'ol ",o,'

rloet

kræveug

'l!

,.

I

ingen erstatning.

I

by

dog uden udgift folXKlig.rAde1i.

.

"

.

I

fredningstilbudJtinglyses
af

!

, .. , , .

• Iii

af preastegår4&ne 'bygninger.

dog' ret tikst mn4ringer

er i'ndforstået med; at ovenstående

VUsley

må graves grus eller anbringes

, '..

•

oL

• "

I

,~ ,

påziiai.ej~~d~m.eJl
\

li

.J .•:'
II

Ol

,J

I

...

sogn

..
•

j

I

l

.l
e.

Påtaleberettiget

Vilølev,

I

i henhold

til foranstående

a&8.'

menighedsråd,

er fredningsnævnet'

hver for sig eller i forening.

.

.

•

VUel.~

1

5/1

,den

for Ribe amt og
L

•

5'1.

19

1a&vard Å. 11.1••n. Oharlotte Kristensen.
Anna Juraen.en. H1.1. Chr. J••• en. Boll.~p Made.n. ADDa .ad.en.

,l

Id

.

f
•
et rednmgsnævnet

"
, I'
j
I,
for Ribe amt modtager og godkender foranstående fredningsJ

1.,
:!

tIlbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på maq·.mr.:..
af
... ; t.J

V11.1ev

.' ..,~ ~ l l •

,J ..~..~ .

L _ .

by

sogn,

°l

~~~W~Mi:XiX
i~illW!eiilX
Det fredede areal ses indteKnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henjagt på akten.
hvorom

Tingl~snin~en .sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter
henVises til ejendommens blad i tingbogen.
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.0.

..

•
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l
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FREDNINGSNÆVNET>

"

.

/?J~ c:.. I~

REG. NR.
Genpart.

~1
1/;,
I.

Matr.nr. 8~
V11slev

b~

j

. ,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

45.!.

O,f.

0._

,,"

ijc~n.

Fredningsnævnet
dommerkontoret,

for Ribe amtsrådskreds,
Holsted.

Fredningstilbud
Undertegnede
arvinger or, ekeekutor
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~.! O g 4,.1

1 frøken Htlrlsine Hansens død.bo

af

by

V11s1ev

sogn,

og
at lade nedennævnte

areal af ovennævnte

matr. nr. frede som nedenfor

anført.

Arealet beskrives således:

!len del a.f a&'\I'..nr.

B,! 4er

tor eåendoJllll.n's'-ypin-

11«161' .yd

ser og indenfor

en af8'\~4 af 30 m.tlr tra kirteclrdenø nor411-

se ekel

Endvidere hele matr.nr. 4'~t 4.1' 11gg.r um1d-

r'

(dige).

.".de1bar'\ velSt for k1rkeglr4en.1

•

;,

I.

,

!.L.

J

•

l.

J 0101

I:

I

•...:.<!~.' ~ •..,.\'
l

!

I ~.,

l

Fredninge~
Arealerne
eller vedvarende,

~'.

må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midlertidigt
ligesom der he!ler ikke på arealerne

beboelse, hønsegårde,

ledningsmaster

o. lign., skure,

må graves grus eller anbringes
udsalgssteder,

boder; 'vogne til

mødding-er eller åndet, som kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder

mig dog ret til: atl'

. \f

i

l'

(

I'"

.. l

~I

i . , ! v \.

.,

For fredningen

d

I•.

,I

•

"
•

I·.t

t'l /~.

i ~

tt .
'".,

I:

'4

'"

"t',

kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået

-Vilel....-

Bo.

Ir~'

II,

har følgende omfang:

transfor~atorstationer,

matr. nr.

,I

med, ~t o'venstående fredningstilbud

og 4~e

dog uden udgift for mig.

.tinglyses på min ejendom
af

by

.'

Vilelev

sogn

J

. ',t

Påtaleberettiget

.

i henhold

til foranstående
menighedsråd,

, den

er fredningsnævnet

hver for sig eller i forening.

6/,

'l.

19

Som ekuku \oJ.·..

l:»QIl

arT1ngel"l
~1r.t1n. ADd.r ••n

~ari. Cnr18ten.en.

H. K. UJtlr.dld.

for Ribe amt og

Uathl. JenHn.

i .I

Idet fredningsnævnet

for Ribe amt modtager

og godkender

af
,

• I

by

.d

•

hvilket

matr. nr. i forbindelse

47t. 89A
vedlågte
hvorom

med matr. m;.

'.,'

\

l. .
frednings-

,8.1lOg 4'1

. tilb~4, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som ser\'~tut på matr. nr.

Vilsl ••

J

foranstående

l

•

l

4.. ~.

J

l.

,«;.'
I~~J • \

16.1,' 196. .29!b -62.1.1.

.~.

sogn,

3'",

ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet
en genpart bedes henlagt på akten.

kort, af hvilket

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

Fredningsnævnet

for Ribe amt, den

19.
ti a

.

6 ~

I
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