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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(utifyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderrydske lands-

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

segn.

la mfl. B•••• 'bI og SOlD
Købers } b Io æ'Kreditors p.

Jr•• las' 1 f'r6dD1ni8~.t tor"V'ibo:rL
_'t øA dalere da den 12.7.1952. ""Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade o~nus nr.: Otto 1C.i.ørbo e. Fredningsnævnet for

(hvor sadanl findes) V'b t' d k dl org am sra S re s.
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

la. 198. '6, 58 0l 2b-
af R by sogn,
erklærer t'r'It, at jeg af hensyn til Be... °i kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er mdgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, .der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og itwrigt af b ... 1 1'" t l l 1" ·tY~0& vest..... 1' 8't"r I_ a .,n2. go 0i at ae uo.
trae'l' den del. del' l1ggft syd tor en 11n1. tra ku"i.cArdans 1lO1'd-••tre b~erDe til det ayd•• st11ge hjørne af a.nr. 26f.Ejendo •• ena
bav... t tor kirke. 0i ~t areal yQerligere at 5. 08 2b b.gr ... t
aod aord af kirk ....ej. 08 par_r1nceplad8ell •• od ".at at en l1ftl.
U_let 1 tlqt a.d cMt ve.tre .kel at a.n:r. Bg. mod syd totl 50 •
fJ'a ld.:tøej ••• derfra •• el1 l1al. 110d .at parallel medk1rk.....j ..
til det ak._. at aD 1181. draget .od 8y4 'htA Jd.rkft'e~_ lang_ det
•• 'tr. aleel .~ a.nr. 5.

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning, R••• n soea.hver tor 81&.

---

Til vitterlighed:

.A. l Qba. Ba nøen
PZOOft'

~.ateD 0'88.0
sogne!'å da fm d-



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1951.

Otto nø r '00 e. 'f. R•• IIWIIJ ••

'R•••• atole. d~6.'D8u. a% 1952.
Carl Er1ksen.

"

!lnslyat 1 :retalaeda nr. 77. Skl.-. opstød a.y••
d•• 26 ..2.1952.

T_se Auder.e.
kat•.

••••••

. G:-:y!p2rtCT'3 rl~'~;~:hc ~ l-,~ l"'z~{fes~
f·'I..,. ....~~.:--~-,.""\r-,.- ...(-'· ....I:"!...· .... " ~.A-.~ l .
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REG. NR. o \{ <6 S .o o c>

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.
".1111•• 1 b.d.Sea ..... ' for Ttbar 3
•• srAd8tr.d. det! 12.7.1952. Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: otto narbo ••
(hvor sådant findes)

ec a.... '7 o, 80P
Købers }
K d't bopæl:re I ars

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.Stempel- og gebyrfri i

h. t. lov 140/37.
Stempel: kr. øre.

Deklal'a.lion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 8&

af a.... by Ol sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Re.. kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådsk!ei~I..ElLindgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nog~ggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu læiT eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod -ldAt
af kirkegårdsdiget og mcigt=af b."'b 1nYll' .~ a.u. ae id.et t.ratatr ."
.r.l 1&11&. Itlru"I.' _. der ud.tykke. til heb11.68le•• pi brit.t
&08 ikke" opføJ:e.u,er. Itu. eud..... t.p••

jr .. ld _
S~af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Ruen .op.b •• tor ail.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

,den 27.2' 11

Valdt.ar S•• aæ.a.
1951.R••••

Til vitterlighed:

U••wa Ol.... A. 1TOha. Ia~;••
aoC•• 1Ge~d. Pl"O".t_

I tllaltltnlc, '11 tOl'tenatll.no. 4ekl.r.,loa b•• rk at
••t .r.~l .t ••'tf'.u. SC. aoa •• uaa'i1kk•• tl1 beb,cgellle ...
It"',•• Nø lang. kirke•• j.t bar ea dybde .t 45 • ~. kS..rte , .

a••• a.de ftOYb~. 1~51.
'fe ld.SftOU.fUl.___ l.- _



~",uulIJl;"u<cVUtll lUr v lDorg amtSraasKreas mOdtager toranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1951.
28.deo.

Otte ner... 'f. 1 .

B...n stol_. d.6.~a...~ 1952
Cfltl ~"r1t.... ),l.,

••••••

•
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REG. NR. '1"3

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 5h.5n Resen

eller (i de søndenydske lands-
dele) bd. og b!. i ting-
bogen, art. nr., ~jerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(Ildfyldes af dommerkontoret)

Købers } b I
O æ'Kreditors p.

'r_lqt 1 tredaingsntn'l1et for Viborg
aat rådspk1'eds den' 12.7.1952 Anmelderens navn og bopæ,1(kontor):

Gade og rus nr.. otto l:1ø1'OOe. Fredningsnævnet for
(hvor sådant Rndes)

Viborg amtsrådskreds.Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
mfu'li,Ch erlsrA. d i'o1' Resen 80ga

Undertegrr~y~F"eF eyer ar matr. nr. 5h, 5D

af a_sea by Rese. sogn,
erklærer herved, a~ af hensyn til Resen kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
dill lir min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den dQI af miA ejendom,
af kirkegårElsdiget og iøvrigt !tf-

som den fornævnte bestemmelse angår, begræas9s mod

er hele øøtr.nr. 5h og 5D Reseu by og soga

således, sem det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt ~~~J[ prGvst1udvalget tor
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Salling herreders provst1

, den 5.1. 1951.ReseD
s. Jeppesem. Jrresten Olesen. Børge SJgård. Ea'ther Paob

Jens Mortensen. Maja Toft.

Til vitterlighed:

Elna Mortensen. Johanne Olesen.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195~24.-apr11

Otto Xlørboe. V. Ra.ausaen. Carl Erik_n.

Det tiltrædes, at aærværende trednlngsdaklaratiOD ting-
lyse. SQm .ery1tut$tift~nd. på matr.nr. 5h og 5n Rese. by ogsog_.

Ilrkemiaisteriet, den l8.februar 1952,P. M. V.E. B.
J. BengtssoD

f••Tinglyst 1 retskreds nr. 77, stive købstad m.T••
de n 28.5.1952

•••••
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Akt: Skab nr.

REG. NR. 9/3 .

)1 Frednings græll:>e

"Resel1 JJy I)~ S0!711

..4: 4-000



Akt: Skab nr.

I ti, REG. NR. /j" 3
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01783.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01783.00

Dispensationer i perioden: 05-10-1994



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

MOdtaget'
SfC()IJ. og Naturstyrelserr

REfl_ NR \1~3.~T, 1994

Den 5. oktober 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
på dommerkontoret i Thisted,

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretages:

Sag nr. VaF 15/94

Ansøgning
gård på
Omfattet

om udvidelse af Resen kirkegård på Skive-Resen
matr. nr. 5h. 5n. Bg, 19c og 1a alle Resen by.

af Exner-fredning ved Resen kirke.

kirke-
Resen.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 29. juni 1994 fra landskabsarkitekt Birte øster-
bye, Herning, med bilag.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medleffi,
suppleanten Børge Qvist Olesen, Skive.

Fredningsnævnet meddelte
naturbeskyttelseslovens §

kirkegård som ansøgt.

enstemmigt tilladelse i henhold til
50, stk. 1, til udvidelse af Resen

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på

el:~iljommistencl
>~kov-og i';atu.l.I:lL'yWU:l~.c.

J.nr SN \:... \ \ i \ ~ - o o o \ ;;(
\I~t.!ll" 'L\ ~



1
e

hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

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

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.

Uds!<riftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, ,jen

a4 5 OI\T. 1994
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