
01783.12

Afgørelser - Reg. nr.: 01783.12

Fredningen vedrører: Folding Kirke

Domme

Taksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 06-02-1952, 31-12-1951

Kendelser

Deklarationer



•
FREDNINGSNÆVNET>

•



REG. NR. /Iii) ~
G • &l » a l" t.- - - - .- - - -

• Folding kirke.

•

•

I I

I

"atr. ar. 12%,
~o141aø .op.

Anmelderens navn og bopætl(k6ntor):
131: l'Jf.JrbølU ..

• , ' Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskfeds,
dommerkontoret, Holsted .

• I

Fred'ningstilbud

Undertegnede J'o14lDø -D1~d »' J'0141
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l" IIIkilba ......, «oa 131:
af by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr, lir. frede som J'~ anf'll!.
sogn,

A reale t besk ri ves således:
Bel. areal.'.

, ,

l.. l. f.l

I
l"'"

l I

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikKe bebygges eller heplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller ve?~~repde,. ligesom der ~ell~r ikke på arealerne må gr~v~s gr.usi~l~er u.an~rrnges '
tI;ansformatorstationfr, ledningsmaster '?', lign., skure, .udsalgssteder, poder; ,.)v,ogne<;til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller' andet, som kan vi~k.e'-skæmmehde:! r i.~ . ~

~ ...:.. ~• l

• ..:.'.'. • ••• l •

I

For fredningen ~g ingen erstatning.-BIt., Xlllcg er indforstå~t n~('{l, ~t, oyc~lståel1r!e frednin~sti!bl1d. tinglyses yin ejendo;..
matr. nr. ~ 0& 131: af '

.....U'"- by : 'AiiJ.. sogn
", .,1 I

dog uden udgift !JII:IDig.1t1neD.

'l'

...
, ,
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Påtalt-herettiget i h«.>nhol<l til foranståendc er fredningsnævnct for Ribe amt og

Folding menighedsråd, hver for sig eIlcr i forening.

l!'olding ,den 22' juli 19 51.
Gudmund Kelst~QP. Andrea SkØdt. ~eter ~ielsen. Hans P. Hansen.

H~ns Nielsen. Chr. J. Vang. Jvend Aa. Jensen.
Ovenr~vnte er det sauuede menighedsråd for Folding sogn ••

l';" Kelstrup •

Idet fredningsnævnet for Rihe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes dct, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l2y og 131:

af

l~ørbølling by sogn,.J!'olding

:Iiiziik:ct:zmakoZll~I:u:XBmt:matroomc
::li:brlc:tmlg:ø"L~a;iXiJ:Ix1Qf. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæl<l, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 6' februar 1952.

• J' astrup.
J. nr. 4072.

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som ser-vitliDstiftende på matr. nr. l2y og l3~ ~ørbølling By, Folding Sogn.Kirkeministeriet, den 25' januar 1952.P. 11:. v.
E. B.Aug. Roesen

fIn.Indført i d agbogen for retskreds nr. 88, LlØrding-JllI.alt Herreder,
~n 6' februar 1952. "l.."""·-=r;yst.Tingbog bd • ..I!'olding.bl. 22U, 241. Akt: skab H. nr. 283.

Kort og kirkeministeriets tilladelse forevist.
J a s t r u p.

" j

uenpartens rigtighed bekræftes. (, "

FREDNINGSNÆVNET
FOR den

RIBE AMTSRAADSKRED$
3 JUN 1954

. _ .. ,



FREDNINGSNÆVNET>

•

•

•



!

l,
•,
l

.1

•

I I
, '
, I

I

li • D P ..r ,.

I

REG.NR.1U3J
-----.-.

Folding kirke.

Ifa'r. Dr. 1lt. NørbØ111na.

J'old1ns SOiD. . ;-"

, " i' lAnmelderens navn og bopæ (kontor):

" I Fredningsnævnet for' Ribe amtsrddskreds,
dommerkontoret, HD/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede bads Tott. U1Dd
tilbyder herved som ejer af matl". nr. 131.

af .t1ø1ta14111111 by

...0141..- sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

,.0realet heskrives således: Arealet ØMt• .,.. .,.., tol"

ktl1rellr'Ge!IIt'Clice, IlOl ., bal"". heD '11 Je~ 'll'"~·'''
814ar l eD b~ pi !$O a.a bnll1e. .

.," J.. I \ \ ~>. ( 1..1. -{ti' L

.1

~1, l '

I

f.

r
r.

. "
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges cller heplantes med højtvoksende træer, midlertidIgt
eller, vedvarende, ligesom. der heller ikk.c på arealerne må graves grus elIeri: aobrihges I

transformatorstationer, ledningsmaster o .. Ii~n., skure, udsalgssteder, , bo<Jer, ),vogoe til
• .' I .. J 11~I!. J. d.:'

beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

Jeg fctrbJlfol<1er'm1g dog ret til at6Ø1~ 'ha~~~'_.~'\Ullr.jH.L' .,J.::, .. I.._'..... , "(",~'''''D4.v._. ...aN81et llO4 •• t a.1t • . ' " , , LI'... 0';~ "t.

• ,~Jes eller ..... ~ ... 1'11 t1Jt&a
&lrte. beD Ja areal.' 1lJ811~ tbbr.,oS .. taveJ'ø.

I •

J.~or fredningen kræver jeg ingen erstatning. ~ : l

Jeg er indforstået meu, at ovenstående frednin!:{stilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. lJl af

~11.. by )'014tlll sogn

dog uelen udgift for mig.
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Påtaleberettiget henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

.J!'olding menighedsråd, hver for sig eller i forening .

.J!'olding ,den 21' juli 19 51.

Mads 'l'oft lllnd.

"

I
~
i~

-Il
I
I

I
I

\

I • I

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13.!!.

af
Hørbø11ing by b'olding sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med mat r. nr. l2!. ibd. og lbm Estrup Hoved-
gård, ,.llI.laltsogn :x:1DdX: udgør et lancIbrug. Det freclede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst [Jantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 31' december 1951.

Jastrup. , . ,

Indført i dagbogen for retskreds nr. 88,'"uørding-J48lt Herreder, '

den 6' februar 1952.
l. II dl.

Lyst. Tingbog bd• .J!'oldingbl. 222. Akt: skab .l!'. nr.j 219. I

••• J,) .. , •• _1 l ,':1'[

.l I,

Kort forevist.
J astrup.

uenpartens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTSRAADSKRED5 den
3 dUN 1954

JII
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Rigtig kopi af matrikelkortet.
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