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Fredningen vedrører: Vorde Kirke

• Domme

la ksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 13-01-1951
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(HdJylde. af dommerMntor")

ltr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 7..fl. To rde

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:r.e I ors

fJ'-.l.t 1 hedll1l1iSt1evDet ~Ol'
tf~oo~u~'-~Ad.~ltt.~ d.~ SI4 1952.

(hvor sådant findes) Otto xte zboe lir

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amlsrådskreds.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 7.

af Vorde by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til T O X d • 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 ~ 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, begr'gQ~e~ mOQ'

at kirllOigårdsdiget og iøllrigt ftf udl.r den del st lI.nr.. 7., del! ligge: mell.-

vejeR op til k1rkePrd •• og ØUlaser... ,_ .... den del af 7*. ur
U"ger 0S' :!Q:r: veje. op til k1racArd.••• 1det d06 fraaår et a:r .. l, ja

der begr••••• f en 11D1., der udi4J! tra tot puakt på det .,dU,.
skel af" 7. 45 • fi~ det .,ydft.tre b,er. at 7&.. oc ... ~ pil1"811el_4
4et vestre sul af 7&aod !lOrd. til tiet •• de:r 6ft 111li_, fler går 1 to..1

, ld,elee at det llO%dre akel at' 71sod vest.

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 Tøl"de SOli' ,",ar t.r 81&.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. •

1951.

Til vitterlighed:

A. Xria'tlli.ttlifIC
prov3t

tiStrup p% .Skala



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS,

Viborg, den 1951.ll. J~m,)ar
Otto nerboe.. T. laa.UD.a. tnlrtat1". leder .....

t1ag11s~ 1 retskreds ~%. 1&1 Tlborg keba'ad a.v••
dg 12..... 1952•
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

REG. NR. 6 II ~S .O \ O
Akt: Skab nr.

(udfyldes af dommerkontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn: o... tl .. d
(i København kvarter) g.a II ,. "ør' e

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

sogn.
Prealqt 1 r.reda1ngaMVltatfor _
"1bo~1 am~$%ådskred8 den g/4 1952.-

Gade og hus nr.: . .'
(hvor sådant flndes) Otto n.reo e.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Købers } b lO æ:Kredit9rs p

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskre'ds.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 8a

af Tor d. by OG sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtSrådsk~~ indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske no~nyb~tggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ka-B-eIler senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begFan~sfils ffled

af4itkegårdsdiget og iøvrigt -M'heøtAr at den del at "lU'..,8a .. der '11gge1'

nord tor k1rkegården og toru.deD l1latt'i~elskellel lJtJgranses 1 IlØrGat
en linie fr a det sydveatre hjør.ne at 84 til det JlZfdøstre h:lerce..
'f 78 og 1 sydvest at ea lime ha det sidøatre b3ørne at" 2. lanp
arkYej eø 1;11 IIkelle:t melletl 8if og 79-,

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 f~ d
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ør e t!OSD,".e:r for 81&..

, den 1951.
TOl'deP.t. V 1 l~O r i

Jel'l$ Jeneen

e Til vitterlighed:
, r'

tit to X1ø rboe
done æ
T1boq

SY.,Ni uloen
dOIlmO'l'1'm.

'f1bOl"&.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Otto Jtlerboe.

Viborg, den 19~

tiDglyn 1 retskreda nr. 7S, Tibora t.ba'tad a.v.,
dea l2.Q8J'. 1952•
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Akt: SI<ab nr.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser.- Reg. nr.: 01795.01

Dispensationer i perioden: 30-05-1996



•
'Jloataget .

3kov- og Natursryrslser
- ' 11~11 ClC~:... ) -,,~Jf~i ;t;lL)

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 30. maj 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret iThisted.

Mødt var formanden dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 23/96

• Ansøgnig om tilladelse til etablering af parkeringsplads ved Vorde kirke, matT. nr. 7i Vorde by,
Vorde, omfattet af Exner-fredning.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 15. april 1996 fra Viborg amt, samt projektmaterialet vedrørende etablering af P-
plads.

2. Udtalelse af 7. maj 1996 fra Viborg Stiftsøvrighed,

.1
I

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse .

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det
kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering
af parkeringspladsen som ansøgt.

""':11_..1_1 L_ ... &'_l..1__ L.':_ ..I~_ :1.1.~ ~_ •• ..I_ ..... ~. :_A~_ 'l ,!t .. ""A"" .... + A .... "".. .,., .. AA .. l+ .. 11.... arlr .. h", ..
J lUaUC::I:>tal UUI L1C11Uta, u v 1~ U\;l1 J~~ \;;1 UUU J ll'i;il UIU\"U J (U "''''''''''., "'" ""'''''la ........ u&,\,"",I'\''''''.'', "'........... u.".n.,.., auu

været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder,

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Miljø- o~ F.ner';mini!lteriet
~ov- og NaturSl.Yl'clsen
~'r SN 1996 - \ l \ \ I\~-Cl 00 \
Akt. nr. g

IIID~•



En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

~Mød\tn7ve~)

~\
formand .
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