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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

~redningsnævnet for Handers amt. F.So32/1951.

Mtr. nr.; ejerlav, 80gn: la Jvlørkeby
(I København kvarter) og sogn.

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

iogn.

Akt: Skab 111'.
(udfyldes al dommørkDrllorøt)

Køberll }
Kreditors bopæl. ----

Rl:stlllfngs-
formular

Gade og hU8 nr.;
(bvor "dlnt flade.)

AnmeldereR$ navn og bopæl (kontor);
}t'rednjngsnævnet for Uanders amt ved
dommer Foe, Marlager.

, '
Dagbog nr. 1402 12/9 1953

Stempelt·ri. Stempel: øre.

Fredningstilbud

\ '

Undertegnede Mørke menighedsråd
tilbyder herved som ejor af matr. nr. la af Mørke by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

a. Præstegårdens have '?e gårdsplads
b. Kirkens parke.ringsplads nOL'dØst for kirkegården
c. Præsteembedets jord nord for kfurkegårdsdiget i en afstand af

125 m fra det Le, uegrænset mod øst af den offentlige VGj og
mod vest af matrikelsskellet.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges 'eller beplant('s med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerno må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
, c

o. lign., d~rpå ej opsætros skure, udsalgssteder, isboder; vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande ..

:xIQ\forkOOmldllDCmigx:!iogxwtciilc 'Sålænge elet pågælden,le areal administre-
res af de kirkelige myndighe,der, træffer kirkeministeriet dog efter
indhentet erklæring fra fredningsnævnet afgørelse om nyplacering af
bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for
disse, for så vidt bygningerne Skal benyttes til driften af præste-
gårdens jorder2 ti'l brug for præsten 'el'leri det- hele skal -vjene
kirkelige formal. .

~ålænge den Lil' præsteembedet hørende haV8 med gårdsplads
samt den del af prtestegårdens areal, der ligger i umiddelbar til-
knytning hertil, administTeres af' d e kirkelige myndigheder, træffer
kirkeminis-teriet afgørelse om nyplacering af præstegårdens byg-
ninger herurmer tillige selve byggeplanen s~nt tilbygninge~ m.v.
og ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende, uanset frednings-
deklarationen.
Jensen & KJeldskov, AIS, København.
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For fredningen kræv'er jeg i~gen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående frtJdningstilbud tinglyses på min ejendom matr,

nr. sogn, dog uden udgift for mig.by, og

Påtaloberettiget i henhold til foranståtJnde er fredningsnævnet for Randers amt og Mørke

menighedsråd hver for sig.

Mørke ,den 12! 12 19 52.,
Sognepræsten attesterer ved sin und erskl'if t, at alle menigheds-

rådsmedlermneI' har underskrevet.
Nl. Gjøde. ehr •Juul. Jens IVløller Jensen. 8ioor DaC'h'Jensen.
1~.Solgaard Sørensen. c] ohanne Hasmussen. Ell.y Hasmussen.
H. ':['homasseno Knur1Bang.

Undertegllede attesterer horved, at alle menighedsrådsmed-
lemmer har unlerskrevu t.

Mørke 12/12 19520
Knud Bang.

Sognepræst, formani for Iv1ørkemenighedsråd.

Idot fredningsnævnet for Randers alllt modtager og godkender foranståendo fredningstilbud,

af Mørke by,bestemmes det,. at tilbudet skal lyses som ~ervitl1t på matr. nr. la

Mørke sogn, :dc~W;im;{XXxxxxtxlKxxxXx~~xxxxxktkxxx1pCxatOCxhvilket matr, ~r. evt.

forbindelse med lflJ:~XXJlC andre ibd. udgør et landbrug. D~t fredede areal ses indtegnet

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

11/9 19 ~3hedningsnævnet for Randers amt, den

P.f.v.
e.o.

A.Kristensen
sekretær.

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som
servitutstiftende på matr.nr.la Mørke by og sogn.

Kirkeministeriet, den 27.marts 1953 •
P.m.v.

e.b.
~inar Løwe

fm.
IndfØ~t i dag~ogen for retskreds nr. 60, 0~terlisbje~g ~g en

del af Sønderhald herred, den 12'sep.19530
'Lyst. '.J:ingbog:Bd.lYlørke BLI. A~t:Skab B nr.369.·
Am: Matr.nr. la er behæftet med servitutter.
-- Knud Kjærholm.

j.nr.1606113d
BD.

-:- -:- -:-
Afskriftens rigtighed bekræfteso

Fredllingsltoovnet for~. SEP 55
Randers' Amt. 7 .,

, ?j
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Afskrift. ~ j- ~

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

Fredningsnævnet for Randers amto F.S.32/51.

Akt: Skab ....
(udfyld •• af dommerlwntoret)

8a mørke
by og sogn.

Mtr. fif.; eJerlav~ 80gn:
(i København kvarter)

eller (I de sønder;vdske lands-
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn,

- Købers }
K d't bopæl.re I ors

Gade og hus nr.;
(bvor ald.nl 8od•• )

. AnmelderenlJ navn og bopæl (kontor);

.Fredningsnævnet for tianders amts-
rådskreds.

21/1 1952.Dagbog nr.108
Stempel: -- kr. -- øre.

Stempelfri •

Fredningstilbud

Undertegnede N. Sørensen, Solgård ,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8a af Mørke ogby. sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr.et der ligger indenfor en afstand af 125 ID
fra kirkegårdsdiget. -

Fredningen har følgende omfang;
r

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes -med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes 'transformåtorstationer, telefon- og telegrafinaster
. -

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrr~!lde genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til



c,
>1,

"

For fred'ningen kr~v~r jeg' ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. af lilørke og sogn, dog uden udgift for mig.by,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og IYIørke
menit:;hadsråd hver for sig.

lViørke , den 8 /11 19 51 .
N.Sørensen, "Solgaard".

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bEstemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2a
-:

af Mørke by,

o g sogn, ~r.n~ xxxx v_:,:tdffxz:xxx~xxY.::{xfdkxxxxxJilltlx~b.Vltket:~XK

ix:fm~~l'iiål.'[.XimCxxxxxxxxx:xlb&JU1igrøtJ<el:)q~ffi'SX~CCfi"~~~gc~~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 18/1 19 52
K.G.Larsen.

Indført i dagbogen for retskreds ur.GO, Østerlisbjerg og en del af
l- Sønderhald herred, den 21' jan.1952.

Lyst. Tingbog:Bd.Mørke BloI, akt:Skab B nro336.
Anm= ~jd. er behæftet med pan~egæld og servitutter.

Knud Kjærholrn.
-:- .- .- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

hedning.'nl;evnet for .7:SE? '955
&anders Amt. '~
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1Afskrift.

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

Fredningsnævnet for Randers amt •.F.S.32/5l.
Akt: Skab nr.

(udfyld •• øf domntllrlcontoret)
27b Mørke
by og sogn.

Mtr. nr.; e'erlay~ sogn:
(i København kvarter)

eller (I de sønderjvdske lands·
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr" ejerlav,

Bogn,

- Købers }
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(bvor sidlnl findes)

. Anmelderenll navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amts-
radskreds.

Dagbog nr.92 - 16/1 1952.
Stempelfri. Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede

af I'I1ørke27b ogtilbyder herved som ejer af matr. nr. by. sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:
Den del af matr.nr.et der ligger indenfor en afstand af
25 m fra østre kirkegårdsdige.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,. . .
ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster. . . .

o. lign., derpå ej opsættes skure, .udsalgssted~r, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande."
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For frednirlgen kræver feg in'gen erstatning,

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr, 27b og sogn, dog uden udgift for mig,af Mørke by,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Mørke
menighedsråd hver for sig,

lllørke 8 /11 19 51.,, den

M.Jensen. D.Jensen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og gopkenper foranståen4e fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som serv}tut på matr, nr. 272, af Mørke by,

Fredningsnævnet for Randers amt. den 15 /l 19 52
K.G.Larsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, 0sterlisbjerg og en del
af Sønderhald herred, den 16'jan.1952.
Lyst. Tingbog:Bd.Mørke Bl.lo Akt:Skab G nr.173.
~ ~jd. er behæftet med pantegæld.

Knud KJjærholm.
-:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
;'. M· ,~."

Frednin~SJævnet tor
.:~anllel's -\!ilt.

~7:SEP. 1955

~

h "
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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.32/51.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al domlfUJ,kon/o,et)

Mtr. f1r.; eierlav~ 80gn: 270 Mørke
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands. by Og s agn.
dele} bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr'l ejerlav,

sogn,

Købers }. bo æl,
Kredltors p.

Gade og hus nr,;
(bvor sidlnl lindes)

AnmeldereM navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds.

Dagbog nr.93 - 16/1 19520

Stempelfri.
Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Christian Svenningsen

af lv1ørke270 by. ogtilbyder herved som ejer af matr. nr. sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del af arealet der ligger indenfor en afstand af 20 ID fra
østre kirkegårdsdige.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplahtes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på areaierne må anbri~ges tra~sformatorstationer: telefon- og telegråfmaster
. ,.

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red;'

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende ~e!lstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til ~t det på grunden liggende drivhus for-
bliver liggende og eventuelt udvides.



. ...
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 27c af Mørke by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Mørke
menighedsråd hver for sig.

I
I

I

,

I

~'
li
I'

Mørke , den 8 /11 19 51 .
Kristian Svenningsen.

e
e
e

Idet fredningsnævnet Jor Randers amt modtager og godkender f~ranstående fredn}ngstiIbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 27.,Q af Mørke by,

pik~:xtoxQ::xf<:.1m1kmimlCltOOllaa1cbEdexXlJm:1~~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15/ l 19 52

K.G.Larsen.
Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del
af Sønderhald herred, den 16'jan.1952o

Lyst. Tingbog:Bd.Mørke Bl. I, Akt:Skab n nr.306.
~ Bjd. er behæftet med pantegæld.

Knud Kjærholm.
II
I, .-.- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredlliagsn.æcwt ror

Banders Amt. -7' SEP. '955
~Z-
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~fskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.32/51.
28b lvIørke
by og sogn.

Akt: Skab 111'.
(udfyldes o/ dommørlwntorllt)

Mtr. nr.; ejerlav! sogn:
(i København kvarter)

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

sogn,

Køberø }
K d't bopæl. ----re I ors

Gade og hus nr.;
(bvor .ld.nt Rade.)

Anmølderenll navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amts-
rådskredsoDagbog nr.91 - 16/1 19520

Stempelfri. Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Jens Borg og Kirsten ff~rgrethe Borg
af Iv1ørke og28b by. sogn, attilbyder herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del af matr.nr.et der ligger indenfor en afstand af 20 m. fra
østre kirkegårdsdige.

Fredningen har følge-nde omfang:

Arealerne må ikke bebygges el1e~ beplantes med høje- træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på ~reale;ne må anbring~s transio;~atorstationer, 'telef~n- og teiegraf~aster

o. lign., derpå ej opsættes, skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

111 ,I 'IJ ...
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For fredningen kr~ever jeg lngelD er·statning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tingly-ses på min ejendom matr.

nr. 28:2. og sdgn, dog uden udgift for mig.af lvlørke by,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Mørke
menighedsråd hver for sig.

!ilørke,den 1951 .8/11

. Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foraqstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 28b af .Mørke by,

19 52.Fredningsnævnet for Randers amt, den 15 /1

K. Go Larsen.
Indført i dagbogen for retskreds nr.60, 0sterlisbjerg og en del
af Sønderhald herred, den 16'jan.1952o
Lyst. Tingbog:Bd.Mørke BloI. Akt:Skab D nro 326.
AP~: Eid. er behæftet med pantegældo___ - u - -

Knud Kjærholmo

-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Eredningsn:cr"1't for • 5
Rande", Amt. .~5
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01796.07

Dispens'ationer i perioden: 22-11-1990



KtU. "U\. o .r/7~.0 .(

U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

•

1990 traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
beplante et areal mellem ejendommene matr.
nr. 8 a, 1 gf og 1 a Mørke by, Mørke, der er
omfattet af kirkeomgivelsesfrening.

MØdt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, og sekretæren, retsassessor
Otto Bisgaard.
Det kommunevalgte medlem var indvarslet, men ikke mødt.
For Landskabskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Formanden for menighedsrådet, Erik Hansen, og kirkeværge Leif
Nielsen var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit~ mødte Søren
Højager.
Endvidere mødte Leon Sørensen, Rosenholm kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Rosenholm kommune og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen
indvendinger mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af
naturfredningslovens § 34 at meddele tilladelse til den ansøgte
oeplantning i overensstemmelse med den foreliggende
beplantningsplan.

Den 22. november
Sag nr. 123/1990

,

Jørgen Jensen.

UdsKriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den

~ klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før

MiljøminisNteriet k l ag e.f r iste n s ud lø b. E r id age indg ive t, m å t il lade lse n e lle r
Skov- og aturstyrelSeD.

I J.nr. SN 1L-t1/1?- -OQ:::J.3 ..
~kt. nr. 6



•,

•

dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 28
november 1990.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen •

I,
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