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Undertegnede ..-o~~~~~17"E./"Io_' ~ ~~ ~J ~

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ar 1/ (l' , .-c{d;
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sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstaU~rer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at ~~ U~~ftk~~e..~I!!~ ;P../d-/J:-//_~·-4-/M~"
d<..(~ ,.mø-!'".{~/ ~7/

ti
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstå~egedningstiIbud tinglyses ~~n ejendom matr. nr.

8' er af <~~ by ~ ø-' sogn,-
dog uden udgift for mig. ~/ \

. Påtalebere~»i ,henhold til foranstående er fredningsnævnet for v~4/
amt og c1ir~C/ menighedsråd hver for sig.

7f,t,c7

;;fln~
I den II;] / (p 19 ~..~.

y~~~
. Idet fredningsnævnet for ~/ amt modtager og go~kender foranstående

. fr~dningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servi~t,iå matt. nr. g (J-

af 1f4~; by ~;' - sogn,

af hartkorn: : () tdr. O skp. I / fdk. ())( 'alb.~~t1n~.
~H:.-4tt. : ~,~- ,

. . I '
Det fredede areal ses indteg",~t på vedla&te kort, af hvilket en genpart bedes henlagt 80l akten.M.h.t.pantehæftelBer,~ll~a~,t\i~~.p8ervitutt~ o~ ø!ri~e byr er henvia~qe ~

I '.. Fredningsnævnet for iW~?·M.,.· amt, den~ j/o 19b5. ,til t1~gbo,,;en·v .'
: t' l I ~.
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Fredningstilbud:HISTED A~:Sll.ADSK~~m~s,
/7' /"1 dommerkontoret i Vestervig
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tilbyder herved som e{/r' af J~tr. ~r. o B ,.r " ~",~o
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at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

I

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstaticrner, telefon- og telegrafmaster o. lign. j der må ikke opsættes
skure, udsalg.ssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenståend!; fr.,cdningstilbud tinglyses på mi~ ejendom matr. nr.

g1: af cg~ ~ by e.t){,; sogn,

dog uden udgift for mig. ~
Påtaleberc:!Ji~t,i henhold til foranstående er fredningsnævnet for \j~4/

amt og 'lfht:Y menighedsråd hver for sig.
A,?#,
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4~4,~ ~~A~&.
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i < Idet I,edningsnævnet 1M ~ Lk amt mndtager ng gndkende, 'Manstående
fre~ningstilbud, bestemmes det, H Jil~udet skal lyses som servitut ~å mat,r. nr. 8-:!:
af I : ~d by ~k sogn,

I ' \ ~
af ,hartkorn: I () tdr. O skp. /' fdk. f(%alb.~u.WtQt..~H:...Juz.,.-NQl:b>trr-, ,

~te..eVr!1å'ho-M. I ~~~. '
j l 1, ,.

Det fredede areal ses indtegne~å vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
M h.t.pentehæftelser,b 1(.ti,O"l./Servitu~b~r op.;ø.3ri~e byrder henvises• l: ,Fredningsnævnet for '.A!c( amt, den / liV. 19 b . ti 1 t~np;bo~en • 1/'
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Anmelder:
FREDNINGSNÆVNET ti

FOR

F d· t-Ib d THISTE.D AMl'Sl\ADSKIUlDSre nlngs1 u . '.'dommcrk~ntoret 1 Vestervig

.' Undertegnede "J.",:tAA "./:{:4L.,' ~~-{ ;!k;
tilbyder herved som ef/r af mil. nr. // tC- I

~~,

o~ eog;n.

f ~ P',:
a, ~~ by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
,r,\ .

anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign. i der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. .<f/.

Jeg forbeholder mig dog ret til at J/:;;J;r /_~P~;:;/.'. ",,,,-.
~ #(.a-. -::.4' A!'ea l4w:.1i<-.-./ ~ ~.,?- I

A -11 ~/,ft -<i ~ UJ,..~~ '?'~/~r"J / cPo~~ r:;LC'~~ (>~~~ ~c/ /~/a-ø~f{,,ef ~v.4~
,AM r)( /10. (.LA/I' -.. ti' (/

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenståe~~~edningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

/ / -c. af ~t?' by ~g,' sogn,

dog uden udgift for mig. • '--- ..
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for '\~~~

amt og ~; ...~Øo ~ menighedsråd hver for sig. . •

t't; ,den .f~ / 6? 191o=~.

. drl~rJjtt~L'
. Idet fredoingsnævnet lor ~ ~/ amt modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det::2 tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ,IIæ-#/ ..#?t-
afr;" '!Jd by -r;L:1>eI: sogn,

< af lhartkorn: () tdr. {p skp. ; O f~k. / %~Ib., hvilket matr. nr. I forbin- ,
de'se med matr.:nr. iI?!3: I ~/~ Øo~ Iflfl~! I ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indte~n~t på vedlagle kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

M.h.~ .p,nnt~hæftelaer~uttB.l'e,ttt~lv:, Bervi tu~t~r Op.; glvr1~e byrder hemviBes'
: " fredningsnævnet for '''J7~,tf.fcf _ amt, den ::(/fltfrJ 19b 30. til ting;bo o:en. .
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Rigtig kopi af matrikelkortet.

\ , i-
Direktoratet for Matrikelvæsenet 1,d.I.~' 195/.
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M',lforho,.d ~I~OO' ' c;:;tI ~ o :

De til Fredning tilbudte Arealer
oetegnet med Skravering.

Oktober 1953
~

Landinspektør.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01876.06

Dispensationer i perioden: 31-05-1999



Modtaget!
Sko\?=og NaturstyU"~lseij

= ~ jUN~~~~~

REG. NR. t ~ l \O. o'to

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 31. maj 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 13/99

Ansøgning om tilladelse til ændring af tagkonstruktion på ejendommen matr. nr. 8 o Elsø by,
Elsø, omfattet af fredningen ved Elsø kirke.

Der fremlagdes:

1. Ansøgning af 7. april 1999 fra Birgitte Christiansen, Elsø, med bilag.

2. Skrivelse af 14. april 1999 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors.

3. Skrivelse af 16. april 1999 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors.

4. Påtegningsskrivelse af 10. maj 1999 fra Ålborg Stiftsøvrighed.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev, meddelte fredningsnævnet tilladelse til ændring af
tagkonstruktion som ansøgt, på betingelse af at taget udformes, så det er tilpasset de eksisterende
tagflader i materialer og farver.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen 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.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke

1_ CLOlQ)()\~~6- '~\t l\~-ooo \
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(e
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

3 1 MAJ 1999
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