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Fredningstilbud .
• ":,, •••• 'd." '. ,;.. /.' otu.' (Ø&'c;! v

, Undertegnede ~ ~ /{.."..I>~ ~'A I , '

tilbyder herved som e/tr af matr. nr. '1aA1... '# 7~
af ætM/ --bY - riM/,
at lade nedennævnle areal af ovennævnte matr. nr. frede. '!J 'r/

Arealet beskrives således: ett.& ~ "'-'. 7...... ~?~ ',æ~ .
sogn,

Fredningen har følgende omfang:
I' 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 transformatorstatlAner, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsfOl'styrrende genstande. ~ / / ~ ,,-~~~~it~t~/;~~·,F~~··
V~J:-j './r/-' -e-r;/ N'ld/ h. .

• For fredningen kræver jeg ingen erstatning .
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredni~stilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

?~~ ~~ af æ~q by tfa,~,?(/ sogn,

dog uden udgift for mig. ~
Påtaleberettiget i heph9Jd til foranstående er fredningsnævnet fo~~c:/

amt og æ~,;,c{/.)t?r menighedsråd hver for sig. '

æM( ,den I~/(p 19~'f.

Idet fredningsnævnet for ~~~/ amt mndtager og go~kender foranstående
fredningstilbud, bestemn~~ det. at t!)budet skal lyses spm servitut på maj:. nr. '7 ~ v
af {/(4~tJ( by æ~tII'· sogn, ~. v
af hartkorn: O tdr. (J skp. : /I idk. O J( alb.~r.-+-..I.oilii.A-
~ : I i ~-eH1.mdb

I I ~, ,

. Det fredede areal ses indtegn~På vedlagte kort, af hvilket en gbnpart bedes henlagt på akten. ' ,
M.h,. t .panteh81ft elser, b "Bre/t~i 0;)1. ,....eervitutt§~ o~ øvri ~e byrder 11envi sea :

i ,Fredningsnævnet for' ~d:-"""amt, den .(ifJ{O 19 J J. til tinn:bo~en.1/ ' )
Ir, l 'l " /1 l' . ,: . _t I I l "1-.e-r. i , .~.

" ; - - l - , .. • ''17' });,.'~~jf'7 'i ,- - I ' -' ,. , !
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T1I1STED AMTS1~f.,DS[~P,13l.)S ..

Fred~ingstilbud.-, dOllllll~rL(;l:t(,r-.t i Ve:;l'!:~"G '\L

, :.', 'Q~- ~L_~'d!it· -c1&~~if~:'~~
. Undertegne:d~ ./,)f>~tJt 4'( :' ~ I d ti :;r(J .

, tilbyder herved som ejer af matr. _~: !l 'IÆ. .
af' æ~4/ ' by _ æMcI/
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således: ~- ~~. I'V'wI'. '2cl§, æ'/~/,,-
sogn,

i-

•re 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 transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, ud~~lgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

~6ffNtAif"a.t

~
I' For fredningen kræver,f~ ingen erstatning. ~----.

•
('"JL"""H1'HI~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~ ejendom matr. nr.

af cØ4tc( by (!Ctd!~c1J' sogn,

.'" ...

,l·
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2'+h Redsted by, ,og sogn.
J " ·1, ,

REG. NR. /'l~c;../ (V~l_ S'/'
Anmelder;

31. JAN.I~b~
1:R.!!DNn.JGSN lEVNET

rem
THISTEn AM'TSP} T';',~~: F [).;",eS»

Dommerltontoret I
Vealt:'rvig

Stempel- og gebyrfri
i h.t. lov nr. 140 af7/5 1937 § 33.

D e k l a r a t i o n •

Ve~ fredningstilbud af 8/7 1952 pålagde ejeren af matr.nr. 24g
Redsted by og sogn"rKarby-Hvidbjerg-Redsted sogneråd parcellen
servitut bl.a. gående ud på,at arealet ikke m&tte bebygges eller
beplantes hverken midlertidigt eller vedvarende. Tilbudet, der
blev godkendt af fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds, blev
tinglyst den 5. januar 1954, således at fredningsnævnet og Redsted
sogns menlghedsråd hver for sig var påtaleberettiget.

I anledning af en fra Bedsted sogns menighedsråd indeivet an-
sØgning om tilladelse til at erhverve og bebygge en del af matr.nr.
24h Redsted, blev der ~f fredningsnævnet afholdt møde den ll. maj
1954 på åstedet. på dette mØde vedtog nævnet at meddel~ tilladelsen
bl.a. på vilkår, at matr.nr. 242 Bedsted blev pålagt visse forpligtel-
ser med hensyn til bygningernes beliggenhed m.v.

Matr. nr. 24h Bedsted er senere blevet udstYKket således, at
den blev delt i parcellerne matr.nr. 24g, der a~tes anvendt til ud-
videlse af kirkegård og matr.nr. 24h, p~ hvilken er opfØrt en præste-
bolig. '

Ved et fredningsmøde den 23. juni 1954 har fredningsnævn~t for
[,it vedkon'rl~ndegodkendt bygningernEllsplacering, udseende og farve
på det nuværende matr.nr. 24h Redsted.

Landinspektør Jarly iJar efter fred ningsnæv-nets anmodning ud-
arbejdet rids over matr.nr. 24h og 24h Redsted.

Undertegnede, der nu er ejer af matr .nr. 24!!og 24h Redsted by
Iogisogn pålægger h~rved matr.nr. 24h Redsted følgende servitut:

på matr.nr. 24h må der ikke foretages yderlig~re bebyggelse,
derunder ej heller tilbygnine eller ombygning forinden tegninger,.,ud...,

Ivisende beliggenhed, udseende og farve m.v., forelægges de påtalebe-
I 'rettigede til godkende,lse. I

På det med sort på vedlagte rids skraverede areal 'af matr.nr.
24a og 24h Bedsted by ~g sogn, må der ikke foretages beplantning, ,så-

l ,I l Iledes at udsigten til og fra kirken hlndres, Iligesom der ikk~ må graves' :'1'i I , '.' . '/
, I 1 '",,

.,-.;~....

r",



I I

tt grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegraf-
master og lign., der må ikke opsættes skure, udsalgssteder, isboder,
vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skønh~ds-
forstyrrende genstande. "

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Thisted iilllltsrådskreds
og Reds ted f,lenighedsråd hver for stg. . 4:/ /? )., I

4m/,/~./.?~~: J'7---t~~~ /A/r~~ Æ R e d 1't e d , den /~ / 0-7.
~. ~ ,. ~:D~ .'7

;7,./ ,(J--y _ I. ;j~dt· Jf~~rf
1fu.~tt11f. ,Y", \ J~ ~~.. ~1VVl,8I/.t,jf~.

Undertegned~ påtaleberettjgede meddeler herved tilladelse til
'4t at matr.nr,. 24Q Redsted by og sogn inddrages under kirkegården, og ~'

at der e~ab1eres parkeringsplads for kirkesøgende på den sydligste
bramme og 7 m af matr~nr. 24h Redsted by og sogn.

fREDNING~NÆVrrET
f'DR

THISTED AMTSn.ADSJrlUlDS, den 27. januar 1959.
f!VtdV:
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/J'/#G-REG. NR. Kortet ført

1
ajour.

Med grøn skravering er
bfremhævet det areal af matr.nr. 24

keringsplads.
der skal afg! til kirkeg!rd og par-

Nykøbing Mo~irJ:l
lan~r.

1958

DIrektoratet for Matrikelvæsenet ~~

MAlforhold 1 : /;000. f

Cl) ,

Q

~$g.
~~~4V.

~·JLi~~. ~

5il....i:et:Z~ .

Rigtig kopi af matrikelkortet.

ur
elanket K. .,~Chr. Petera .... Paplmandel A/S

Udfærdigelsen gebyrfn

$00472-
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Undertegnede boelsmand Aksel H~ugstrup Mtkkelsen, Redstpd,

~p~ pr e3er af ejen~ommen matr.nr. 3 Redsted by og sogn, bes~em-
mer, at der på dpnne ejenoom mAd forbindende virknlne for mig. ,

og senere ejere a~\ejendommen vil være at tinglyse følgende be-
stemmelser:

Det på vedhæftede rids, udarbejdet af landinspektØr B. I

Jarly 1 juli 1954, skraverede ~e~_~_~,må ikke forsynes med nogen ."
form for behyggelse, hverken vedvarende eller midlertidigt, der-.
under skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller'
opbevaring af redslraber eller lign. skØnhedsforstyrrende gen-
stande. På arealet må der endvidere heller ikke anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster elier lign • . ,',

~
Den på ridset viste syd-vestlige del af det skraverede

areal på 15 x 19 m må ej he1ler,have beplantning i over'een
j

"
" .'- '1

meters højde.
,. ,
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01876.07

Dispensationer i perioden: 01-03-2004



SCANNET
e . \

Den 1. ma r t s 2004 afsagde fredningsnævnet ved Viborg amt følgende

kendelse:

Ved fredningstilbud af 8. juli 1952 blev matr. nr. 24b Redsted by, Redsted sogn, undergivet
kirkeomgivelsesfredning, en såkaldt Exnerfredning. Fredningstilbudet blev tinglyst i 1954. MatT. nr.
24b blev senere udstykket således, at det blev delt i matr. nr. 24b og 2411, og begge matrikler er
undergivet fredning. Matr. nr. 24b ejes af Redsted Menighedsråd og matr. nr. 24h ejes af Redstcd-
Hvid ~jerg- Agerø Præstegård.

Ved deklaration af 18. juli 1956 blev matT. nr. 3b Redsted by, Redsted sogn undergivet en
kirkeomgivelsesfredning. Deklarationen blev lyst samme år. Matr. nr. 3b ejes af Conny og Torben
Johnsen.

I forbindelse med ønsket om placering af en ny præstegård på matr. nr. 24h Redsted by, Redsted.
godkendte fredningsnævnet en placering af præstegården på det fredede areal. I forbindelse med
dette og med inddragelse af matr. nr. 24b Redsted by, Redsted, under kirkegården, udfærdigedes
den 16. januar 1959 en tillægsdeklaration til den tidligere fredningsdeklaration til sikring af at der
ikke i eller om præstegårdens have skete beplantning så udsigten til og fra kirken hindredes.
Deklarationen blev tinglyst den 31. januar] 959.

Kommunalbestyrelsen i Morsø kommune har den 2. december 2003 anmodet om, at fredningen
ophæves.

Som begrundelse for anmodningen om ophævelse oplyses, at Redsted, Hvidbjerg og Agerø
Menighedsråd ønsker at opføre en ny præstebolig og et sognehus delvis på det fredede område på
matr. nr. 24h øst for Redsted kirke. Den nuværende præstebolig fra 1956 vil blive revet ned for at
give plads til det nye byggeri. Det anføres endvidere at området er tilgroet med ~j beplantning
trods fredningen. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at fredningen har mistet sin betydning.
da den ikke har haft nogen effekt, især ikke for beplantningen på matT. nr. 24h.

Fredningsnævnet har holdt besigtigelse og møde den 20. januar 2004.

Det blev ved besigtigelsen konstateret, at fredningen ikke er håndhævet. Omkring det fredede areal
af matr. nr. 24h er der en 1,8 meter høj bøgehæk. Der er på de fredede arealer på såvel matr. nr. 24b,
24h og 3b høje træer og anden beplantning over en meters højde.

Under mødet blev det oplyst, at Ålborg Stiftsøvrighed anbefaler, at fredningen ophæves.

Fredningen er ikke håndhævet effektivt gennem en årrække, og den har mistet sin betydning for om
udsigten til og fra kirken hindres. På baggrund heraf og under hensyntagen til det planlagte byggeri
beslutter fredningsnævnet at fredningen på matr. nr.e 24b, 24h og 3b Redsted by, Redsted sog op-

12.1\/13-oo0(



hæves.

Th i bestemmes:

Fredningstilbud af 8. juli 1952 lyst på matr. nr. e 24b og 24h Redsted by, Redsted, deklaration af
18. juli 1956 på matr. nr. 3b Redsted by, Redsted, og deklaration af 16. januar 1959 tinglyst den 31.

januar 1~, 9;:zt ~'24b og 24h ~~e~ :; R~~ed' op~ves

~lIj/ W1\J\ ~ '/!~ø77?(f?1'~
Anton Kirkij~ Knud S. Lund KåJ Rasmussen

~----
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