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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 transformatorstationer, telefon- og telegrafm.aster o. lign.; der må ikke opsættes

,7"\...\

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til '*~'11~r.{.:M~"'r,~' ~.,.<" A; A_~ tUn~~

. d'.. 11. . It',d" / ~/{I , I / l*:# ~ ~pL ~/ /..... ,r~;~rI Æ,fr,~:r'{l ~b~ot:q;;4~~ ,n:,r ;1;#;- ;;-:tf ;:-;r:a
17J.,c;'t"?'l.'t<'fI'" ,O»:l"'L~c( /~..-? ~;-~ øe( p... ~øu.r~} /t/'ce"'-- t>4 ,t'c~1U'-U"V~ ..

• II .' / .tf 41,.1.'::'"rb '7
...-?~ \0 N o{ VA 40. t~:J1 '*"1.. ('/)4 <l'l:::k. •

/) / f
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Je~ er indforstået med, at ovenstaend.eJred»tngstilbud tinglyses~in ~endom matr. nr.

~/'" .(,1..,. J: G" • ." /O,&; af L (j'fJf~-(j;-r /~ by <Jt..ø'~_../....... sogn,
-1_1 V ~~~~/r~

dog uden udgift for mig. \"'-:-/ ' / /7'
Påtal~erettiget i henhold til foranstående er iredningsnævnet for \j/,.'f,A..4,æ,/

amt og ;J;;,;1..; ~~~ menighedsråd hver for sig.

o' ~~./' • den 1.:.~!CJ1 19b~ .

C'\ _/, / .
Idet fredningsnævnet for ~~~,6d' amt modtager og godkender for~stående V J

f~~~gstilbu~. bestemm~~ (~'. at tilbudet skal ly4es som ~itut :å matr. nr,'/ k,/f!:; b"Øo>'O Æ
a~w-::J.,oY-,~ ..~~ w~"'" : by I '+;:'>'~ sogn" ,

af hartkorn: j :3- tdr,\- ' 6,skp. :' 2. 'fdk. ' O : aIb., hvilket matr. nr. i forbin·" '.
de1se med matr. nr ../ & ,V;.~:""1,G!!t--) g!!:. ~~/J..., ~ ~ u1gør ,et landbrug. ' ..
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af tlvilket en genpart bedes henlagt på akten.' ',;'

,M ~ltl.t.pante~æftelser, ~}'ettio:h., servi tuttel' o~ ~vrir.;e. bYl'der ,henviaes
Frednindsnævnet for I '\J~t ed' amt, den 98 /~" 19~3, til t1n~bot:!;en. (/

.1 : . , 1'>, I /(' :' ~ I I

I.' ~·~t~·" l
i . /V(( ~
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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. j der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder,isbode'2'vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-

hedsforstyrrende genstande; - e.f~;,M I~~ 'f ~-I"L.....-ø:1,)7~'~llof,L~
"y. /./ .# ~'" t; or: ~ / fo..e. P' .•• Mf.t /)H J, ,-....'t~~ ~e-r~ ~tf~ !",oI'Q;;K. /~......... ~, -vt' ,.",,~ . - ;' '/ ,

#. . / ? . /.J' ~U~'r~,,,,,.J~ i~ g...r ..,......~';;/ "",~,,6 ~ h CM?

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg e'r indforstået med, at ovensta~ fredningstilbud tingly~~min ~jendom matr. nr.

A0r!, ~6f{; ~~/~ af ~h--l" by ~tY~/1". sogn,

dog uden udgift for mig. '- _ _ / -/
På~e~et~et i henhold til foranstående er fl'edningsnævnet for '\iZr.~f

amt og ~1i.J. '~.::>'~'" menighedsråd hver for sig.

~~,d, ,den ,131~ 19':' -:.? f' •. " /I
~~~~

{-J. . ,

Idet fred~ingSnævnet for ~~./' aml modtager og godkender foranstAende
fredningstilbud, b~mes det. at tilbudet s,kal lyses som s~itut ~å matr. nr . .(tJ!!t ~()f( G1
af ,~~ø..r" by ~n~" sogo,

af hartkorn: ~O tdr. ,() skp. :0 fdk. (J%klb.,~~"

.'" d~~~ i ',: ~bf.ttg'. ':~
'., . Det fredede a~eJl ses indteg~t på vedlagte 'kort, af hvilket eo genpart bedes henlagt p-å akten. ' , '..

I M,h.t ~pa.ntehæfteleer, r;ere ;~i~)l.vServi tut~~ O~ øvri~e byrder henvi ges ' ,
.~, • I. Fredningsnævnet for, 1~t7 amt, den I,{~ t~~. , ti~ ti~go:bo~on .• , ..

)1':. ,"~o .!.. : ~ø~,' .:;'. '.' "~o : ' .. ,.... o;"
• ::,r .' • y" • ,Iv.. l, . 1/, ,', ,; ,.", .
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.';. I Fredningstilbud.l ..

Undertegnede menighedsråd for FrØslev og Mollerup sogne
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3!". Frøslev Hovedgaard

~ og Frøslev by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Frøslev sogn,

Arealet beskrives således: Hele matr. nr. 3~.

•
,I
I
I

I
Fredningen har følgende omfang: t

, Arealerne må i~ke bebygges eller beplantes, midlerti~t eller veavarende, således at
udsigten til og fra kirken htndres, ligesom der heller ikVpå arealerne må graves grus eller
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 .

.mllxnuueluxl1100:xm1gl(<<ogxMJtR)Q: Sålænge den til præsteembedet hørende
have med gårdsplads samt den del af præstegårdens areal, der ligger i umid-
delbar tilknytning hertil, administreres af kirkelige myndigheder, træffer
kir~eministeriet afgØrelse om nyplacering af præstegårdens bygninger, herunder
tillige selve byggeplanen samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer
præstegårdens udseende, uanset fredningsdeklarationen.

s
For fredningen kræv~ j~ ingen erstatning men

Vi Jøg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses Pll 1K~ ejendom matr. nr. 3l!
af Frøslev Hovedgaarcik og FrØslev by Frøslev sogn,

-MorsØ
valg

dog uden udgift for~. menighedsrådet.
Påtaleberettiget i henhold til foransHlende er fredningsnævnet for

~~ herreders provstiud""1ll~~.tethver for sig.
Frøslev , den 1L'/9 19 55

Thisted amt Qg

Idet fredningsnævnet for Thisted amt modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som s~rvitut på matr. nr. 3!!., Frøslev
af' Hovedgaard og by I FrØslev ' sogn

, I'

af hartkorn: O tdr. O skp. 3 fdk. 22- ~lb., JWi~~~iJIfJClii\~J(~
dclsexaurdc m:mxmx I . l' .mmc .>iKQ~XlbtæJ{dbt«iJC
Det fr~dede areal ses indtegnet I på vedlaJ!te kQrt, af hvilket en genpart bedes henlagt pfl akten
M•.h.l;. pantehæftelser, servr'tut'ter og Øvrige, byrder henVises til

l: Fredningsnævnet for; Thisted - "amt, den /9 1~5. I ,,!
t· ~ i
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REG. NR. /<lI? ~

De til Fredning tilbudte Arealer
betegnet med Skravering.

Oktober 1953~.
Landinspektør.

~-am--a:r
:P;;i,2evæ,uM~.d05~5.;ff.

~~.
~M·~~.

~ka:~.
Rigtig kopi af matrikelkortet.I,

! I

Direktoratet for Matrlkelv.eenet I ~~j 19,ft. .
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