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

udsigten til og fra kirken hindr,es, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstati~~e~, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vo~ne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. _ . ~~ ,

Jeg forbeholder mig dog ret til FJtf.lo"t ~ ~d~:J .'"_ ~ ~
I ~,4~ d~Ar)/Je~~~~ ~cr'/~v~
?~~~h. . f

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået y-ed, at ovenstående J~?dn~gstilbud tinglyses p~ ejlmdom matr. nr .

t.!).... af Æ'mb-v by 07'ffl4:Jz.J sogn,-
dog uden udgift for mig. '\...." '

Påtaleberett~i henhold til foranstående er fredningsnævnet for ~~c('
amt og ol"~~ ~M menighedsråd hver for sig. .-

~~ ,den"~~ 19b-~.
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Idet fredningsnævnet for t/ '\r-~/ amt m:dta~er og gOd~ender foranstående

fredningstilhud, bestem~~s U. t tilbudet skal lyses som ~erv' t på matr. nr. 6~
f,' - b, P"- Z_a , . y ~ • sogn,, , '

af hartkorn: ; O tdr. 11 skp. fl fdk. dl elb., hvilket matr. nr. i forbin- ' '~" I

d~lse med mat~'; nr. ~ ~ o~~ !k . . ibd. udgør et landbrug. ',. ",0. -: 'r~;
. 'o~t fredede areal ses indtegn å vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. ,,', ' .

M.l1 ~t ·pantehæftelser t b ~ej.:~1~1J'.veervi tut~e.r Op.; Øvri!':e byrde r henvises <' I

; , ~redningsnævnet for ~~g( -amt, den ~1JI'((/ 19S3., til, t1n,~bo,~en. ,
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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 transformatorstat,tqper, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, v0l:!ne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn·
hedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at g.~4~ ~i/~.ø~ ,4~~/,.{
A.. ,,;4y ~~t.~,j~' .~"),......:.~~/

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.e Jeg er indforslået med, at ovenstående fr~nin~stilbud tinglyses p~in ~~ndom matr. nr.e ~d af d'~~ by oY~~ sogn,

dog uden udgift for mig. '--- .
Påtal~ber~get i henhold til foranstående er fredningsnævnet for V~

amt og ~ ~ /JU menighedsråd hver for sig. :

V~ ,den ~f1G 19~~.
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Idet fredningsnævnet for ~~~ amt modta~er og godkender foranstående
fredningstilbud, ~estemmes d~at tilbudet skal lyses som ~itut p'å matr. nr. 6"l-' b
a~ I eX~Æ-.r by I o?'t:W:>~ f #' sogn, V

af hartkorn: i O tdr.' O skp. I O fdk. ;/ 1(, Itllb.~rb~ "
~~ , : ~~t,...latrd-br-ttlt:- '
Det fredede areal ses indtegn~På vedlagt e kort, af hvilket en g~npart bedes henlagt på akten. '

Moh.t .pant~hæftelser. b, .o"s~~~tl~h ~servi tutJ1Jr o~ øyrir;e byrder hen-v!ses '"
o Ftedmngsnævnet for /~4.Rq' , :amt j den;r. / /(/19b"3. til .t1tll~~o~en0/~ ";'

~d/ I:: ,,:! V" .
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Fredningstilbud.
/'

Underte~~ed~ k.---..(~:-... ~ / ~ t/
::bYder berved som ~je~ al ?tit;~Y Lh
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

, Arealet beskrives således: ~ c6/i-..;;,.-.,.",tf '!. ~''"_

LrUr ..~(,.,/-.(1"StJ __ ';_ ~'0~~..{~;<.
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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.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isbode~'vo!:!ne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

3~M~~IC~i1"!lCU~)f~XtltX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning,
Jeg er indforstået med, at ovenstående )~dni~stilbud tinglyses p~tØln ~endom matr. nr.

.46 ~ af cff"~~ by d(~'V sogn,

dog uden udgift for mig. "----..., ",#
Påtaleberettig~i henhold til foranstående er f.redningsnævnet for V~tf'.

amt og ~:>..æ.~~ menighedsråd hver for sig.

~/ir ,den "'1/6 19S~
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Idet fredningsnævnet for. ~~.( amt modtager og gndkender loranstående
fredningstilbud, besteOlmeS$;et, t tilbudet skal lyses so~ ser~ ., matr. nr. /6.:!:
af . t>'-.r:>.&v ' by c:f"~~ sogn,,

1/
af hartkorn: d tdr. ;.4 skp. q( fdk. ~ alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr., nr. tf",... flT 'I..c..~ .!ISet. 'ibd. udgør et~4u_~ ..~.
D~t fredede areal ses ;;;dteg;;~' å ;;dIagte korl:""af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. (~~---
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Arealet beskrives således:

tX~L .

•• Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må il{ke bebygges eller beplantes. midlertidigt eller vedvarende. således at

udsigten til og fra kirken .lhindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, 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 ataiO;;'~ ~ "r
"".I~ .. j'V~1~ ~D.~.e/ ""'" " (J'

, For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fr~ninjstilbud tinglyses ~'y!in eje~dom matr. nr.

,/ ~ ~ af o?t~SJ. by ~~ . sogn,

dog uden udgift for mig. . ~ '/, ~ / -,
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Afgørelser - Reg. nr.: 01877.09

Dispensationer i perioden: 16-10-1980 - 19-10-1997
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REG.Nl l B77.0<:)

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 16. oktober 1980 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på :oox!lf~ttooK;x dommerkontoret i
Nykøbing Mors •

Mødt var formanden, dommer Ib Lind Larsen, Nykøbing Mors, og med-

lemmerne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og fhv. skovfoged
Aage Jensen, Nykøbing Mors.

Der foretages:

Sag nr. F 158/1980 Andragende fra landinspektørerne
Knud Sørensen og Svend Bak om dis-
pensation fra kirke fredningen ved
Lørslev kirke til skelforandring
mellem matr. nr. 6 a og 6 g Ljør-
slev By, Ljørslev, og kirkegård.

Der fremlagdes:
l. andragende af 9. september 1980 fra landinspektørerne Knud

Sørensen & Svend Bak, Nykøbing Mors,
2. skematisk redegørelse,
3. måleblad,

i 4. hovedkort,
5. rids,
6 - 7. fredningsdeklarationer.

Til stede var landinspektør Svend Bak, der redegjorde
~or andragendet. Ved skelforandringen ønskes overført 407 m2
fra metre nr. 6 a og 580 m2 fra matr. nr. 6 ~ til kirkegård.
Det skelforandrede areal, der henlig~er som skråninger syd for
kirkegården, ønskes inddraget under kirkegården af hensyn til
sikring af kirkens nærmeste omgivelser.

Provst P. H. Winthereik, Solbjerg, har udtalt, at han
kan anbefale, at skelforandrin~en ~odkendes.



2.

"

Fredningsnævnet meddeler enstemmigt dispensation fra kir-
kefredningen til skelforandringen.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnet s afgørelse, og forskellige
myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefris-
ten. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 21. oktober 198Q.

Lind Larsen.

,
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REG. NR.

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 19 oktober 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S Lund, Thisted.

Der foretoges

Sag nr. VaF 26/97

Ansøgning om tilladelse til opførelse af mandskabsbygning ved Ljørslev kirke, omfattet af
Exnerfredning.

Der fremlagdes .

l Skrivelse af 12 september 1997 fra advokat Egil Møller Knudsen, Nykøbing Mors, med bilag.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og
det kommunalvalgte medlem Jens Peter Zacho, Flade.

Fredningsnævnet meddelte herefter tilladelse til mandskabsbygning som ansøgt.

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 sørgere 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
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet
Mødet hævet.
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