
Afgørelser - Reg. nr.: 01894.01

Fredningen vedrører: Villerslev Kirke

• Domme

Taksationskom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 28-04-1954

Kendelser'

Deklarationer

01894.01



FREDNINGSNÆVNET>

•



'Kt'Jil, I\lK~·tf' a l/o /\ 'O "" '<r'~.,I'. / '~ 'I" .:
I 'I l ''t,

, " .~
, , ,

Anmel~el~: ",' \' ~:;
I' fFREDNINGSN ÆVN;El' ,', I r ~

.' rOR ,. {. ,., I' ~

'TTJTSTP,n AIv\TSllADSK\\EOS •

Fredningstilbud. domme'rkontorct i Vestcrvig ; ~.;;
• t ' }

,j ~: 1
• l· l.

,'Ill. .'. I·, r

'I ~
! .\}

Idel fredningsnævnetfO'~/ nmt ~odlager og gOdk~nderforanstuendc
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som serv~ul.på matr, nr. ~-S: 0<1 3'7.3-'
af . ; ~~ by ~:e~("'>.IJ." , Q sogn,

af hartkorn: (] tdr.. tQ skp. ~ fdk. O ;ly alb., hvilket matr. nr. ,..r.fo~
"~~ . )bQ.., udgør et landbrug. • ,A

Det fredede areal ses indtegnet pil vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pr, akten " ,
,M.h. t .panteh~ft eIser, bru~r~~tii'J.:'pec;.er. servi •.t,l.\tter Q...et. øvrig;o byrder hen- ,

, .1 " Frednltlgsnævnet ~r ~~c( amt, den 5(8(" ~9~Y. vises til' tin~bo~en ••';.... ./~ i

~tr"':' j ; 1.00, 1 ,(, lf"- ,~ ~ I, ' I .' ''''' •
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·Matr.nr. 6~,37~Villerslev
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by o~ oo~n.:1,....•••• \

, U~dertegnede ~ ~ d~'
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 'c:. ') :> ~" •

af I/~ by V~
at Jade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nt. frede.

Arealet beskrives således: A....~p:. ~J~fw'" ~3~"'~

sogn,

• Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedv'arende, således at

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

.~~~

e•
For fredningen kræver jeg in~en erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående frednillgstilbud tinglyses pil min ejendom matr. nr.

be'1 J 1 't. af /)~~ by Li~ sogn .

dog uden udgift for mig, . .
Påtaleberettiget i henhold til foranstUende er fredningsnævnet for ~

amt og (/d~ menighE.dsråd hver for sig.
1I~ ,den IJ (II .. 19.f.?
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Idel fredningsnævnet fo~/ amt mod;ager og godk~nder loranslde.nde :
, ~
fredningstilbud, besle~mes det, at tilbudet skal lyses som_ s~1t]t., påpatr. nr. G, ,.,.- :' (, ,l

. af q~J...r by ~~...." - sogn, ,:'

af h~~tkorn: I O tdr. O skp. f,( fdk. /,N alb., hvilket matr. nr. i forbin- ;e deJse med matr. nr. Æ y f} , ibd. udgør et landbrug. J
, "Det fredede areal ses indte\!net pli vedlagte kort, af hvilket en ~enpart bedes henlagt, på akten )
M.h.t .pantehæftelser. bl\l"\.arettl~heder. servi tutter 00' øvri~e 'b;yrder hen-' 1 ~

I ' Fredningsnævnet for ~~e( amt, den~8 IC( 19~Y. vioes tl11·t1n~7 . ,
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, : '·Ili.B.tt .n~. 6I, Villerslev by on;
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THISTED AMTSRADSKltEVS

dommC'rkolltoret i VestervigFredningstilbud.
Undertegnede ~ ~~

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lP tY'

af .1/~ by A/~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således: ~ "(J1~.~ ~ ~ ~~"'?~""---
e ~r?~~(J~~~~--r~~~r ~~

r~/~~/I?~-H~k~.~~

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

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

, Jeg forbeholder mig d?g ret til ø ~~ .t.~ ~ ~ 'ff4..4'o~'
~~
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pii min ejendom matr. nr.

,,~ af ø~ by V~ sogn.

dog uden udgift for mig.
Ptttaleberettiget i henhold til foransitlende' er fredningsnævnet for

amt og V~ menighedsråd hver for sig.
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af 9l~ by O~'
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således: ,A..... ~ ~ ..t,~. 4 ~
t "~~~~~~J.:r- ~ fø',,~

dommrrkonto~('t i ,V('~t{'rvitt l
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': .. ' Undertegnede ~øl Ji,;,k·~ ~jo~
tilbyder herved som ejer af matr. nr. tf 4- .

sogn,

dog uden udgift for mig.
Pfltaleberettiget i henhold til foranståcnde' er fredningsnævnet for

I/~ menighedsråd hver for sig.
/JfL~ ,den /'1' 18 -19oS".l,.

Y~~oA·4~~

• Fredningen har følgende omfang:
Arealernc må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarendc, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligcsom der heller ikke på arealerne må gravcs grus ellcr
anbringes transformatorst'ålioner, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættcs
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

J.e~ M9eh91d~)f Mig d8g t'et til at

e·e
For frcdningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pil min ejendom' matr. nr.

B ~ af tI~ by V~ sogn.
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'~f hartkorn: 2 tdr. ,12 skp. O fdk. 4' ~ alb., hvilket matr. nr. i forbin- '.' '"I Ie de,lse' med matr. nr. 9b ( y,;a, 'I tIl ø.., 'tf} !!!- , ibd. udgør et landbrug.' .,'" :!'
. .Det fredede areal ses mdtegnet p6 vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henla~t pil aktcn , ~
M.h.t .pantehæftelser, bru~~~ti~heder, servi t~tter Ol; øvri~e byrder hen- . : ' l' ~
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Anmelder:
fREDNINGSNÆVNET

FOR' t,'

THISTED AMTSRA'DSKREI)S "

Fredningstilbud. dommerkontoret i Vestervig ,I

". Undertegnede ~ ~4AA. •
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 'I~.

, "

af tJ,i"t1~ by /)~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

a. /.~ ~. J-wt O,L-~ ~ ~ / A~.--.... "Arealet beskrives således: /Uo1N ~, _ ~iJ'" ~--r

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

udsigten til og fra kirken ..4.~ndres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrinl!es 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.
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Idet fredningsnævnet for ~~k~t modtager og godkender foranslilende "o,It" ~
fredningstilbud, obest;.m~~ det, at tilbudet skal ly~es som ser-r-itW;.JJå matr. nr. ' '13 , ,o~.' ~
af Pl/'d~ by . %Ø~·: sogn, ' , If' .,

" .,I "

~f hartkorn: o O t~r. Il. b- skp. o (J fdk. O ! alb., hvilket tnatr. nr. i forbin- o oI t !

,. delse med matr· nr. fl 98 I. ibd. udgør et landbrug, " o i; "~
Det fredede areal ses indtegnet pu vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pr, akten 11 -t

°M.h.t.pantehæftelsert~u~arettj.~.taervit1i~Jier o~...ø.vr1~e 'qyrder herivie~lJ li ~
i Fre~ningsnævnet for ...·V~.(.Aq amt, den r:to/'1 19..S1"· ,til otint;bot~en" " ,I'!.':' ,&'di/- / ' • ",'. ' ... ~j

,_,1' 't-V" o': , l! ~, • ~. r !iI

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pil min ejendom matr. nr.

t/-~.' af tJ~ by V~ sogn.

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for

I)~ menighe.dsråd hver for sig.
()~ ,den lY/r ...19.f~.
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Rigtig kopi af matrikel kortet.

D;rektoratet for Matrikelvæsenet '~2=J~
M....... 'd " 4000 - -74.J

. ?& den/l.e .kopi af m.atnkellcortet er in.die9~t
og vist. med rØdshywering ,
f. Et. areal af ma1.r. nr. 6 f og 37 t;!- , som agt.es

fredet l h.t. (oråg af f~/ff' t95Z m.ellem
fre~nævn.et og tyeren-,

v Z Et areal af rn.atr. TV: 6 T, som aqtes fnxlei l'

hL forlig af t~/ff' f95Z mellem (reclruJzgs-
nævnet og ejeren..

,. Et. areaL al rnair. nr. {}~. som, agtes fre -
det i kl. forl.lfJ af f'rkJ - f952 mellem
lredn.in.gnoevn.et og tyeren.

~.Et areal af matr.nr. 43.somagCe5 (redetv
l k.t. iorug af 14/8 -195tZ melLem /red-
rzing.m.ævrzet og eJeren.
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