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REG. NR. /9S't'f ~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 4 NI'.ørum,~r.~. sogn,

eller (i desønderiydske lands- le' Vinkel Høj slev
dele) bd. og bl. i ting-· •. '. .
bogen, art. nr., ejerlav, .so iIl

sogn.

Akt: Skab nr.
(lulJyllUs øf domømlwntord)

KøberS} •
K d·t b'opæl:re l ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
. Fredningsnævnet for
Viborg amtsråtlskretls.·

Gade og hus nr.:
Ihvor sAdant lindes)

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 4

af Nørre ørum by ørum sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til ørum (FJ ends) kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom' ikke m~ ske' nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu lwHt eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, eegftel'lSes mod
f-le' le • d El' .. fa _'Legar 6 1get og lfJlrl~ e r den del af nr. 4, der ligge r vest fol'

kana.lem.

Fredningen el' ikke til hinder for, at del' anbringes et læskur
01' kreaturer på areale~.

Det fredede areal
såledeS, som del- fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for ørum so gu:.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Nl'. ørum ,den 8. juli
Mine Olesen.

195JU

Til vitterlighed:

Otto Kiørboe, C. Boserup •.



• Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

Otto Kiørboe.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den l5•.nov:.f 19~

V. Rasmussen. S.ørUm d.29.l1.52.
N.Ajstrup.

Indført i dagbogen for retskxeds nr. 78, Viborg købstad m.v.,
den 22.dec •.1952.

Lyst ••• . . ,

• Holm.

••
Genpartens rigtighed bekræftes.

,den l6.jan.1956~
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

7a Br, ørum mfl. Akt: Skab nr.
(adJy/ih. al domme,lwnlørd)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderiydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr.; ejerlav,'

sogn.

, . Købers }
KreditorB bop~l:

Gade Dg hus nr.:
(hvor sådant lindes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for .
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. '7 a

Fjends herredlførre 0rum .
::klærer herved, at jeg af h~nsyn til 0rum r~jend.s~rum kirkes frie beliggenhed o:e~:;;
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages Dogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. .

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, bQsrlllAses mee-

af kirl~88årdsdjget og jøHrigt -ti d l f '7 d li 11er den e a m.nr. a~ er ~ger me em
80gneve~en og kanalen.

'Uanset fredningen må do~ den del af arealet, der 11i~r
ncrdfor en linie 75 m fra det nordlige kirkedige parallel med dette
tilbygges indtil 10 m fra sognevejea, ligesom de til gårdens drift
nødvendige bYiI11nger, må opføres på den del af areale t, der ligger
syd for en linie 1 fiugt med den nordligste af sårdens bygninger
til Øl trikkelskellet 1vest og øst.

Det fredede areal
sål~d8s, seæ set fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for ø

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. rum (Fj ends) so gl'l.

Nr. ørum ,den 28.~u11
Sigurd Bielsen.

195~

Til vitterlighed:

Agnes liie lsen Je ns Th .N1e l.sen•.
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e Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15 19~
t .DOV.

Otto l1ørboe. Y. Rasmussen. S.ørum 4.29.11.52.
R. Ajstrup.

Indført 1 dagbogen for retskrels nr. 78, Viber g købstad m.v.,
den 22.dec.~952.

Lyst ..... .... . .
Holm.•

e•
Genpartens rigtighed bekræftes.
F.ft~t.inrh'~1 "f'''' • •

;-t' - ~', ::~~ \~;~

...~.,.. ,den 16.januar 1956 •

•

•



;enp~r~ er nOi~. genpart af det origiqale kort ve_erf<3~~men

.lt ,~'i~ T 9 ~1~~/l{" . attesteres herved. i i
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Justitsr listeriets genpartkalkerlærred. Til kort.
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enpart er neia. ~enpart af de~Origin~le kort lIedie~d:l_mrnen

.l1Ørre r%Uln. by ..8ttesteres herved. . '.
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JustitSI listeTIets genpartkalkerlæli"ed. Til kort.
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01958.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01958.02

Dispensationer i perioden: 05-02-1976 - 07-09-1990



REG.Hl

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 5. februar 1976 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.
e
e Mødt var .formanden, dommer Lind Larsen, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, vurderings formand H. Ovesen Nygaard, Kallerup, og ~

iWletb:ro~mcdJm1~am1X~ plantør E. T. Andersen,. Lodbjerg.

Der foretoges :

Sag nr. F 14/1976 Skrivelse fra provstiudvalget,
S~dthy provsti, om skur belig-
8ende ved nordsiden af ørum
kiTIce~~ard, der i henhold til

• fredningsdek13ration ikke må
genopføre s•

Der fremlae;des:
tt l. skrivelse af 21. januar 1976 fra formanden for menighedsrådet for

ørum - Lodbjerg, Anders Møller, meel påtegninG nf 23. s.m. fra provst
A. C. D. Bertelsen, Søndbjerf,

2 k· l f ')a . l· 1951+ f ... ,:J • t -t' mb' t d t 0.:'1• s_ r1.ve se a c(..;. JU~l _ ra .LrelJ.nl.ncsnævne.Lor J. _1.Se am srrtc.s-
kreds,

3. genpart af tinp.:lystekslJmplnr '.'f f-redninrstilbud,
4. tegninr.;udfærdir;ct på r:rund.l"r-':'.d' 1:oni tf m!.tri1,:ell:ortet.

J skriveJso :li 21. ,l'-'nU:1T' 197(, fra JOrm3nrlen for menif;-

hedar~det hedder d~t.



',)......

kirkebetjenten benyttede hu:::;,er delvis styrtet sammen, og må i henh.
til vedlar,te frednillgsdek18r~ltion ikl{e renopføres. Kirkebet,jenten vil
imidlertid reparere huset, h3n hævder at det ikke er genopførelse når
no~et af muren st~r tilbaGe. MuliGVis har hRn ret, det er menighedsrå-
det ikke i stand til at 3fgøre, os anmoder derfor Provstiudv. eller
eventuelt fredningsnævnet træffe en nff,ørelse.1I

I påtegning 2f 23. januar 1976 fra provst A. C. D. Ber-
thelsen udtales:

e
e

II Omt3.lte "skur", som nu delvis er styrtet sammen, har
længe været genstand for både menighedsrådets og provstesynets ønske om
fjernelse. Det er skamplet for kirken og dens omgivelser. Der er altid
murbrokker. Ved synene bliver det noteret, at oprydning skal finde sted.
Provstiudvalget ser helst, at huset nu må blive fjernet. II

I frednin~stilbudet, bilag 3, udtales bl.a.:
" Det på fortovet stående hus må ikke genopføres."

:B'orDanmarks Naturfredningsforenings lokalkomite'mødte
caopingpladsejer N. :B'røk~ær,Taabel.

:B'orprovstiudvalget m0dte provst A. C. D. Berthelsen,
Søndbjerg.

For menif!:hedsrådetfor <?rum - Lodb~"erf,mødte formanden
Anders Møller, kirkeværfe Estrid 8kindhøj og medlemmerne E. Nørgaard
og Eskil Jensen.

For o~ med kjrkebetjent Jens Knattrup mødte advokat
H. O. Lyngs, Hurup, der onlyste, ,t; rjk,JI'ettilh0rer kirkebetjent Knot-
trup, og han Ejorde r:ældrmde, ~lt ~~-::1.1:retk'·m sættes i stand, uden '3.t
istandsættelsen y.~n k81des ~enopf2:r~J~C.

er identisk med p;8nopfrl,!,~~]r;(' :d" "1:-:1; "o
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e
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skuret.
SHr,en sluttet.
f'1ødethævet.
Lind L3rsen.
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/DI71'. tJlt/ ~ o.l'} SE. o~
~·'1fter-l. M~I

Skov- og NaturatyNlIen

1 O SEP.1990
Naturfredningsnæ~net

for Viborg Amts sydlige fredningskreds
Skottenborg 24, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 12 28
Kontortid 9-12, lØrdag lukket

Viborg, den 7 •.september 1990.
Fred.j.nr. H 7/1990.

Arkitekt Erik Haubo Christensen m.a.a.
Vester led 26
7800 Skive--------------------------------------
I skrivelse af 1. september 1990 har De ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til anlæggelse af en depotplads syd for kirke-
gårdsdiget ved ørum Kirke (Fjends), alt i forbindelse med en
omsætning af digets nord-, øst- og sydside.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte
Ønskes foretaget på et areal, der er omfattet af kirkeomgivel-
sesfledning, jfr. naturfredningslovens § 34.

I betragtning af det ansøgte s karakter og dets formål i til-
knytning til kirken og kirkegården finder fredningsnævnet at
kunne give den efter naturfredningsloven nødvendige tilladelse
til det ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfØr af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Poul Sørensen
Kopi af denne skrivelse" er sendt til:
Aage Koch-Jensen, Højmarken 24, Tindbæk, 8900 Randers,
Ivar Kjær, Furvej 22, 7800 Skiv~,
Viborg Amtskommunes naturforvaltningskontor og arealkontor,
Postboks 21, 8800 Viborg,
Skive Kommune og kommunens vurderingsråd, østergade 13, 7800 Skive,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

.. Danmarks Naturfieaningsforeri1ng, Nørregade 2, 1165 København K,
:mi"jøministEtwtehighedsrådetved ørum Kirke, Hej lskovvej 100, 7840 HØj slev.
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 1~13/13-?c:7o 5 ..
Akt. nr.

6
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