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Afgørelser - Reg. nr.: 01968.10

Fredningen vedrører: Ørslevkloster Kirke

e Domme

Taksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 20-12-1952
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REG. NR. /9~"/,2
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

lay, ib, Ørslevkloster
HVdi. ,Ørsl.evkloster Købers }

OM1 • bopæl:S..... . Kredltors . .

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmeldere~s ~av~ o~ b~pæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
Undertegnede, der er 'ejer af matr. nr. l bl. isy

af Ørslevkloster Hoveuprd by 0i e0it! sogn,

erklærer herved, at jeg af hensyn til Ørslevkloster kirkes frie beliggenhed overfor
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 nogen be-
plantning eller andet, der nu k-&ft-clIersenere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, 6Qgrænses mgd

af kirbg'hdsdiget eg iewrigt af er hele Dl.nr. lbg Oa l1'ønningea -JO. for 1nd-
kørselea til hovedgården belii~nde på lay--

således, som det 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 Ørslevklo at er so1ft.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Ørslevkloster Hoveugård ,den 8.juli
O. Sponneck.

195.JV

Til vitterlighed:

c. Foserup
H.Thorsea.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20 d ~9,51./.•. ec. (NI

Otto lCiørboe. V. Ra_ussen. Peter Th.lUelsen.
Indført 1 daabogen for retsltl~~de nr. 78, Viborg købstad tD..v••

den 6.januar 195;.
Lyst. • • • •

Holm.

Genparteus rigtiched
~~n~\'~'l\~t for Vlh'rJZ

/1.. \- t\~ """

bekræftes.

,Cl en 16.j anuar 1956..

.'

•
,
~I



I

!
r-
i
l 1,

I
~
f. 1--,
l ,
i
1,
I,
I ,I.)
! eI

l:

, n.~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

lbb. lbc Ørsleykloster
Hovedgård.Ør~ley~
klos te r sOirU ,.

Akt: Skab nr.
(udfyld .. af dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og b!. i ting-
bogen, art. nr.,' ejerlav,

sogn.

Købers } b I
Kreditors ~pæ : ~

~ ~·~.eI7.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredning!>nævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklarali'on.menigheusråd
Undertegnede,Y'der er ejer af matr. nr. lbc, leb- -

ØrsleTkloste~ hovedgård Ørslevkloster
af by sogn,
erklærer herved, at ~ af' hensy~ til kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ftl.lA ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen 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, begFæpses mod-
a+- kirl:-.egårElsEliget eg ifYif igt af

er hele m.nr. l.,E2 0i l~ I

såleåes, som det frliR;l,g'~F d dc,t Q~klaratiel\efl veåfttefteåe lt6t't.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for provstiudvaliE!tfor
For fredningen ~ræv~ M ingen erstatning. Fjends herred.

H(;llapr. Højslev ,den 30.sep. 19~

N.Thorsen, Niels Nielsen, Prederik Sørensen,
Asta Andersen, JOhs.Bavnshej, Peder Jeclsen, Karl Skov.

Til vitterlighed:

gdr. S1iUrdNielsen
Ir.Ørum

Axel Jensen
gelr. Sdr.0rua'1_.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1]0 d 195JJ
c;. • ee.

Otto ltiørbce. V. Rasmussen'. Peter !h.Nielsen.

:!?et tiltrædes, at nærvarende fredninisti.lbud tinglyses sOJR ser-
Titutstiftende. på matr.nr. lbb og l~ Ørslevkloster hovediård,
ØrsleYkloster soen.

XIRKFJ~INIS~~RIET.denlO.dec. 1952.
P.M.V.
E. :R.

Aug. Roesen.•
fm.

Indfør t 1 dagbogen for retskreds nr. 78, Viborg køl;stad a.y.,
den 6.januar 1953. e

Lyst. • • • •
Holm..

Genpartens rigtighed bekræftes.

,den l6.januar 1956.
\ \ Ir,-,



....
L-o
::J.

e

Akt: Skab nr.
(udflides af dommerkontoret)

_._._.- Fredni-lt.gsgrænse

,:f
(redet areal , .

4~Y

ØrslevKloster ./tOve0!Tbtf
Ør.51evJtloster 50971
ryenel.5 .Herred
7)ibory Rm-r
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