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Afgørelser - Reg. nr.: 01969.13
Fredningen vedrører:
•

Sønder Vilstrup Kirk

Domme

Taksatio ns kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

27-12-1952

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR.

I

I

el

/9b9 /1/

,~;~~

Matr. nr. 8~ og 15~ af

Af aleritt ,

Sdr. Vilstrup by og sogn.

Anmelder s

f j{

I

Fredningsnævnet

I

for

Vejle amt,

stempel-og

gebyrtri

i ho t.

§ 33 i l. nr. 140 af 7/5 1937.

Fredningsdek1aration,
Underskrevne

gdr. Eli Andr. Co:vgdon Petersen at Sdr. Vilstrup

indgår herved på, at nedennævnte

areal af den mig tilhørende

ejendom

8~ og 15~ af Sdr. Vilstrup by og sogn som nedenfor antørt.
Arealet består at en bræmme på 50 m tra kirkegårdens
På dette aroal må der ikke optøres bygninger
høj beplantning.
fon-e11er

Der må ikke anbringes

te1egrafmaster,

dige,

eller tilplantes

transtormatorstationer,

skure, udea1gsboder,

med

tele-

vogne til beboelse

el-

ler lignen~e.
For fredningen

ydes intet vederlag.

Denne fredningedek1aration

må tinglyses

matr. nr. 8~ og 15~ af Sdr. Vilstrup

på ovennævnte

by og sogn at hartkorn henholds-

vis 2 tdr. 2 skp. 2 tdk. O~ alb. og l td. 3 skp. 3 tdk.

an,

matr. nr. 4h, 4!!,

ejendom

ot

alb., og

8~, l4S og l4k ibd., der i torening udgør et,

landbrug.
påtaleretten
ningsnævnet

tilkommer

menighedsrådet

tor'Sdr. Vilstrup

og fred-

tor Vejle amt.
Sdr. Vilstrup, d. 23. upri1 1951.
~. E. CO~don

Til vitterlighed

Petersen.

om ægte underskrift,

rette dato og om at under-

skriveren er myndig:
S. Jørgensen,

Provst

S. Skot-Hansen,

Nr. Bjært pr Kolding.
Godkendes
Fredningsnævnet

Nr. Stenderup pr Eltang.

i henhold

til § 11 i 1. nr. 140 at 7. maj 1937

for Vejle amt, d. 27. deo. 1952.
p.

Sognepræst

n. v.

E. Rudbeck.

l
I

~I

REG. NR.

:/?h9/l/

by og sogn,

Matr. nr. 10 uf Sdr. Vilstrup

Afskri~.

II

Anmelder:

Stempel-og
i l.

i ho t. § 33

gebyrfri

nr. 140 af 7. maj 1937.

,

Fredningadeklaration,

l

.1
I!
l

Und erskrevne gdr. Jacob Pedersen,
pf\, at nedennævnte

uf Sdr. Vilstrup

!
l.

I

Sdr. Vilstl11p, indgii.:r
herved

areal at den mig tilhørende

ejendom matr. nr. 10

by og GOgo fredes som nedenfor antørt.

Arealet består af en bræmme på 50 m fra kirke&firdens dige.

r
I

Fredningsllævnet
for
Vejle amt.

Bå

dette areal må der ikke bygges

Der må ikke unbringes
.master,

transformatorstationer,

skure, udsalgsboder,

For tredningen

eller plantes høj beplantning.
teleton-eller

vogne til beboelse

telegraf-

eller lignende •

ydes intAt vederlag.

Denne .fredningsdeklaration

mfi tinglyses

dom matr. nr. 10~ af Sdr, Vilatrup
3 tdr. l skp., 2 fdk.

Oi

p& min ovennævnte

ejen-

by og sogn, skyldsut tor hartkorn

alba og de mutr. nra., der i forening med den-

ne udgør lkndbrugsejendom.
Påtaleretten
ningsnævnet

tilkommer

menighedsrådet

for Sdr. Vilstrup

og fred-

for Vejle u~t.
Sdr. Vilstrup,

d. ?3. april 1951.

Jakob Pedersen.
Til vitterlighed
skriveren.er

om ægte underskrift,

rette dato og om at under-

myndigi

S. Jørgensen,

Provst,

S. Skot-Hansen,

Nr. Bjært pr Kolding.
Godkendes
Fredningsnævnet

Nr. Stenderup

i h. t. § 11 1 l. nr. 140 at 7. maj 1937.

tor Vejle amt, d. 27. dec. 1952.

P. n. v.
C. Rudbeck.

Sognepræst,
pr Eltang.

l

REG. NR.

I

I
I

-:

Matr. nr. l3~ Sdr. Vilstrup

/9~9~akritt...

by og sogn.

Anmelder:

I

Fredn ingarJævnet

I

for

l!

Vejle amt.

Stæpel-og

§

gebyr!. i i h. t.

33 i l. nr. 140 af 7. maj 1937.

Fr~dTlingsdeklaration.

el

Underskrevne gdr. Poul K. Poulsen uf Sdr. Vilstrup

l

i

at nedennævnte areal

indgAr herved på.,

ejendom matr. nr. l3~ af Bdr.

af den mig tilhørende

Vilstrup by og sogn fredes som nedenfor unført:
Arealet består

I

af en bxæmmepå 50 m tra kirkegårdens

dige.

•

l

På dette ureal må. der ikke opføres bygninger eller
høj beplantning.
eller

tilplantes

Der må ikke anbringes transformatorstationer,

telegrafmaster,

skure, udsalgsboder,

vogne til

med

telefon-

beboelse eller

lig-

nende.
For fredningen ydes intet
Denne fredningsdekluration
nr. 13~ Sdr. Vilstrup

voderlag.
må tinglyses

p~ ovennævnte ejendom mutr.

by og sogn af hartkorn 3 td.

og matr. nr. 4.2., 4g, 7i, l3~, 1311og 14

!

ibd.,

3 Skp. l fdk. Oi alb.

der udBlJr samlet land-

brug.
Påtaleretten

tilkommer menighedsrådet for Sdr. Vilstrup

og fred-

ningsnævnet for Vejle amt.
Sdr. Vilr.trup,

d. 23. april

1951.

Poul Poulsen.
Til vitterlighed

omægte underskrj.fts

rette

dato og omat unde~

Skriveren er myndig:

s.

Jørgensen, Provst
Nr. Bjært pr Kolding.

S. Skot-Hansen, Sognepræst,
Nr. Stenderup pr Eltang.

Godkendesi h. t. § 11 i lov nr. 140 af 7. ma3 1937.
Fredningsnævnet for Vejle amt, d. 2741 dec. 19;2.

P. n. v.

C. Rudbeck.
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