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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m, (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udJyldes øf domme,kontoret)

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

eller (i de sønderlydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

~ Højslev by og
sOiO. Købers }

K d't bopæl:re 10rs

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Dr~ate~år~sudv~12
Undertegnll'de, )Øer er eJerilf matr. nr. la-

af Jh,~slev by 0l sogn,
erklærer herved, at :; af hensyn til Hø j a lev kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu !tft§ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses luod
af- kirkegårdstH~g iøvrist af

er prws te iIa .ishaven Barnt et
lunJeve;1lflpå atræltnin!i!.i:D frGt p:ra:at~gå:rueD 0i haveD
vestoIæl 1 en ~ybde at 30m 1'r~ la11:.leVejlfh-,

areal lliinga
til ejen dOuunens

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
P!ita!cbcrettiget med hcn~yn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på lJiin ejtHidoui,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt _nigRetlslådet fM- ro tl d"'l t to'"
f d ' k '" p ve u y.. le ..

For re mngen ræve;s Jil# Ingen erstat111ng. FjenJ,s herred.

, denHøjsl8Y 12/12
Øøjslev.Dommerby-Lunda pr.ste"~dsudvall

Biels lUelBen Pe'.I8r Chr.laell:ten iC.Slmonsea.
Det tiltrædea, at aæryærende tredDln~deklaratl0. tlnll~8e8soa 8e~V1tut8tlftend. pi matr.nr. la Høje1ey'by og 80Ift,ned

Til vitterlighed: tøl&.er.de torl':-ehC'lld. -
sA1IIDp deto pAplueolie areal adainlstreres fl.t de

k1rkel1ie a~Q.iiøheuer, træffer klrkeua1ø!.a-wr1et vaneet
bednlllesdell:larat10nea .tiØrel .. oa ayplaoerlol at
bysninger på areulet Gi tillige oa ••1.. bYif~plan •••
herunder tll- og oab)'iftlllgtlr, tor sAndt 'byptnierø
Bkal benytte. til drlfLea bf præsteiA%deaa 30rder. tiltru. tor præsten eller 1 cet hele skal t3ene kirke11..
tordl.. 1l3KKIlIH13'i'I~nlET.den 8.~ao.195".

P.M.V.
E. B.

J. P~n&tsaoD, ful.

195JV

:

lenlien ~ Kltldskov, A/S, København.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

, ,l I • I" ~t:.J_l. -" HJ1.iJ..,.!U \ I l
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommer/rontoret)

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

eller (i de sønderlydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

SGgn.

711. m~. Uø"'oleY
b,~'O : 30.grl. Købers } b I

Kreditors opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (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. 78 og 200

af Hø ;l81ev by og sogn,
erklærer herved, at jeg af h~nsyn '~l Hø~sl ey 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 -læR 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, eagræJlsas FI'leØ
af kirkegt1rdsdiget og iøvrigt af

•
er lion del af' m.nr. 7&, der lig~r nordfor

amtavejen 0" ,~C;:'l del af 20e der lig ;er øst for en linie, der ud-
g0res a f matr. skellet mod 20d o~ ?0.f og forlæn ;er d~t f·C mod 3;yd
til matr.nr.skellet i s~d.

Det 't'em::n."kee, C:tt c icren er hel'ettil;et til at opføre et 1'8-
bO~lseshU8 på 7a ov~rfor Jet nordøstre hjørne af kirke~rden.

Det ~reJeue areal
SlUlldes, SOlD ~ 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

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Hø~ale V SO,~.

1951.
u-..I

, den ll.juli

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Otto Kiørboe.

Viborg, den
15.j&r..uar

V. HaamU8sen. KenÆ':T'anber i.

Indført 1 ..lsg't-og,eft for retskre ..s nr .. 78, Vlt'org køts'bad Ol.T ••

den 26.Jan.lS53.
Lyst •••••

Holm.

Genpartens rigtiGhed ~,ekræfte ••

,den 16.junuar 1956.~inpnævnet f()t VH~'~
Amtsra.ld,kredl

•

-•e~r et,
l

I
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerlrontoret)

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

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

søgn.

128 mn. Bø~Blev
bJ' og soen Købers } b Io æ'Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (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.

12a
af HGiI~$ley by
erklærer herved, at jeg af hensyn til Hø1slev
fredningsnævnet for Viborg amtS\ådSkreds:e:r~in=d~g;åe:t~p:a~',~a~t:~~~E~~~~~~~:::~del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlerf " oretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller sener æmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegårt1".,,--

Den mm ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod

sogn,
kirkes frie beliggenhed overfor

den del tIt Ida nævnte e~etl(!o•• som lig::;er nO"ttJ.f'c..r amtsv<::;5en, ikke
mA u(\stikhes i m.ere en\.. 2 Ijur(l€ Iler. eerl pA hver side af r~'ve~'Ul
ud ~i1. amtf-lvejen. Pi> h\"er ~f \',e n:vvntc pljl'ce11er må kun opføres
eet 1·el~elseahu8 med ti.lh"l.'ende ui':huse U", 'tSiIlin",r må kun optøres
aydfor en linie. der ligier parallel med amtsvejea, 50 • fla skellet
"."n am-tAV'e~.ft. _.. - - - .... ..--

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
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Hilja1 .. sogn.

, den 195~
H0~alev

Kristian~ur~en.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

IChlført 1 '.lliKbuSen for retskred8 nr. 78. YiborC købstad m••••
~en 26.jan.1953.

L;'y·st... • • •
Holm.

•~nævnd for \,:1 nr~

Amtsr.ud,~kte~
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes 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.

28 aejslev by 0lsOln . Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

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

meniCheilsråd Deklal'a'ioD.
Undertegnede~er er ejer af matr. nr. 28

af Hø jSle.,. . . by' O" sogn,~ HøjsleT •erklærer herved, at ~ af hensyn til - kirkes frie beliggenhed overfor
fredning~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af l'AtR ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu H-R 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, begnøAses æeEl
af kirkegårdstliget eg ii'l'lfigt .ftf er hele m.nr. 28.

Oluf Nielsen Ped~r Frederiksea
K.Simonsen Magnus tarse. Stence Mortensen
Eskild Troelsen Svend Kjær Thomas Thomassen

såredes, sem det ri emgår af det deklarationen 'Ieål:tæftede keH.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt w.~DigBeElsfitdet ~er pr Ovstiudva l,et for
For fredningen kræv~ le: ingen erstatning, Fjenda herreuer.

, den lo.sep. 1951<./gajsleT

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15. ja nUlir 19'.

Otto Xiørboe. T. Rasmussen. Hans Tranberc.

Det tiltrædes. at nærv$rende fredDin~t11bud tini1yses
• erv1tutst1ftende.~å ~tr.nr. 28 Hø~sley by og sOiQ.

XIRKEJINIS1:ERrET.den Z7 .Okt.1952.
(.. ,ti

P.M.V.

so•

- ... ' .

E.B •
. Au,_ Roesen

fm. • 1

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 78, TiborC købstad m.v.
den 26.jan.195'3.

.. . .
. Boh •. ..

G~nvarten6 rigtighed bekræftes.

~fng.sI1.J:·,'~. ~~.. ' • ,(.
14..-

,den 16.januar 1956.

t
•
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Akt: :SKao nr.
(udfyldes af dommer~o"IOret)

20~

HO.islev .By
HtiJ-a1el:1 50971
Pjel1å.5 jfer,,-ed
rJl·borg- H711~
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Afgørelser - Reg. nr.: 01996.03

Dispensationer i perioden: 22-01-1982 - 29-06-1982



e
•

Fu 10-'

, CI~~~Amaliegade 7

1256 København K

Telefon 01-11 95 65

lm/kh

OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR.

Hr. vognmand Jens Tranberg,

Overmarksvej 41,

7800 Skive.

Dato: 22. januar 1982.

J. nr.: 2498 K/81

I skrivelse af 25. august 1981 besluttede fredningsnævnet for Viborg amts

sydlige fredningskreds , at henstilling af lastvogne m.v. på matr.nr. 7 ~, Højslev, fra udgan-

gen af september måned 1982 skal ophøre, idet denne anvendelse af ejendommen er i strid med

bestemmelserne i en på ejendommen tinglyst fredningsdeklaration, og idet nævnet ikke finder

grundlag for at dispensere herfra.

Denne afgørelse har De påklage t til overfredningsnævnet med påstand om,at

nævnets afgørelse ophæves, subsidiært at der meddeles dispensation.

Ifølge deklaration, tinglyst den 26. januar 1953, på bI. a. matr. nr. 7 a, Højslev,

om fredning af Højslev kirkes omgivelser fremgår, at der ikke må foretages nogen beplantning

eller andet, der nu eller senere virker skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra

kirken eller kirkegården.

Af de foreliggende oplysninger fremgår, at De gennem nogle år har anvendt

et mindre areal af matr. nr. 7 ~, Højslev, til henstilling af lastvogne samt forskelligt oplag.

Arealet er beliggende ved 0rslevklostervej ca. 300 m fra kirken. For knap 4 år siden an-

skaffede De en p6hængsvogn, og siden da er det navnlig lastvogne med påhængsvogn tilkoblet,

der har været henstillet på stedet. Nævnets afgørelse er truffet, efter at ejeren af den

overfor beliggende ejendom på Ørslevklostervej, hr. I. C .. Blaaberg, under henvisning til

støjgener m. v. har henledt nævnf'ts opmærksomhed på forholdet.

Til støtte for anken har De navnlig anført, at henstilling af lastvogne fra tid

til anden på arealet ikke kan være i strid med bestemmelserne .i deklarationen. Allerede på

tidspunktet for deklarationens affattelse var der høj bevoksning omkring kirken som begræn-

sede udsigten til og fra kirken. Der er endvidere ikke i deklarationen fastsat bestemmelse

om begrænsning af højden på denne bevoksning. Kirken er derfor næsten ikke synlig fra

arealet. Henstilling af lastvogne hæmmer derfor kun udsigten til kirken en smule yderligere,

og slet ikke såfremt man bevæger sig nogle meter mod øst eller vest. Højslev menighedsråd

har da heller ikke fundet anledning til at påtale forholdet. Til støtte for den subsidiære på-

stand har De navnlig anført, at det vil være forbundet med temmelig store udgifter, som vil

være vanskelige at bære, at finde, erhverve og indrette en anden egnet plads til formålet.

l sagens behandling har deltaget 6 medlemmer af overfredningsnævnet .



•

2.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Henstilling af lastvogne og anbringelse af oplag på det omhandlede areal findes,

som bestemt at nævnet, at være omfattet af bestemmelserne i deklarationen.

Overfredningsnævnet finder dog efter omstændighederne indtil videre ikke at

burde modsætte sig, at Deres lastvogne henstilles på arealet i perioder, hvor de ikke benyt-

tes. Nævnets afgørelse ændres i overensstemmelse hermed. Med hensyn til anbringelse af

oplag m. v. vil nævnets afgørelse være at stadfæste, dog således at arealet ryddes senest

1. maj 1982.

P. o. V.

E.B.

Lissi Mørch
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landinspektør

K. Balling Engelsen
Resenvej 89
7800 Skive

Dato: 29. juni 1982

J. nr.: 2514 D/82

l en skrivelse af 25. februar 1982 har fredningsnævnet for Viborg

amts sydlige fredningskreds i medfør af naturfredningslovens § 34 udtalt sig om

nogle foranstaltninger, der uden tilladelse er foretaget på areal af matr .nr. 7 a,

Højslev By, Højslev. Arealet er omfattet af deklaration af ll. juli 1952 om fred-

ning af Højslev kirkes omgivelser, som forbyder varig eller midlertidig bebyggel-...
se samt beplantning, der kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til el-

ler fra kirken eller kirkegården.

\.../

Fredningsnævnet har dels bestemt, at et hesteskur og en læskærm,

der uden tilladelse er opført ud for matr. nr. 7 !!" Højslev By, skal fjernes inden

den 1. juli 1982 og dels1>å grund af manglende enighed - måttet henvise et spørgs-

mål om beplantning med en række træer ud for matr. nr. 7 g, Højslev By, til over-

fredningsnævnet s afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse vedrørende hesteskuret og læskærmen

ud for matr. nr. 7 !:!.' Højslev By, er blevet påklaget til overfredningsnævnet af

ejeren af denne ejendom, Arne Nielsen. Det er herved gjort gældende, at udsigts-

forholdene ikke lider skade ved rle. fore.1Clene foranstaltninger. som hverken Nati-

onalmuseet eller menighedsrådet har haft indvendinger imod •

Overfredningsnævnet har den 27. maj 1982 afholdt besigtigelse og of-

fentligt møde med de i sagen interesserede vedrørende begge de af sagen omfattede

forhold. De og de af Dem repræsenterede ejere af ejendommene matr. nr. 7 g og

7~, Højslev By, henviste i forbindelse hermed bl.a. til, at de foretagne foran-

staltninger har ringe indflydelse på de udsigtsforhold , som fredningen tilsigter

at varetage.

l sagens behandling har deltaget 7 af overfredningsnævnets medlem-

mer.



2.

OverfredningsnævnC't skal udtale:

e Det tiltrædes. at de til afgørelse foreliggende spørgsmål vil være at

behandle efter reglerne i naturfredningslovens § 34.

Overfredningsnævnet kan ligeledes tiltræde fredningsnævnets enstemmi-

ge afgørelse. hvorefter de på fredet areal ud for matr. nr. 7 !!,. Højslev. foretagne

foranstaltninger. anbringelse af hesteskur og læskærm. må anses for skæmmende

og derfor vil være at fjerne. Dog forlænges fjernelsesfristen sål~des. at foran-

staltningerne skal være fjernet senest 1. september 1982. Denne afgørelse er truf-

fet med 6 stemmer mod 1. Mindretallet stemte for at tillade de omhandlede foran-

staltninger bibeholdt.

Den foretagne beplantning med en række træer ud for matr. nr. 7 g.
Højslev By. har overfredningsnævnet ikke fundet tilstrækkelig anledning til at kræ-

ve fjernet. Denne afgørelse er truffe~ med 4 stemmer mod 3. Mindretallet stemte

for. at beplantningen skulle fjernes.
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