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Undertegnede Yroue-ReBen.prksi~~ljdsu4valg pi vegne Vroue-
Resen præs teembede 501&1 e jer af matr .nr. ,1.1 0u' 21•• d\,:Jroue by og
SOgD. erklærer herved. at V1'flf~bensin til Vroue kirkes fri be-
lig~anhed overfor fredningsnævnet for V1borg amt~r.dskreds er
indgå.et pat ilt der pil den nedentor n<ermerf;)beskrevne del at eJen-
dommen ikke må ske nogen bab1ggel~a j~gt. eller'midlertidigt.

;,~\\•.~fJler foreh68s nogen beplantnin~ ~ITer andet, der nu eller senere
, kan virke skæmmende eller ~1~U/.(~d~ tvr udsigten til eller fra

kirken eller kirkegå.rden. t'} }.\ ' \.
Den del af eJendommen, lJOIll den fornævntel:lElstemll1elseangår,

begrænses mod syå af biveJen nordfor kirken, Nod øst at matr.nr.
12 og 21~.mod nord af en linie p&rallel med sytiskallet moi vejen
06 40 m ir..dette o~ mod vest af t::nlinle. der,gål' direkte syd-
nord 110 m vest for ylstskellat mod l~ o~; 2111, alt slledss som
det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Sålænge det pågælde.,de areal administreres af de kit-kølige
myudigheder, træfter kll'kmn1nlst'..'riet<ltG~;rels8om nypb.cering at
præstegårdens bygninber herunder tillige selve byg&8planen samt
tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens'ud-
seende. uanset fredningsdeklarationen.- Del' er således intet
til hinder for. ~t der på det fredede areal eventuelt optøres ny.
præstegård, ny torpr:.gterboligog nye avlsbygninger til præste-
gården.

Pataleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse.
der kan tinglyses på ejendommen. er tredn1nssnevnet tor Viborg
amtsrådskreds samt provst1udvalget tor Fjends herred.

For fredningen kræves ingen erst~tnlnlJ
Vroue. den 4.jan. 1951.

V. Tranberg. Christen Damgård. Søren Chr.Gregersen.
Til vitterlighedaIngem&ou Jensen.



Det tiltrædes, at nærværende frednln~sdeklaration (fred-
nlngstilbud) tin6lyses som servltutstit'tende på matr.nr. l!, og
21~ at Vroue by og sogn.

KlhK~i-l1In ....T' nV,T ,dan 27.februar 1957.
P.i1.V.

E.ti •

J. Bengtsson
fro.

Fredningsnævnet tor Vibor~ amt3rådskreds modtager foran-
stående trednlngstl1bud, der vil være at tin~lyse på den for-
annævnte JellJor.1.
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Akt: Skab nr.
(ucifyldes af dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjY4ske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

7& mtt. V:tv'1l'!
b': (). ·~o,'-ti ~ "'-JJ!i..

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

. 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 ejerYaf matr. nr.

24
af V t: DVe by O" sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn 'til V:rO~e kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsråd*reds 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 kftflo 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, begræpi~i m,og.
aJ-kirkegårdseiget eg iø'lrigt .&f

~:r ca'n del at m.n.r. 24, der l:i.,~,~r••11_
.'. .I. "",ob"",,,, klo" rk~di,tet 3amt de,1 ~el at 24,\ff'.J) ....~ 'fl U a..;.; 'ol>\ "- .... "Ijy

,~nlin,1e, ,l:::r udl!Ør fra ~t punitt -pi det w.tr.
,..~;.':\'!:n t.:."' ....r Vr1,':'cted J~ -j« roet1 t10'rU0ut 'til

ve~.n øat OD kj~kcn
ti -r l l" ' ... o"r '.''','1''''....1: '- (,~~e... .. v ...

skel fAt 2'1 35m 1'1...,:4

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. Vrl>Ve /30 ~.

, den
jli11

195'~
TrO"

Til vitterlighed:

Bt:i:.r)l '';hrifJte:,,:aen
.<Iuue JUNU~n.. 'Tlvt'e pr.. .;kivtl.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den lA. juJU

Otte nøl''boe. ,. ~aSm!,afh!I.
19'.

ævol:'n111~ J~:1.Uen.

In...lfert 1 rla.1'ojf:n for l'ets;tteJa nl':. 7St V:1~Qr ti ltø:'stad m.y.,
den 1~.8ep.l~5}.
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a ;'. /y,
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt.

Den 24. november 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og med-
lemmerne, amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og
det kommunalvalgte medlem Knud Jørgen Sørensen.

tt Der foretoges:

Sag nr. VaF 40/95

Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads i Vroue by på
matr. nr. 1 s Vroue by omfattet af Exnerfredning.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 25. oktober 1995 fra Fjends kommune, Udvalget for
teknik og miljø, med bilag.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Ebbe Vang-Pe-
dersen.

Viborg Stiftsøvrighed var mødt ved provst Boye Brun.

Ansøgeren, Vroue Beboerforening, var ikke mødt.

Der foretages besigtigelse.

Provst Boye Brun oplyste, at der ingen indvendinger er mod det
ansøgte.

, . '11l 1~1Inl:-;TCI'let
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Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse
skyttelseslovens § 50, stk. l, til placering af
ansøgt på betingelse af

efter naturbe-
legeplads som

at eventuel hegn omkring legepladsen højest må være 1,2 m.

at der ikke må ske beplantning omkring legepladsen og

at legepladsen fjernes på ansøgernes regning, såfremt legepladsen
ikke har været benyttet i 1 år.

.'

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre
hinanden følgende år .

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendelse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

.. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må r.iJladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.
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