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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Købanhavn kvarter) - ~ i ~ .-lp,.w1. Ga }I~r;:;amt

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting- 2m HG:r :lc..uJ.::g1~d.
bogen, art. nr., ejerlav, }ternet:sogn.

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

løq,- 1~t.1
. Købers }

K d·t .bopæl:re lors

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.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. lp Og Ib

af Herso. by O3 sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Re rsODl 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 ~ 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, begrænses mod
af kirkegårdsdiget Qg--iøvrigt-s- mod øst ~&~eat af matrikkelskEllet.
DorJ af en lin1e 40 m fra J12et p&r~llel'med dette.

li'r~un1n'3en akul ikke være til hinc.c1: for opførelse af et b:o.s ved
b3'Vcjen vest tor lb efter f'orhGLn<iling!red frednini;3tlæVlHlt og
m6nig)J~,,:;.jr&det •. :ftcr en kJ&i.~u :rOl'~K;.u":'11ngt som ejeren er pligtig
at forJinle,tisc, er ejGl'en frit stillet med bensyn til bygningens
evo.ntuelle plaoor1n .;•

s~d
og mod

~WfI.\lU~~ 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. Beraom sogn.

, den 19~.Herso. juli
Anna lIy:rthue.

Til vitterlighed:

A.Kri:Jtianoen
B. Laustsen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den <'V'\. i 19».GV.;1' ..1n
Otto Kiox'bOe:. V. ~i;.lOmU:J$E;n. Lauot Itor:skcv.

Inl~ført i ";'ag1.'o~et'lfol' retskreds nI'. 63 Ho't<;l'o kø'~ot,aUm.v ••
dec 22.scp. 195'.

'I'..~t"'t
~ Q ••••

Anton Nielsen.
Genpart~ns r1Gt1ghec bekr~Xtes.
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REG. NR. -2 tJ~e A'
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelseel og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(ruifyldes af dommerkontoret)

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

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

81tgn.

Gade og hus nr.:
(hvor sAd an t flndes)

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

Stempe1- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr'ln-

af • by sogn,
erklænfh~~eA, at ~ af h~nsyn til og kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådsk»~YMom'dgået 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 kan 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, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af~ vest

mod ayu at m~tr.ikkelskellet, mod øst af en
linie 25 til fra ..ii::setpurallal med dGtto OS mod nord ai' en linie,
der udgtlir fra et ptUlltt på sk-:llet mod lp 40 In for det nordøstre
h3ørne at kiZ'kfJsården, ~IåendemQd øst til arealets østgrænae

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. /'f l "
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på .mifI. ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg aplt.srådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver,~ ingen erstatning. liersOlD sogn.

, den
14.novl)r.

'Vilhelm Enggård.
Karl. l~l'1gz:ård.

195\.
2

Til vitterlighed:

Ilersom præstegård pr. RolJro
,-' tald



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRAbsKREDS.

Viborg, den 20. ~t:1ni
Otto X1ørboe. v. ~asmussen.

%nclf'ør t j, ..laIlJbo gen for. re'tskre.u:.l ~r.
Cen 22.aep. 1~5~.

19:;;.

LaU9t Nørskoy.
63 H01":?Okøl~stad tn ..v ..,

••• ..
l'"nton ~aelscn.

Genpal'tuns r1gtie:r.ea b:;k.r~ft€s.

~~!1nB'!næv!i1'<;7t for "Vn~
.t;\,: ~-~.- -~ "." ..l, \)
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e kort-genpart er nøj.agtig genpart af dE~torlginal~ kort vedrørent~~~dommen

I ~" {ri d&~ '\~j ~4- _J atte~:res h:rved. • e, e
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