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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .
• J .1 J'

l , I> :.

, , Akt: Skab nr.
(lU(fyld", al domlll,.rl;.ontorn)

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

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

80gn.

127 ~t~lu by UG ~ogn~,
Koben }
K d't bopæl:re Ion

Gade og hus nr.:
(hvor Bldant Rodes)

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

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

Stempel: kr. øre.

å Deklaration.
mentgl1od.,r d

Undertegnede, jer er ejer af matr, nr. 127

af Sk""lt.i • by o g sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Sk.J.la kirkes frie beliggenhed overfor
frednin&~.vnet for Viborg amtsråds kreds 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 kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller ~kegården.

Den del af .æMt ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, "egflllRses ælldo
..af kirkegårdsdiget og ill"figt af er hele m.ru'.127.

~ftledes, selll det l.ehi~åf øf ~(jt d~kla ratiO.lliA 119~Rlllfl9~ØIf8ft.
Påtaleberettiget med hensyn' til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Prov....tludvalbet :t:vr
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Rind.s-Nørlyng ficr~'eQer.

Skal", , den 15.auguat 195J'..

Frode Kl_vsan. ~.Pedvr~~n. Kri~~en 0~tergård.
lLroline bitlllXpxl.i~ IUel~ex... Jen.,; Chl.'.Jen;;;cn.
P.Ander_en Leth. UhI'.D...tl ...gård. A.K1:.·1_t1alu~en.

Til vitterlighed:

Jensen & KjeJdskQv, A/S, Københlvn.



•

•

I \

" i i ... :

'lj • I

Fredningsnæv~et for Viborg' amtsrådskreds' 'modtager foranstående 'fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
III ,f .~I
~:....: !IViborg, den 19530 : •• II •• l.,t .

2e.juni
I

otto Klørbbe." V. R~~mu_~en. t ::. I 'I L' .' i l
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: Det ·t111iili'1Øå.e6, at n;r'rVKrcntl.e fredniUb..,t11~ud' .,' ,.'"
t1q:;lySO~'&01;1" serVitut...,t1ftcHde .iJå lu.... tr.ur. 147 S~loj..'~ pg,
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Matr.nr.: en del af det umatrikulerede
vejareal litra b, Sk~ls by og
sogn.

Anmelder: lI'redningsnawnet for
Viborg amtsrådskreds.

'..
stempel- og gebyrfri ~ h.t.loT 140/37.

UDSKRIFT
AF

PROTOKOL FOR FREDNJNr:SNÆVNET FOR VIBORG AMTSRlDSKREDS.

•

30Ar 1954 den 16.juni n.l4 afholdt fredningsnævnet for Viborg
amtsrådskreds møde vej Skals kirke og tåstrup kirke.

Mødt var frednin~snævnets medlemmer: Formanden, civildommer Otto
Kiørboe, Viber g. det amtsvalgte medlem, amtsvejinspektlll1'V. Rasmussen,
Overlund, og det sogoevalgte medlem for tåstrup-Skals kommune, iårdejer
AnJers Giversen, Skala.

Bævnets formand bemærkede, at mødet afholJtes for at sø~ fredet
arealer omkring de nævnte kirker, hvortil ingen adkomst haves iflg.
tingbogen, således at fredning ad frivillig vej ved udstedelse af
fredningsdetlaration er udelukket.

De personer, der mttte være interesserede i fredningen af de på-
jæluenJe arealer, er indvarslet ved bekendtgørelse ~ s~tstidende og de
lokale bladeo

Der fremla gdes s
1-3: Exemplarer af de nævnte blade, Statstidende, Viborg stifts Folke-

blad og Aftenposten med indkaldelsen.
4 s Indvarslin~liste med påtegnet postkvittering (f.s.v. ang. sogne-

råd og menighedsråd). 30Mødet påbegyndtes kl.14 ved Skals kirke. hvor da foretoges:
S:Jg ang. fredning af Skals kirkes parkerings-
plads, en del af vejarealet "Litra b", Skals
by Og sogn.

For Skals menighedsråd mødte provst Kristi~nsen, Låstrup.
For Låstrup-Skala sogneråd mødte sognerådsformand Chr.Bielsen.
løvrigt var ingen mødt.
Ingen af de mødte havde noget at indvende mod den foreslåede

fredninc.
Nævnet drøftede sa gen o g afsagde derefter sålydende

k e n li e l s es:

,

}

--------~-------
.I forbindelse med dep ad frivilli~ vej gennemførte fredninc

af aJ:'ealerved Skals kirke opstod også spørgsmålet om fredninC a:f'
kirkens parkeringsplads, der er beliSJende på det umatrikulerede
vejareal "Litra, bH. umiddelbart nord for kirken •.

Da iflg. tingbogen ingen tinglyst adkomst haves til det nævnte
areal, har nævnet valgt at behandle spørgsmålet om fredning at
arealet sam en egentlig fredningssag.
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u'ealet som eD eaec:tl1i, fl'eQDiASiliJliig.
De i sagen interesserede har derfor ved offentlil bekendtgørelse

Tæret indkaldt til møde Ja~ dato for at tage st~llinl til spør~målet,
hvorhos Låstrup-Sk~ls sogneråd o. Skals menigheusråd har været specielt
imivarslet.

sognerådet og menigheJsrådet har intet haft at indvende mod den
foreslåe de frednini.

Andre har ikke givet møde under sagen.
Idet nævnet finder, at den nævnte parkeringsplads som et led i

sikringen uf Skal3 kirkes omgivelser bør fredes, bestemmes følgende:
P<:trkeringspladsen ved Skals kirke, der ud gør en del af det UDlli-

trikulerede ve jerea1 "Li tra bllt, Skuls by og sOin, som er beliggende
umiddelbart nord for Skals kirke, og hvis grænser er indtegnet på en i
sagen fremla gt matrikulkortkop1, hver af genpart vedhæftes nar værende
kenJelse, fredes, således at der på arealet ikke må ske nogen bebyggel-
se, hverken varigt eller miJlertiL1igt eller foretages n0Ø3 n beplantnini
eller andet, der nu eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for
udsiiten til elle r fra kirken og kirkegården.

påtaleberettiget med he nsyn til foranstående bestemmelse, der
vil vær e. ~t tinglyse på arealet, er fredningsnævnet for Tiborg amts-
rådskreds samt ptovst1udval~t for Rinds herred.

For fredn1n~n er ikke krævet n06en erstatning.
T h i b e s t e m m e s:'

lied sagen ang. flt:dning a f parkeringspladsen ved Skala kirke,
en del af Jet umatr1kulerede vejarea1 "Litra b", Skals by og SOlD, for-
hola.es som foran bestemt.

Otto Kiørboe. V. Rc:.lsmussen. Anders Give rsen.
De mødte påhør te kendelsens afuigeloe.

S~gen sluttet.
Mødet hævet:
otto Kiørboe. V. Rasmussen. Anders Giversen.

Uuskriftens rigtig},ed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR VnæG AMTsRlDSKREDS,

den 2l.april 1955.
H o 1m.

Inuført i dagbogen for retskreds nr. 63 Hobro købstad m~ll.,
den 3.maj lS55.

Lyst ••• . . !
l'Anton Nielsen.

Genpartens rigtiihed bekræftes.
l~l.,~,:\)r.:.lug~nævClet fOi v li/IH k; ,d en 3. de0.1955.

Arotsra;1dskrw
"
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