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VbJel!' bd.J bl.l4.ar'.or.29 ~.r8
eJ 01."1 aY OS -en. Anmelder:

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af,Vb..te1"8 8OSD.~
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer qndertegnede Ub~Mra 8OØØ* -.na~~8~aad ~aa

UbJ81'S pl'_'e.becl.. ".&IM.

som ejer af ejendommen art. nr. 29 Ub~or_ eJorlav.

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

Fredningen har følgende indhold: ~
1I.1h.~1øl' lilla d.

Arealerne må ikke bebygge.~gr beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på aråal~rn~ opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboe~se eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes tOiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

aul __ e.~ee1.'adlItnie'l'ena at 4e kll'kellp ID7Ødlabed81'.

,l'IItt.1' k.lI'u.1Dle,.~le'atPl'et •• OD lQ'i11ao.J".lAa al ,I'_t.·. .
... nitlae bY6B~I'. li....... tUllae 'Jaae»laM •• -, 'U_S-

Dlaaer R..... oø: ombygnlcser, al' 1IaIl".' d'DDt ' .... a..... _lantloD.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen, al, UDdIlI.' toWbebold at kirke•

• Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for UbJers
aOIlD-. hver for ~ig.~Saledea vedtaget. idet menigbadsrådarormanaen attesterer. at
samtlige raadets medlemmer.~ar underskrevet •• ,. b n~3UbJol'B IIcn• .Q,'nHBI'Bad. u"n :lo o.. to er 161' •

O.G. a.tD••••
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• 011 .enUutaU tilIndø lØG al't •ar. ag U'b"eI'8 oJ .l"1a",. eom YUI"liJrOl1CSe

5'aro.l u.19. k.ortblad C!. Ubjel'8 Imrtdle'l'Ik't doa at der l •• Uuro-

t lODen ton'a(:;•• tØlS'lIdo IIDdl'tna:

1 S' 08 6' lIDS, IIDdl'e. ozdenø " paa Ub.1el1l Sdde •• ".ane 11

Ijr~emtn18t'l'lu'.den a8'aeo ..bel' 19S3.
li, •• V.

li. B.
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IUtrecse ••

NaturllGdningsnævllet • den 26'Januar 19S4.
for 1' ••• v.
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for•
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UbJørs bIS.I b1.3~.al"t.n:r.Jo UbJe1"8
83etl'1"" 08 IIOp.

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredni ngsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. "'S.4Jl'8 .'SD•.
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-

råds kreds erklærer undertegnede UbJ~ø e0t:PW røaul~.l'aaÆ .,aS

U~OI'8 clopo.bed •• Yope.

som ejer af ejendommen art. nr. 3ø UbJ81'S eJel'l a,y.

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

~;8rool 87 UbJora kor'12btrlkt t

panel 2oe!/88 do.

Kllpl'osl.1' 'bottue". qd t.~ ll)JJfl1'8~II'kQ.

Fredningen har følgende indhold:
iCJhell•• _. clo

Arealerne må ikke bebyggeajKx ••r b~plantes således, at ud-
sigten t~l kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på areal,ern.e opsættes skure, udsalgssteder , boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes tOiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.



For fredningen ydes ingen erstatning.

llaal.np CSepaapldeDdø- aroal.r adIIlnl.'nfta eS "O kll'ko.

lise mJØdlØbeder •• r~1er kll'k"lnta'el'l., • do, e"ol' &DØben'e'
el'l4wtnø trQ fl'tNllil~&OWDe. • atsørol't om~&O.~ID& at "7S·
Illna"" poe. D~D'.azea1. 08 t111188 0Ii1 lJIspp'l .... tOI' dl .....

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen, alt UDd~r forb~lu at kirke.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for UuU.1dl"S

hver for sig.

Suleet •• vecl'lnset. tdet IIlsn1G!ladszoaodatonnø:aden at'u'erer.

at II8IItllao røaa~t.aea18llllllel' bal' uncJønkr ••• t.
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~lrk.mlnl.t.rt$'.aen 28'deo.mbor 19;3.
AO. M. Y.B. B.
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1' ••• V.

81SD. Bnøeletot ••

·7 "•.
."U/l.~~

~~~

. 0111"\N"\uIII (;,j, \ l • \ .j" I 1 __ "

{Ol

"løndor (l((,i,



FREDNINGSNÆVNET>

•

•



i
. Ie,

l

REG. NR. J~sa4/1 J.~ .., ,
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Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fred ni ngsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af...U'bJe%, - ....
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredning~nævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede ~~ .... ~.~ IAGO'.T7øa8an.
Ub.1erB.

. .
som ejer af ejendommen art. nr. 39 QbJers.

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

Fredningen har følgende indhold:
De... "ll ...

Arealerne må ikke bebygge~ ...-.I beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.
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For fredningen ydes ingen erstatning.

Buet paa paroel 84 m.. WI'9'U....

i6.U1S.t paa paroel 84, 8~ 0& 86 au epl.n. en prap.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for UbJerg

hver for sig.80811.

UbJerg. den lS'sept. 1952.
8ign. Jaeob '1'yp.eD.

Poranataaende trednlosu ••rvltut tiltr.de ••

• dOD ~~'ausuat 19'3.1\J'.HU rf red nm gs l Ic.<; V Ilet

for
Tønder amt.

1-, D. V.
elao. Bnøel&tott.

fIDcS.

Tinglysningspåtegning af 31/8 1953.

lt II

Afskri~tems rigtighed bekræites.
l I den 16/9 1953 .

• t" ,'.t'. l~' I ~ l l ,l
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