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Mat~.nr.13~,13h og 281
SØnderhaa by og sogn. '

Anmelder:

Fredningstilbud.
Undertegnede ae~c:.~-~/ 1t?'J"~

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 13.2 /J4 "A 98'",,'- , .- {/ --, lP_J. .d ~ , Q'~ /' /
af C7ø,.,~"iG."' by v~~.:;'"
at lade ~-e·-a-r.eaJ-a.f-.ovennævnte matr. nr. frede,

sogn,

fREDNINGSN )EVNP,1'
rOR .

THISTED AMTSRADSKR.I;DS

dommerkontoret i V('stervi:~ ..

I,
/ '.:

Frednin~en har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrin~es transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o, lign,; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. ~
a.lb"n'l .....,~eg forbeholder ~ig dog ret til at ."}~ /~4~J'fM;":}ft/ ;/J:' 13.R.- .-, ,et--61P l/I.' I ti V'ti (? IJ - ))f ..dl ........... J c./, --~rJ~~{r·'..·;../ '

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pi:'.min ejendom matr, nr .

,. ... /1 l

4J j;.. IJh. co, 'jb,: af \;~.~ ,/:~"'~ by r.9·-,:'"~,,,~..,·_ sogn,-, ,)

dog uden Udf!ift for .mig. /~M"~~~i1'-', \;::::.,
PMale!:l;eUiget i henhold til foranstflende er fredningsnævnet fo,rV;~~

amt og c:1'....:.M~&\, II / ~menighedsråd hver for sig.
~~~4t:a. , den ,.f~//to 19.>-.s

Idet lredningSnævnet~t..;",t.{ amt modtager og gOdkender loransWende
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut,pa matr. nr.//3 e, "'$.,t"" ...f}ff.:i.

d/ /2.? -) - ti
af t7~~qe;. by • ~ sol.,(n,

af hartkorn: O tdr. f( skp. O fdl<. O alb.~~n-
~~ ~db.f'ttg-r-
Det fredede areal ses indtegnet plI vedla1!te kort, af hvilket en genp.arl bedes henlagt pCI akl~n "

M.h.~.pantehæftelSer.,bru~rettigheder,servitutter og øvrige byra.er .'
Fredningsnævnet for -~_ ' se/' amt, den CJi::/tt, 19S'r. henvises til

, /YttA?1ff'I /h _~~s tingbogen., . ;,
//~ . " ,',
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Matr.nr. 27~ og 28~ Sønderhaa by og sogn.

"•'.J
• l

, I Anmelder:
"

, ,~

Fredningstilbud.

FREDNINGSNÆVNET
l~Ort

THISTED AMTSRADSKPJ3DS

dommerkontoret i, Vestervig

Undertegnede cI!...t.,A",- -tv;'?ft~
tilbyder hcrvcd som ejer af matr. nr. 2')~ _< V~8 et:... (;

--:-;) -- I

af rIl/~~.,.by
at lade ne~!3.'-e.vnle.-arc8.1.·af.-ovennævnte matr. nr. frede.

sogn.

Frcdningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende. således at

udsigten til og fra kirken, t,indres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
an bringes transformatorstationer, tclcfon- og telegrafmaster o. lign.; dcr må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. _ /

/) .Jeg forbeholder mig d~g ret t,il at ~Co'!"(,.di, ,ft:. -)fe,..~.~~i~')r'l,.~:I-./

1.1 c 4 ., / f' -/J/i / (j l/p {J.e. tV r.-ztfi-l'n....v4- dct.-nu"".;,( "/;::'1)'(\1 .{,..tCrl/n4 ........,('")..-,).tC.J<Lt-f
(
' lJ .

/' .: 1/

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenståend'~ fredn'ingstilbud tinglyses pi't min ejendom matr. nr .

c) ,.o, ,~} r:. " f (rel/ 'I .h / l' /'/. f A. ~ Uo.t._ a N·h(?";~'-'I,...... by S::'';'t~{..l''''-'- sogn,
I

dog uden ud~ift for mig. . \:~ ._..r=:. ,/ ~7

PMale9,~retyget i henhold til for~nstlten~c er frednin~snævnet for \Jk~4
amt og .4~..v()?,;tø,<., Jl ; ~emghtdsl~ad hver for sig.

tf~~4e.., den 4'Jl./,tiJ 19/~~.

tylI- t,7t/~{.A...:t/!1.--(A..J)'- (?tfl/;A.J'l4Ii7'!:..t/v11"t/1/\~?~
! '1' t' ,1' r./' (. ~1J. 11'. . fYr. (J I' AI t{-::.(/"'f/'t/l..-i/(}(;t-f//tc/

1!,-fm/oL.-J
Idet Iredni~gsnævnet fO~~#/ nmt modtng,r og godkender fornnstOende

fredningstilbud. bestem~s det, at tilbudet skal lyses som servitut· på matr. nr. ~ 7.t?!:: 0f) fl g !:!-
af 8Ø'11't oIJ.;t;l?l~ by Dd} so~n,

af hartkorn: O tdr. () skp. O fdle O % alb.~ot.....!!.~

~ ~ør-~~
Det fredede areal ses indtegnet pCt vpdlagte kort, af hvilket en ~cnpart bedes hcnlagt pCt akten
M.h.t.pantehæftelser,~gSrettigheder,servltutter og Øvrige byrder

Fredningsnævnet for ~P:4 amt. den 2§/6 19Sy. henvises til
. ~ tingbOge~. ,'.'
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Mat~.nr. 27R og 28h Sønderhaa by og sogn. Anmelder:
FRBDNINGSN Æ'vNTIT ',':1

1;01\ '
THISTED AMTSI\ADsK'i'tEDS' , :,

j k 'lluJl' ~'..er 'OIHorct i V .rstcrvlg

\e

•

Fredningstilbud.
Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~ y§ p ~ t.::? f5 &. I

M crt~~~..~ by
at lade ~~feæl--1i1""ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Åfe.alet -beskrive~.··dleties-:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges~~ midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken)~indres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og tcle~rafmasler o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssleder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. 11:

.leg forbeholder mig dog ret t~l at C ;,;.., a-. ~)'~4.'f "i?~~, ..JtL: "'"vooAf{/.1 J1.N/";'«~
I J / '(;Ih , / y.L ( .;1 {{I 1& l' / .. /'.fi (, ,()~~''j ~ (j "~?d i/f /.lJfholl(;')(-0,(,.t~~(:J1~ t1'f.Vl) /}'1A4.".0',...-t-p6.~~4 ' "

li

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud lin!!lyses pi'l min ejendom matr. nr."~7t ,,'J/J> t. f ..t;'> /./ b ,,''', d../'-< ,V-'. ;i( t',' 1. a ....'l.~ ~;.~...... y I::./'~''>. (>6.. ""'1 '.. -L-- sogn,-. J

dog uden udgift for mig. . \::L./. /. /
Piltaleberettiget i henhold til foranstilcnde er fredningsnævnet for \l~~q

amt og rI('-:,et~~(!;...,...# menigh€.dsr~d hver fat;. sig.
W~ ~400 ,den 1tf1 /.1? 19 :>.~..,. ..tf.., I~ ~.t;,. ~~ c:/G.~ .?~crird»(~ :J~/.

. ,

Idet fredningsnævnet for ~~/RO( amt modtager og godkender foranstftendc
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut'på matr. nr. 'j)7~ 1I~ tJ/8h
af ~~ øI~~-. by 1(/ sogn,

af hartkorn: (J tdr. O skp. () fdk. fl~ alb.~Q.t~Mbln-

~t~ i~bt.ug.
Det fredede areal ses indtegnet Pll vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henla~~t pfl akten'M.h.t.pantehæftelser,brugsrettigheder, servitutter og øvrige byrde~ ~

Fredningsnævnet for ~~.4,(' amt, den 2"/(, 19Sy .henvises til t1ng- •
. It. bogen. t ,

/!/4Z/ . -,: ,;'1.11 • .ol
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/, I -' •Anmelder: .~ ',I. •

FREDNINGSNÆVNET
l'cm

1.'111STl:D AMTSHAOSKlt!JJ)'.
(lommerkontoret i Vcstcrvi

Fredningstilbud.

" t l·"
, l

<;)

2 i' 2 ~ -"'I D"tf" -',(~r,,,. v . ..J .....

, fJ. M4~ ~r.:~~'~1;'/
Undertegnede 6~ Cj ~{/ g -,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 ~~-
af ~~o. by
at lade ~~ ovennævnte matr. nr. frede,

sogn,

, ,

"i
"

" ,

Arealet- b'trs"'kri,v.~lt!des.t

Jt~~ %mtC/Wtk;1t~,

Fredningen har føl~ende omfang:
Arealerne må ikke beby~~es eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsig(~n til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves !l:rus eller
anbrin!!es transformatorst;rttoner, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsaJgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. • ••

.Jeg forbeholder mig dog ret til at ....s4 ~M-~",2~~ Ah""'~

,2ku-t~~'4,~ ~AI.~.~~~ I;u~,~/.U~w~/~J;'

1/!.
J~IW t',~",,1JsuvM~UU~ ~ ~?P''J~~~h~ trMf q"{Jftt~h~ .

l- /Åm":~~ 1::'" ~ ~ ~'~~*~~;"11,y~/i-' h' ~f. 4?~w..-c~ /~
• 1..{ t~Vlig ~Iu Æulu(r(!...:r.t~~d"--ir. I

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforståe~ med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pli min ejendom matr. nr .

<ji ~ ~... af SØnderhaa by SØnderhaa sogn,

dog uden udgift for mig. . ~~ /. ;f, ,-:'.
Ptltaleberettiget i henhold til forallsUlende er fredningsnævnet for \,1.-kz,...t."C;H~CI,

amt og d~~A...)-t?~A)f ....~(4 f1e.n~edståå' hver for sig.
• . 1 ,(l~'''' "-l;;n~'1'1/tI 196"",!)~ JI:, ;: '/l,/. f' ~..~v,./: (.l.,;J.f.. .... '/l'/t...e~~

~"ndZ:- ~ /!/ ~-'~;~. - ~'~?~:~
/~) cl': ~",,:'.<dt: _lcrx_-?""'f'~~ ~~

.. I Idet frednin~snævnet for ~t..w-:;;7 amt modtal:!er og godkender foral1sWen~
,fredningstilbud, bestemm7j det, at tilbudet skal lyses som servitut.på matr. nr. 9 '1 et
af d~c6c-t,It'\ by 6' ~ sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk, O ~ alb.~~

~G-~ ~~~.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pll alden

M.h.t.pantehæftelser,brugsrettlgheder,servitutter og øvrig~ byrder
Fredningsnævnet fot' '- ... _ ...- el amt, den 2>-/(, 195'1.. henvises til

. I ~ ~ tingbogen.
" ,
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:;B 1659 es
Det tiltrædes,' at nærvcrrcnde frednintSstilbud tinE,lyses som, ,

servitutstiftende p~ den Sørlderhaa Kirke tilhørende p~rcel, mutr.
nr. 29 Q, Sønderhaa By og Sogn, dog med følGende forbehold:

Sålænge arealet adrrJinistr'ere.3af de kirKeliee myndigheder, træf-
fer kirkeministeriet dog uanset nær'værendo deklardtion afr,ørelse nled
hensyn til eventuel opførelse af bygninror p~ arealet, for sA vidt
disse sku1 tjene kirKeli~e formål. FredningsdGklar~tionen bortfalder'
i det omfang, hvori arealet senere måtte blive inddraget under kirke-
r!', rden.

. '

•
Indf«t idagbogen for rehk ...... nr. 75
Hossing-Refs herreder, ti. -,'/, Q E l.'.'l UG l; •
LYST tim~boo f~~ lal..ua· ~

,-'. akt •• kall.: Ou 111'. ti,.,. 7 .
gebvnf.

~l~ II -r:. /!rø;L11..,. z.,,-
;tpI. ---;::..-- ........

ild ~ ..
lP" .,.,. -

-"0

kr. / Y.1'

Kirkeministeriat, den 13. september 1954.
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Forevist ad LNr. /'(v(~-yy"
Dom~eren 1ftassing-Ref8
Herroder, V8starV1gdr~/9~~ ..;'

/~ REG. NR. .løJ

Hærværerzde kort 05uppleret f.5 v ang .
matr. nr t?a'!7, Z6'? og en del af maLr nr 3df
~g ,gal:; More/ter er irzd/:egrzet og vist med
rød skravermg:
t. Et areal af matr. nr 13~ I.J~ og .!'CJ!-, SO?77

agte:; fredet i ht forlig af I?-/IO- 19S3 mel·
lem ,kednQlfl.'~nævrzet og '!Jeren,

E }fair nre. elg og ctJ4, 05007agtes ,fredet i
k t. forlig af 18/10 - (95.3 mellem /recbzi.ngsnæv.
net og o/eren,

", .Et areal al" matr IV: tE?P og aJft, som agtes
!"redet l h t foråo a./ IØ/tO-/95.3 mellem

t/..------' jredningsmXnwl ~ fijeren,eY~4"'~ ar ~Hatrm: egql, so/n agtes fredet uz t /OrUg
7 af IE/IO- 1953 mellem rredn.irtgSnævlUt

(' "_~J __7.._ _ t//:/ og t!?jeren.
a~r~'/UUZ JJ!/' Bygning på E?9 oplTJålL og indt"egnet.

J.-4-n.d'erAaa-&,.9'n.. Tlu6ted, den I juni 19511,

d'l::'U1<f t./n9'~n~ '::r. f!.
.7h'd.ed-.-an-d .

Rigtig kopi af matrlkeikortet.

Dlr.ktorat.t for Matrlk.lv ..... n.t I'J-"I 19::' ~

{~~C_'~
(j ~'

Mllforhold 1:~". . r
5'001771-'0------------------- --- ----~-------- -----0

I ~I

"'"Blank.t H. J. Chr. Pllte... n. "'pl.hand.1 A/S

,
,

,'I
J .
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02073.13

Dispensationer i perioden: 23-03-1994 - 28-06-1996
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REb. NR. ;Lo '} b, t 3
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt.

2 Æt MAR. 1994

Den 23. marts 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretages:

tt Sag nr. VaF 1/94

Ansøgning om tilladelse til opførelse af redskabsbygning og an-
lægning af depotplads på matr. nr. 27 b og 28 h Sønderhå by, Søn-
derhå. (Sønderhå kirke).

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 23. december 1993 fra Aalborg Stiftsøvrighed.

2. Skrivelse af 24. januar 1994 fra Jørgen Raaby's Tegnestue,
Thisted, med bilag.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.

Sagen har telefonisk vær~t drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Poul Ba-
jer, Snedsted.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til na-
turbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, til opførelse af den ansøgte
redskabsbygning med tilhørende depoter.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-

/2 JI/IJ -0001
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Udslrrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 28 juni 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges'

Sag nr. VaF 24/96

Ansøgning om tilladelse til tilbygning af vindfang på ejendommen matr. nr. 28 i, Sønderhå by,
Sønderhå, omfattet af Exner-fredning.

Der fremlagdes'

l. Ansøgning af 13. maj 1996 fra Thisted kommune, teknisk forvaltning, med bilag.

2. Udtalelse af 26. juni 1996 fra Aalborg Stiftsøvrighed.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det
kommunalvalgte medlem Poul Bojer, Snedsted, meddelte fredningsnævnet dispensation fra Exner-
fredningen til opførelse af det ansøgte vindfang på matr. nr. 28 i , Sønderhå by, Sønderhå.

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

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandte andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

i "

Miljø- og EnergiminiRteriet
Skov- og Naturstyrelsen

A
J·kntr. SN 1996· \:2.\ \ I \~-oCC / RI(

. nr. (l
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