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REG. NR. ~.7809.00.1

TIM OLDTIDSAGRE

GRØNNE BAKKER

667 RINGKØBING
INDHOLDSFORTEGNELSE

1114 IV NØ 9ha

- Deklaration af 20.5.1948 vedr. fredning af areal
med oldtidsagre.

- Deklaration af a.2.1973 vedr. fredning af hede med oldtidsagre
, status quo, plejeforanstaltninger, offentlig adgang.

- Deklaration af 19.6.1973 - påtegning.
- Deklaration af 13.11.1973 - påtegning.

•

MATRIKE L FORTEG NEL S E
,

(ajour pr. 27/ 11 1973 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

8~, 9a Sønden Åen, Tim

•
-

Gældende matrikulært kortbilag: ffltll1g1erIbo \73

Se også REG. NR.:



':J"-""".::d ....."H. I 11 't JY.- I"lY

Area!~tsnavn Ti.:!.Oldtidsagre Sogn Ti:n Komm. Ringkøbing

Areal. Ca. 4 ha hede +Fredet3 tF. hede og plantage
'a"i..L· 9 100a... .... \; . ....

Deklaration a~ 20/5 1948.
27/11-1973

• Form& Bevarelse af areal med oldtidsagre.

• Indhold Ingen ~ndringerpå arealet. ~redni~gs-
pl~~uQvalgetwå pleje arealet.
Der er offentlig adg~~g.•

-Iatr. nr. 9!:; Sønden ~en.
ce~af 8a Sør.aer. Åen

Ejer. Privat.

P&lalerel
• Ta -.;i or.al::t:.see-; og Fredni::.gsnævne-; .•

.: .-.r. J. nr. 118-13-511-69 .



<

Originaldokument. Akt: Skab~Nr. ~.
(Udfyld•• øf Dom",.rlwntor.t)

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I.,
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o.l. (vedr.

fast Ejendom).

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
9 aMtr. Nr., Ejerlav, Sogn:

(I Købenbavn Kvarter)
eller ei de sønderjydske Lands-
dele) Bd. og BI. j Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Tim, Matr. Nr.
Tim Sogn
Ulfborg Herred
Ringkøbing Amt

Nationalmuseet l, Københaun.

20. Maj 1948
Stempel: Kr. øre.

Paa ovennævnte Ejendom, tilhørende
Gaardejer Aksel Svensgaard, Svensgaard pr. Tim,
er ifølge Naturfredningslovens § 2 følgende Fortidsminder fredede.
(Det bemærkes, at heri er indbefattet de tidligere, ved udstedt Delda-
ration foretagne Fredninger, angivet ved FM og Aarstallet):

2402.13 Areal med Oldtidsagre, ca. 340 x 120 m.

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

8a Søndern Stempel:
åen, Tim sogn.

25 kr. 00 øre Akt: Skab F nr. (2)G~
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers )
~bopæl:

Kreditors J

Gade og hus nr.: Anmelder:
01107-6. FEB.197 3* Advokat Knud Dalgaard-

Knud sen , Ringkjøbing.

Undertegnede Aksel Svensgaard, Tim, som ejer matr.nr. 8~, Sønden Åen,
Tim sogn, tilbyder herved efter anmodning fra fredningsplanudvalget
for Ringkjøbing amt at lade følgende deklaration tinglyse på eje~dom-
men forud for al pantegæld:
Der meddeles ministeriet for kulturelle anliggender forkøbsret til de
ialt ca. 5 ha af ejendommen som henligger som fredet hede med oldtids-
agre, s~ledes at ministeriet skal have arealet tilbudt for den pris
der bevisligt kan opnåes til anden side. Denne forkøbsret kan dog ik-
ve ~øres gældende ved ejendoIDBens eventuelle overdragelse ved sal~ el-
l'?r arv til mine børn. I dette tilfff'ldeforbliver forkøbsrr;tten .sta-
dig gældende i tilfa-lde a:'videreoverdragelse .
For de ca.5 ha som henligger som fredet hede med oldtidsagre skal gæl-

.(: de:
l.
2.

3·
4.

5.

~; 6.

7.
('I'

8.

9 .

Arealet skal bevares som et hedeareal med oldtidsagre.
Det naturlige terræn må ikke ændres ved planering, afgravning el-
ler påfyldning.
Der m~ ikke ske opdyrkning eller tilplantning.
Der må ikke opføres bygninger eller opstilles skure, boder, camping-
vogne, telte eller lignende.
Der må ikke opstilles master eller føres luftledninger hen over are-
alet.
Arealet må ikke benyttes til henkastning af affald og således hel-
ler ikke til bilophugningsplads eller lignende.
Med det formål at søge den eksisterende hedevegetation bevaret skal
det være fredningsplanudvalget tilladt at pleje denne vegetation
for ekstempel ved rydning af selvsået opvækst, afbrænding og af
græsning. Plejeforanstaltninger foreståes af fredningsplanudvalget.
Almenheden har ret til gående færdsel på arealet, samt på den på
deklarationsrædset viste 2 m brede sti.
Fredningsplanudvalget opsætter skilte med oplysninger om det fre-
dede areal og med de nødvendige ordensregler, samt de nødvendige
affaldssække.

For den resterende del af matr.nr. 8a skal gælde:
l. Arealet skal henligge i sin nuværende tilstand.

tt 2. Der må ikke foretages yderligere opdyrkning.
3. Der må ikke' ved afgravning og/eller påfyldning foretages terræn-

ændringer.
Bestillings.
formular

J/AJAD Jensen & Kjeldskov A S. Københ.vn



f'-
4 4. Arealet må ikke indhegnes, og der må ikke opstilles skilte~

med påskrift "privat", "Adgang forbudt" eller lignende.
5. Arealet må ikke bebygges ej heller med redskabsskure eller

andre letflyttelige indretninger af bygningsmæssig karak-
ter, og der må ej heller anbringes campingvogne eller an-
dre til beboelse tjenlige indretninger.

Fåtaleberettiget er fredningsplanudvalget for Ringkjøbing amt
og Ringkjøbing Amtsråd.
Det er en forudsætning for tilbudet at den af landinspektør
C.H. Knudsen fremsendte ansøgning om udstykning af min ejen-
dom matr.nr. 8~ m.fl., Sønden Åen, Tim sogn, imødekommes.

Tim d. 21/9-1972
Aksel Svensgaard
Tiltrædes som betinget skødehaver:

Tim, den 2-2-73
Martin Riis

I ,'(" -,-
..... 1 -.; •

Tingbog: 8d. I • V'V\

~cl>:, L cJ;?j X-M. -

Sl. 2 e:.. Akt
r- -;'
I- Nr. -..'lt- l

Sv. Aa. ChrIstensen

Genparu:w n~n!!hC"d bd.rrttel. 0.,
I)OlllJDerell I R1D.i.teC1Ii.i. c1eD ~ FES. 1973
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MATR.NR.ag

SØNDEN AAE,N :<_;.',",~ __

TIM SOGN
RINGKØBING AMT. " ,h: ,"j"<

_ ,., _ J -& "_'

1:4000
,I'. •.... - =-'e-. 7 ~

~ FREDNfNGSGRÆNSE
e •• e •••• HEDE MED OlOTIDSA-GRE
_______ STI,

Akt: Skab F nr.3Gt
- (udlylcla af dommerlronto_)

~,'1 ,J$ 0.7

f +- '...'
, -. ~

5~

Tim sogn
Torst~ sogn

,"

,

UdfCf'rdig~t i januar 1~73i 'anl~dn)n9 af ti nglysning
~ ' ,. ,r-, .- :- ,

_ oL .... _ • _

londjnsp~ktijr
lenll/lnlll-
form.lar

r·2 ø.J Jen.. n a KJeldlkov A/S

ri'" """
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Bestillings-
formular

~
"

D

8a Sønden Åen Stempel:
TIm sogn

kr. Akt: Skab F nr. 'J~ ~
(udfyldes af dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i tingbogen.

art. nr., ejerlav, sogn.

Købers } bo æl:Kreditors p

Gade og hus nr.: Anmelder:

Advokat Knud Dalgaard-'
Knudsen, Ringkjøbing.

G e n p a r t

af påtegning på deklaration lyst den 6. feb. 1973 fra Aksel Svensgaard,
Tim vedrørende ovennævnte matr.nr.

Foranstående deklaration vedrører kun den del af matr.
nr. 8~, som er vist på det vedhæftede deklarationsrids.
FREDNINGSFLANUDVALGET
FOR RINGKJØBING MJT, den 19. juni 1973.

Per Mikkelsen

5 J0f,; 1973

PNrr: .3~-~.7InSbog: Bd. I ~'Ut-

j) D> /l:,d
1'--1..a;/ z,,'Ut! _y ~,

.....
I Bl. .< (! Akt

~~.-r- "I;ræftes:
DomrnE;r_i1 I I, I, ~,~:J'J, co •

~?u:,4~.~.A

H.21.318

Jensen & Kjeld.kov A S. København
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Bestilhngs-
formular

~I

D

kr. Akt: Skab j:' nr. 3~~
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8a Sønden åen $tempel:
(i København kvarter) TIm sogn

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i tingbogen.

art. nr., ejerlav. sogn.

Købers } bo æl:Kreditars p

Gade og hus nr.:
27.NOV.1973* 12577

Anmelder:
Advokat Knud Dalgaard
Knudsen, Rin@gøbing.

Genpart
af påtegning på deklaration lyst den 6. feb. 1973 fra Aksel Svensgaard,
Tim vedrørende ovennævnte matr.nr.

I tilslutning til foranstående deklaration henvises iøvrigt
til, at de ca. 5 ha med oldtidsagre i henhold til naturfredningslovens
§ 48, jfr. § 53 er registreret som et fortidsminde med nummeret 2402.13·

Påtaleberettiget er, udover de ovennævnte rigsantikvaren,
herunder også for så vidt angår de plejeforanstaltninger, som i hen-
hold til deklarationens punkt 7 og 9 kan udføres af fredningsplanud-
valget.

Ringkjøbing, den 13. november 1973.
Aksel Svensgaard

Tiltrædes som betinget skødehaver.
Tim, den 25-11-73
Martin Riis

~,. .. ' ........

? c.. .

H.21.318
lensen & KJeldskov A S, København
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