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Fredningen vedrører: Vistoft Kirke

Domme

Taksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 02-10-1953, 15-01-1952
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Restilllngs·
formular

D

Afskrilt.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
Fredningsnævnet for Handers amt • .l!'.S.37/1951.

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

eller (i de sønderjvdske lands·

dele) bd. og bl. j ting-
bogen. art. nr., ejerlav,

sogn,

Akt: Skab 111'.
(udfYld •• øl domm.,tontoretJ

lla,Vistoft
by og sogn.

Købera }. bo ælKredltors p.

Gade og hus nr.;
(hvor Ildenl ftade.)

Anm~lderen, navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævret~for R~ders amt
ved dommer Fog, Mariager.

• L

1323 - 8/10 1953
Stempel.fri. Stempel: kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Visto:f"Lmenighedsråd
tilbyder herved som ejer af matI. nr. lJa af Vis toft by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives såled~s:

Præstegårdsjorden nord, øst og sydøst for kirken, afgr~nset
umod syd og øst af kommunevejen og mod nord og vest af matrikels~

skellet.

.,

Fredningen. har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes "med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbrjnges tranSformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lig\l .• derpå ej opsættes skur~, uds~lgsstecjer, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrren~e" gen~tande. . ~.,

~l1i~wooktj!!X~lt~mJtil: Sålænge de'ttpågældende areal admini--
streres af de kirkelig~ myndigheder, træffer kirkeministeriet
dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet afgø!~lse om
nyplacering af bygning.er på præstegårl~sj.ordenog tillige om selve
byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til
driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller i det
hele tjene kirkelige formål.

Så længe den til præstegård~n hØ~ende ha~e med gårdsplads
samt den del af præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar til-
knytning hertil, administrel'os af de kirkelige myndigheder, træffer
kirkeministeriet afgørelse om nyplacering af præstegårdens byg-
ninger, herunder tillige selve byggeplanen samt tilbygninger m.v.
og ombygninger, der ændrer pr~stegårdens udseende, uanset fred-
ningsdeklaratjonen.

Jensen & Kleld'lkov, A/S, København.

IJL



, '

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstitbud tinglyses _på min ejendom matr.

nr. l§. af Vistoft by, sogn, dog uden udgift for mig.og
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Vistoft

menighedsråd hver for sig.

Visto.t't .den 30/11 19 52 .

Sognepræsten attesterer ved sin unierskrj f t , at alle menighedsråds-
me dl emme r 'har unc1er skI'evet.

Albert Winther. Margrethe Hasmussen. Holger Høegh.
Mart jn Høgho Hagbarth Niels Gn. Ida Johnsen. .Wagner Ba.unsvig •

•

hltJt fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,. (

bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la af Vistoft by.

og sogn, .afx:OOxtlkI'lOOX X xxxxxnhnxxxx ~xxxxxK!txxxxxxa!l:!;~:JmlKKXI.]f;.'

• ~xOO.kIgtexko,(t.::Jtk.kwlhtx.!:l;I1x.g~Ji1Mk JbxcW~ .l\1Jmi~ :4'~X4ktoÅ!X

Fredningsnævnet for Randers amt, den 2 /10 19 53 •.
F O 8.

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som
servitutsLirtende på matr.nr. l~ Vistoft by og sogn.

Kirkeministeriet, den 30.april 1953.
P.mov.

E.b.
Binar Løwe, fm.

retskreds nr. 57 Ebeltoft købstad m.v.,Indført i dagbogen for
den 8'oktb.19?3.
Lyst. Tingbog 20 blad l. Akt:Skab L nr.601.
Til præjud~ce hæfter servitut om fredning af

:V:estergaard.
2 hØ j e.

-:- -:- -:-
Afskriftens rigtighed bekrwftes.

FrednfngS1ævnei,. -1' SEP.,~S5
_Randers ~mt. ,~

~J j
.J 0
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Reslilllngs-
formular

D

REG. NR.~NG':/6 / 'I;/1-6",
Afskrift. .
jushtsmlrnsteriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tll udslettelse

og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

li'redningsnævne t for Handers amt. F. S. 37/51.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 4,5l Vis toft by
(I København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands- Og S agn.
dele) bd. og bI. j ting-
'bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab ør.
(adfy14,s al domm,,1:ontor'"

Købera } ~
Kreditors opæl.

Gade og hus nr.;
(hvor sldent Ondel)

Anmelderenll navn og bopæl (kontor);

:Fredningsnævnet for Rander's amtsrådf
kreds.

80 - 15/1 19?2.
Stempel: kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede l.1lgnerHenry Mikkelsen

tilbyder herved ~om ejer af matr. nr. 4Q. af Vis toft by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

a. Arealet sØnden 1'01' kirkegården afgrænset mod nord af kirke-
gårdens søndre dige, mod syd af kommunevejen og mod øst af
matrikelsskellet (til præstegårdsjorden) og mod vest af kirkens
~arkeringspladso

b De Ø . d l f t et ve st for kirken.• n VI'lge e a ma r.nr.-

'Fr~dningen- har følgende omfang: l

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
I ~. . _

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isbodjlr, ,vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. •.

Jeg forbeholder mig dog ret til' a t- placere et beboelseshus vestligst
på deL miller b. nævnte areal, dog ikke kirkegårdEn nærmere end
35 ru. og ikke nuværende kommunevej nærmere end 20 'm.

Jensen & Kleldllokov, AIS, København.



For fredninge~ kræver Ieg inge~ erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglys~~ på min ejendom matr.

nr. 4~ af Vistoft sogn, dog uden udgift for mig.by, og

Påtaleberettiget i ht:nhold til foranståendo er fredningsnævnet for Randers amt og ViSt Oft

menighedsråd hver for 5ig.

Vistoft ,den 9 ,lI 19 51.
Henry I'iiikkelsen.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bEstemmes" det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ' 4~ af Vistoft by,

Og sogn, ooJ<!*nxm kxxxxx~!t\){xxxx x~P'" xxxxxf;Ht,xxXXX){l~:xI)~M~Rtl\.

~x~~~ck~~~~xnfxxxxxxxxxxxnmx~å~l~~~d~X~MXk~roK~OO»æ~~mx

• Fredningsnævnet for Randers amt, den 15 / l 19 52 .
K.G.Larsen.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 57 Ebeltoft købstad ID.V.,

den 15' jan.1952.
Lyst. Tingbog 20 blad 6. Akt:Skab J.nr.109.
Til præjudice hæfter pantegæld.

N.O.Nygaard
cst. "t.

-:- -:--:-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

FrednlngsøW"llct for :..,. SEP. 1955
RandeI':i Amt, ~

~/
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REG. NR. 17gb ,ay
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

Nordlige Fredningskreds

ee

•
•

Sand gade 12 . 8900 Randers
Telelon 06·437000

Randers, den 8. maj 1992.

Bygningskontoret for
Landboorganisationernes
Bygningsudvalg for Arhus amt,
Villavej 56,
8870 Langaa.

HC/eml. ~,1orJn~"ty7/92
S!;ov _'_'I: . I~ ,cbJn

I I ;! ,j i:J;L~

I en gennem Ebeltoft kommune hertil fremsendt ansøgning har Byg-
ningskontoret for ejeren, gårdejer Torben Nicholaisen, søgt om
tilladelse til at opføre en gylletank samt til at udvide en stald-
bygning på landbrugsejendommen matr.nr. 1 ~ Vistoft by, Vistoft,
beliggende Karlshøjvej 3, Vistoft, 8420 Knebel, alt i overens-
stemmelse med samtidig hertil fremsendt tegning.

Arealet er omfattet af kirkeomgivelsesfredning i forhold til Vis-
toft kirke, blandt andet indeholdende forbud mod bebyggelse m.v.

Arealet er i fredningstilbudet beskrevet således:

"Præstegårdsjorden nord, øst og sydøst for kirken, afgrænset mod
syd og øst af kommunevejen og mod nord og vest af matrikelsskel-
let."

Det hedder endVldere blandt andet:

"Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige myn-
digheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklaring
fra fredningsnævnet afgørelse om nyplacering af bygninger på præ-
stegårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for disse, for så
vidt bygningerne skal benyttes til driften af præstegårdens jor-
der, til brug for præsten eller i det hele tjene kirkelige for-
mål."



~

2.

3 .

4 .
5.
6.

7.

8.

•

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
Arhus amt, Landskabskontoret, Lyseng alle 1, 8270 Højbjerg.
(j.nr. 8-70-53-4-701-7-92)
Ebeltoft kommune, rådhuset, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.
"Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 1, 1165 Kbhvn. K.
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/museumsinspek-
tør Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.
Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav,
8900 Randers.

9. Gårdejer Kjeld Søndergaard, Elsegårdevej 44, Lykkestrup,
8400 Ebeltoft .



\~

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers· tlf. 86 43 70 00.

15. juni 1995

Ebeltoft Kommune

Teknisk Forvaltning

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 55/95 - matr.nr. 1 a Vistoft by, Vistoft

I skrivelse af 18. maj 1995 har kommunen for gårdejer Torben Nicholaisen, ansøgt om

tilladelse til opførelse af et forrum til en eksisterende staldbygning på ovenævnte ejendom.

Arealet er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen omkring Vistoft Kirke.

Da kirkens omgivelser ikke bliver forringet ved projektets gennemførelse, meddeler

Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det

planlagte byggeri på vilkår, at dette udføres som vist på den fremsendte tegning med

beliggenheds- plan.

Kiagevejiedning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

afgørelsen. Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendelse til Naturklagenævnet.



"

• Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (Natur & Miljø, j.nr. 8-70-51-8-701-6-95), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Henning Petersen, Skellerupvej 2 A,

8420 Knebel.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft

le Torben Nicholaisen, Karlshøjvej 3, Vistofte, 8420 Knebel.
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