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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadskreds.

Aar 1927 den 9. ~ovember Em. Kl. 2 afholdt Fredningsnævnet
for Viborg Amtsraadskreds Møde pas Ans Kro.

Nævnet besigtigede de under Sagen omhandlede Træer.
Nævnet erkender, at de under Sagen omhandlede Træer staar i

Skellet mellem den offentlige Amtsvej og den Plantningsforeningen til-
hørende Sti, samt at Kr. Tinnerups Ejendom er beliggende nordøst for
denne Sti, saaledes at Stien danner Grænsen.

Parterne udtal~e sig og Nævnet erklærede ensstemmigt, ~t det
sit Vedkommende vilde være tilbøjelig til at frede samtlige un-
Sagen ommeldte Træer, men at Nævnet forinden endelig Afgørelse

~ bliver foretaget i saa Henseende, under Hensyn til at der ror Tiden
verserer en Sag for en nedsat Landv~senskommission om det vestligste
af de paag~ldende Træer, nemlig Egen, ikke vil træffe endelig AfgørelsE
forinden Sagen har været tilstillet paagældende Landvæsenskomrnission
til Erklæring.

Kr. Tinnerup erklærer, at der fra hans Side intet foretages
til Fjernelse af Egen forinden Afgørelse er truffen.

Aar 1928 den 19. April Kl. 4 Em. blev Fredningsnævnet for
Viborg Amtsraadskreds sat i Ans By •

De modende blev gjort beken1t med, at der ikke fra Landvæsens-
komoissionens Side er noget til Einder for, at den under Sagen o~~and-
lede Eg fredes.

Nævnet tilkendegav herefter enste~~igt Hr. Finderup, at Nævnet
herefter maatte ønske at frede ogsaa den Q~der Sagen omhandlede Eg.

Amtsraadsmedlem 1:øller erklærer paa Amtets Vegne, at Amtet er
enig i Fredningen af alle 4 Træer, idet ~alermester Andersen paa
Plantningsforeningens Vegne lover at drage Omsorg for at beskære Træer.
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ne fremtidig.
H'l"pjp'" FiTlnp'I'"'Il!' tilstaas de,..,e:fter hAns derom fremsatte Begæ-

ring, om 8 Dage til eventuel at nedlægge Erstatningspaastand.
Amtsraadsmedlem Møller erklærer, at Amtet ingen Erstatningspaa-

stand har at nedlægge.

Julius Iloritz A. Dalberg M. Joseff
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Forhandlingsprotokollen tor" Fredningsnævnet for· Viborg Amtsraads-
kreds.

lQd.6, Ma~da~ den 3.JullliKl. "lO afh,.,ldt FredAi18gSD.æVn~t
M~d~ i Ans Bv.

Der f 'JretI")~es:
Sat! al'!?aaende eventuel Fæld:ni!'!.fraf
~t af de 4 fre0ede Træer i Ans Bv.

Mødt var NævDets Formand Civild,.,mmer Kiørb'Je, Vib~r~, det
amtsval~t~ Medlem, Amt8veji~sDe~tør Dalbere. Vib0rg, ,.,~det s')~ne-
valRte Medlem, Gaardejer Laurits Klausen, Ans.

Der fremlaqdes Skriv~lse af 27.N0v. 1944 fra Ruteb~lejer
Kr. Pederse~, Ans.

lliltebilejer Pederse~ v~r til Stedp..
Nævnet besi~tigede L')kaliteterne.
Nævnet dr0fte0~ Sagen I")g ~fsa~de derpaa saalvdende

K e TI d e l R e
Da Nævnet eenstemmi~t sk~nnert at Alme~hedeN ikke l~~ger~

har I~t~re~se i at bevare Fredningen f~r saa vidt an7aar det ~u
under SageA ~mha~dled@ E;etræ,

bestemmes:
F,.,rsaa vidt anRaar det Nord f,.,rde fr~dede P,.,ulerstaaende

Egetræ hæves den ved Frednings~ævnets Kendelse af 19.April 1928
paal,ag't~ F-redningsservitut.

SageR sluttet.
Mødet hævet:
Ott I") Ki ørb ')e• A.Dalberz. Laurits Klause~.
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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds.

År 1952 den lO. januar kl. 14 afholdt fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds møde i Ans.

Der foretoges:
Sag ang. even~el ophævelse af den af fred-
ningsnævnet U. 19/4 1928 afsagte kendelse
ang. fredning af træer i Ans.

Mødt var nævnets medlemmer, formanden, civildommer Otto
Kiørboe, Viborg, det amtsvalgte medlem, suppleanten, amtsvandinspektør

, ) J. Vestergård og det sognevalgte medlem, suppleanten, gårdejer Laurits
Klausen, Ans.

For rekvirenten, Viborg amts vejvæsen mødte amtsvejinspektør
-; V. Rasmussen.

For Danmarks Naturfredr-ingsforening mødte landsdommer la Cour.
Der fremlagdes:

A. Skrivelse af 27/10 1951 fra Viborg amtsråd med a~~odning om fredning-
ens ophæye1se, bilagt detailprojekt og overslag vedr. udbygning
ai1~~~ejen i Ans (tre bilag AI-A3). ~
B. Skrivelse af 3/1 1952 fra Danmarks Naturfredningsforening.
C. Skitse.

Nævnet besigtigede de lokale forhold, og fortsatte derefter
mcdet på Kongensbro kro.

Amtsvejinspektør Rasmussen bemærkede, at det areal, hvorpå
træerne står, tilhører Amtsvejvæsenet.

Han tilføjer, at det ville medfører en betydelig a~dring af
projektet, hvis træ nr. 4 skal blive stående, og at det ikke er sikkert,

'\ at ministeriet vil godJ:ende en ændr~ng som den foreslåede, der vil med-
føre en forringelse af oversigtsforholdene.

Det bemærkes, at efter det i frednir-ge~a~~~ligere passerede,
må der gås ud fra, at fredningen oprindelig kun har omfattet en eg
og tre popler, og at fredningen derfor nu - efter at egen ved nævnets
kendelse af 3/6 1946 er udgået af fredningen, kun omfatter de 3 popler,
således at det syd for den sydl~gste poppel stående træ, formentlig
en lind, ikke er omfattet af fredningen.

Nævnet vedtog derefter enstemmigt sålydende
K e n d e l s e :

Da det efter det oplyste nå ant~ges, at fjernelsen af de to
sydligste pODler er nødvendig af Lensyn tll gennemførelsen af det
foreliggende vejprojekt, og da det endvidere må antcges, at bevarel-
sen af den nordligste poppel vil medføre en forringe~se af projektet,
findes almenhedens interesse i bevarelsen af dette sidste træ ikke af
en sådan betydning, at der er tilstra~~elig grund t~l at opretholde
fredningen af dette.

T h i b e s t e ID m e s
Fredningen af de i sagen omhandlede 3 popler ophæves.
De mødte bleV gjort bskendt med kendelsen. landsdonmer la
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Cour bemærkede på Naturfredningsforeningens vegne, at foreningen fra-
faldt anke.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Otto Kiørboe. J.Vestergård. Laurits Klausen •
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