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REG. NR.
Lokalitet ·· Christiansens bøge - v/Ans.

Kommune· Kjellerup. - CRC;IJ 8J:f k:.

1a25.000
J.nr.

Areal •• 0,625 ha. Fredet:FNK 13.9.1933.

Formål. • Bevaring af rundskov med kæmpesten.

.e Indhold •• Arealet s~al henligge i sin nuværende tilstand, træerne
skal bevares og evt. fældning eller beskæring må ikke
foretages uden fredningsnævnets tilladelse. Offentlig-
heden har adgang til arealet og det påhviler ejeren at
sørge for adgangsmuligheder.
Køer og kvier må græsse på arealet.

e. Ejer •• Privat.

Påtaleret / Frednidgsnævnet.

FREDNING
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Fredningsnævnets Protokol for Vibolg Amtsraadskreus.

Aar 193:5, den 13. Sept~rnber Klo 18,55 blev ~'redningsnævnet sat p')a,
! Ejendommen Matr.Nr.7a m.fl. Ans By.
l
I ( .

,/"":-I r::,~\o!l';' Ejeren Grd. Vil.sgo Christiansen møute personlig ••••..••••...•.•••.

II-:-

I ~r~:~.""··~~~~·~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~:at rwn Cl' rede til at lade fr(~de et

l r,<" Al'~al, der fra den nordliJe Afvand,.ngsgrøft foran Hø,ien hvorpaa de i

! r:k~r",agen omtnIte Bøgetræer er placere;, str:ekker sig 100 Alen mod syd og mod

r~~st.har en L~n~de af 175 Alen lanG:' med den tidligere omtale nordlisere
:;.,~:. l

:::'.\ ~ty"ndninGsgrøft af, saaledes, at d"t fredede Areals Sydlinie har en L'eni~de

'~~·t~:~~140 Alen i 0st, re:,.;;net fNJ Skel1iiget.
::;~\~~,,'; I''r::~;d .. Gdr. Christiansen er eni;..; L, at ~'rednin6en pCla Hovedhøjen (RunJ-

'\':<19koven) omfatter :59 Bøge-. l') Glletr'Jer, l Røn, l TjkJrn og en DtJl E11~akst
" 'Itl

\ I "d~amt at der fOl'ud,-n Jc)n nysn,evnte 'l'r~bevoksning 01' indbefatte t' under ~'red-
I"~ I,'

t>'::'bingen Bakkeskrænten nordøst f GI' lUndslcoven, omfattende? Ege o~, 4 Bøge.

!~~:'riræfredningen ben Bvnes Christianse 1.S Bøge.
~, ,

!i ~;~ Arealet hvor0aa de sidstn~/nte rr~er er placeret o~ som omfattes
r· ) ..,f~ l
{ , ','

I
c'.>:',af Fredningan, er opmaalt fra Skelii[;et i 0st til Vest til 42 Alen, og fra

: J.L'"
Il,~~~~,.",~~ordtil Syd til 51 nen.

"1 ..

lt)~:,': I Rund:31covell omfatter Fred1.illgen endvidere 3 Kampesten.
l;;'"
1"/, FormarJden bemerker, a t der i FredniD~søjemed privat var indGc,mJet
l."

I::' .' 350 Kr. og yderligiJre vild'.;) indkomne 50 Kr.

N''evnet udt;::tl te, at det unJzr Hensyn til det for":li[;,:;ende AndraGende

af ?9. Maj d. A. fra Naturfreilning8!co,niteten for Viborg og Omegn snmt den

f ..:>reli:o;gende I'.nbefaling 'll 3.Juni :1. A. fra Statens 'l'ilsynsførende med de

pri va te Sk0ve l Hdnders-lhngk0bing- og Vi borg Amter s~'mt unJer He{,syn til,

at d:r privDt er indsamlet ialt 400 Kr. til Fredningen med Hjemmel i
frede

Naturfrednineslo/ens § 1,1 vild~/je foran ommeldte Arealer af den ~dr.

Vi~go ehr. Christiansen tilhørende Ejendom Watr.Nr. 7a, 7b, 6b af Ans

By, Grønbæk Sogn, med de foran omtqlte rr~bevoKsninger og de omtaJte st0rre

Sten, s3nledes at rrr:'erne bevare8 oe il{ke maa f'DJdes eli er beskeres l.l.uen

efter nermere Besternnelse af ~'rednilJgsnevnet, og at der tillades Offent1ig-
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.! heden uhindret Adgang henover Gdr. C1ristiansens Eng langs det vestli~c
Skel til de fredede Arealer og saaled~s, at Gdr. Christiansen om han ind-
hegner den ommeldte Eng paa sin Bekos tning d r-alserOmsorg for Laage og Ad-
gangsvej af passende Bredde til det fr-edede Areal, som skal henligge i sin
nuvBrende Tilstand.

Det tillades ~jeren at lade X~er og Kvier 6r~sse paa de fredede
Arealer, medens Gr~Dning af andre Dyr ikke tilades.

Som fuld ErstaLning for Jen o2meldte Fredning o~ den ommeldte of-.
fentlige Passage, tillægges der Gdr. Jhristiansen en samlet Erstatning paa
500 Kr.

N'nrverende :~endelse vil være J.t tingl~se forud for alle Panteh..ef-

•
ltelser og vil i Medfør af Lov Nr. 245 af 8. Maj 1917 § 25 være at noterøl: J
(

~)' \paa Foliet uden Gebyr. ,",.,,'i'(
- "

Paataleberettiget er l!'redning3nBvnet for Viborg !,mtsraadskreus.jEj:·{ ....':; 1

~jeren paahørte l(er;delsen og frafalder yderligere l"orkyndelse a'f"l,;1.

samme. = ,,-:
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