
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Frederiksborg
Amtsraadskreds.

K e n d e l s e----------------
afsagt d.13.Marts 1934.

Ved Fasangaarden, der ligger ea 2 km nord for Jægerspris i
Udkanten af "Slotshegnet", Matr.Nr.II B Jægerspris Slots Hovedgaard,
strækker der sig fra Gaardens Have ud i Marken en bred Alle af høje
Træer, 100 Al. lang, som ender uden Udgang og er indhegnet med Sten-
diger. Paa Kortet ses Matr.Nr.II B forlænget mod øst i et smalt
Grundstykke, der ender i en Runddel. Træerne er Linde. Alleen er
aaben mod øst, og der er fra den en vid Udsigt mod Roskilde Fjord.

Alleens Grund omgives af Matr.Nr.3~ og 31 Neder Draaby til-
hørende Frøken Karen Krag Andersen og Gartner T.Fromberg, som her
har anlagt en Frugthave, der naar Træerne vokser til, vil lukke for
Udsigten. Der har derfor været forhandlet om at holde en Strækning
fri, saaledes at Udsigten her bevaredes, men uden Resultat, derimod
har Sagen givet Anledning til, at Bestyrelsen for Kong Frederik den
syvendes Stiftelse har begæret AIeen frede~.

Nævnet skønner, at der er Anledning til at frede Alleen, der
er meget smuk og m~rkelig ved sin Beliggenhed. Der er ikke rejst Ind-
sigelse mod denne Fredning, der ogsaa har Interesse for Offentlig-
heden, idet der (med visse Indskrænkninger for Havens Skyld) al Tid
har været Adgang til Alleen for alle besøgende. Ejerne af den omtaltE
Frugthave har ikke protesteret mod Fredningen, idet de har ladet sig
nøje med det nedenfor anførte betingede Tilsagn om Fjernelse af
generende Grene.

Det bestemmes derfor, at Alleen ved Fasangaarden, beliggende
paa Forlængelsen af Matr.Nr. II B, skal være fredet, saaledes at
Træerne ikke maa fældes eller Kappes uden Fredningsnævnets Samtykke.

Om Grene, der hænger ind over Skellet til Matr.Nr.'~ og 31 gør
Skade og derfor bør fjernes, afgøres af Fredningsnævnet i Samraad mec
Statsskovvæsenet.

Danne Kendelse tinglyses som Hæftelse paa de nævnte Matr.Nre.
A.P.Larsen

L.Harboe C.Mi?lllp"Y'
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Fredningsgrænser:
IlImmenlaldende med Skel

Ikke sammenllldetlde med Skel _._.-
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1:4'000
Jæger.5pri.5 lIoyedgoord

Sogn: ZJrooby

Herred: Horns

Amt:7redenksborg

Udfærdiget i Olrlol-,. IPl7
Direktoratet for Matrikulsvæsenet
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