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UDSKRIFT

af
Fttlandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hrederiksborg Amtsraadskreds.

K e n d e l s e
afsagt den 4. December 1936.

I Haven til Ejendommen Matr. Nr. lk og lp Hillerødsholm, der
ligger ved Gadevangsvejen, findes bag Huset nær ved Skellet til ~abo-
ejendommen mod Vest en gammel Eg og en gammel Bøg, der er tæt sammen-
voksede.

Ejeren, Pastor Kr. Barfod, har tilbudt, at dette Dobbelttræ
maa fredes.

Det bestemmes derfor, at disse lJ:ræerikke maa fældes, topskæ-
res, undergraves eller paa anden T.1aadeudsættes direkte eller indirek-
te for en Behandling, der kan føre til deres Ødelæggelse eller Forringel.
se. -

Saavel ]'redningsnævnet som Danmarks Naturfredningsforeningsfor- I

ening har Paataleret.

A.P.Larsen A. SørensenL. Harboe
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 0917 REG. NR. 05 3~. 00·

fax. 49 21 46 86

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 nKT.1996

Helsingør, den 30/09-96

Vedr. FS 61/96, matr.nr. l k, 1 p Hillerødsholm.

Ved skrivelse af 22. august 1996 har statsautoriseret revisor Finn Warberg for ejeren af oven-
nævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at fælde et gammelt egetræ på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4. december 1936, der har til
formål at bevare en gammel eg og en gammel bøg, der er tæt sammenvoksede, idet den davæ-

rende ejer har tilbudt, at dette dobbelttræ må fredes.

Bøgetræet er nu faldet og egetræet står alene tilbage i en så ringe tilstand, at der er fare for at

det falder og forårsager skade på ejendommen eller naboejendommen.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-

delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

e Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-

klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-

forening og lokale foreninger o .lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel
klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-

~--IIleddelt, jf. oatnrbeskynelseslovens § 88, stk. 1.
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