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U d S k r i f t.----------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-------------------------.------.-------

Aer 1939 den 28.September afsBgde oyerfredningsn~net
pae Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

Kendelse

.
,l
. j
I'. l

!

i sagen ~59/}9 vedrørende Fredning af 2 Demme. bellSBende henholdsvis
pae Matr.Nr. 2r Apperup og Matr.Nr. 2~ sammesteds. syd for Sognevejen
fra Ap perup til Re 11e '~a:k •

Den If Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds
den 1.Pebruar 19;9 afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsn~net i
Medfør ar Naturfredningslovens ~ 19. hvorhos Kendelsen er lndenket af
Ejeren af n~nte Matr.Nr. 2! Apperup. Proprietær P.~.K.bell.

Overfrednlngsnævnet har den 29.Aprl1 19;9 besigtiget
de ommeldte Damme og her herunder forhandlet med Proprietær Kabell.

Da det ikke lykkedes at tilvejehringe en mindelig
overenskomst med den peagældende vedrørende Erstetningsspørgsmeslet. her
dette i Medfør øf Naturfredningslovens § 20 været forelagt Tøksatio~skom-
missionen. som ved en den l6.Junl 1939 afholdt Taksetionsforretning
har fsstsat den hem tilkommende Erstatning til det samme BelØb. som
var ham tilkendt af Neturfredningsnævnet. nemlig 200 Kr. Det er ved
Erstatningens F8stsættelse forudset. at det fredede omraede matrikuleres
særskilt.

, ,
,

: I

Dø Overfrednlng8n~net i det væsentlige kan tiltræde
det i Nævnets Kendelse anførte. vil denne være at stedfæste.

T h i b e s t e m m e 8:
Den ef Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtørsadskreds

den 1.Februar 19;9 afsagte Kendelse stadfæstes.
I Erstatning tillægges der Ejeren af Matr.Nr. 2~ Appe-

rup 400 Kr. og Ejeren af Matr.Nr. 2! s8mmesteds 200 Kr.
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P.o.V.

De fredeæ Arealer matrikuleres særskilt.

Frederik V.Petersen.
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UDSKRIFT

REG. NR. '~J',

/1-3/f
af

Forhandlingsprotokollen for Frednings~ævnet for ,',.l')' "

,Frederiksborg Amtsraadskreds.

!_:§_!_~-~-~-§-~
afsagt den 1.Februar 1939.

• i

• • ~ t

Syd for Sognevejen fra Apperup til Hellebæk firldes nær Vejen
. 2f. dto Damme eller Søer, den ene beliggende paa Matr.Nr. ,'den an en

paa Matr.Nr.2e Apperup. Den første 'er langstrakt, dens Bredder be-
voksede,med Træer og Buske. Den omgivende Mark henllgger for Tiden
med Græs og bruges til Fold for Kvæg. Ved den'anden'er' der noget
Krat paa Nord-og Østsiden, men ellers aabent, o~ Jd~den'er dyrket
som Gartneri. J, • l .

Pas Matr.Nr.2e er længst mod Syd en 'Plads, ihv6r Dagrenovation
henlægges. Medens denne Plads kun-er lidet synlig fra Vejen, findel
ea 15 m fra Dammen en større Fordybning i Terrænet,' som 'er fyldt
med Jernskrammel, og ved Bredden af'Dammen har Ejeren henla~t Af-
fald tildels dækket med Jord.

Mellem Dammene er ea 100 m Afstand. Den mellemliggende Grund,
som er Bakke, hører til· Matr.Nr.2f•

Terrænet syd for Vejen ligger næsten helt'indenro~ 300 m
fra Udkanten af Hellebækgaards Skov.

Nævnets Opmærksomhed er fra privat Side bleven henledt paa
disse Damme, af hvilke dan førstnævnte i sig selv udgør et smukt
Parti, og den sidste, skønt noget skæmmet, ogsaa vil pryde Land-
skabet naar dens Omgivelser bliver fri for den omtalte Benyttelse.-
Der er derfor Grund til at søge dem bevarede, navnlig den paa Matr.

fNr.2 , hvis Birkebevoksning er typisk for de smas Søer og Moser,
der hører til det nordsjællandske Landskab.

Matr.Nr.2f tilhører Proprietær P.E.Kabell, Nordskovgaard, og
Matr.Nr.2e Gartner D.Lavesen, Skibstrup, der begge har fordret
Erstatning for Ulempe ved Paalæg af Fredningsservftut. For først-
nævnte Ejendoms Vedkommende er den Værdiforringelse, som det kan
foraarsage, dog ubetydelig. Ejeren af 2e der har Ga;tneri, b~uger
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Renovationen efter Lagring og Harpning til at ~øde med og har
hidtil henlagt Afharpningen ved Dammen. Nævnet vil indrømme ham
at fortsætte hermed nogle Aar, saaledes at han indenfor Grænser,
der angives ham, maa opfylde de sumpede Bredder ved Dammens nord-
lige og østlige Side, naar Affaldet straks dækkes med Jord. Jern-
skramlet paa Strækningen syd for Dammen maa fjernes inden 2 Aat., J

I f'~
og der maa derefter ikke findes,noget Renovationsoplag paa Ejen-'~

i '1
dommen anbragt saaledes at det er synligt fra Vejen. Ejeren 1..)
Ret til at bruge Dammens Vand til Vanding og maa opstille en V~dJ

, ,)
beholder. r

Det bestemmes nu, at de to Damme paa Ma~r.~r.2f og 2e APP?ruf.
'f' ..... ...,'fredes, saaledes at de skal blive henliggende i Naturtilstand.' )%f

maa med den anførte nærmere bestemte Undtagelse ikke henlægger;, ;~.j.~
Affald i eller ved dem ejheller anbringes nogen Indretning I ::J:::, J I

der, Bom efter NævnetB Sken virker BkæmmendB. lttfJ
De i og ved Dammene voksende Buske ,og Træer maa ikke hugge. ",'

eller ryddes, og ingen Forandring af Tilløb ,eller Afløb maa, Bk~: ,'.-,~l·." I

uden Nævnets Tilladelse. ' ~
\. '

Der tillægges Gartner Lavesen 400 Kr. og Proprietær P.E.~bel
200 Kr. i Erstatning.

A.P.Larsen
L.Harboe C.Poulsen
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