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Aer 1942. den 14.August, afs6/i:de Ovarfrcdning3nævnet

paD nrur.dlag af mundtli~ o~ skrtftlle Votering som Tillæg til

Kendelse af 17.Decemher 1941 vedrør'\:HH'!C Fredning af Ejendoml1"en

Matr.Nr. 3bt og 4 ~f T8artæk ny og ~ogn.følgende

Kendelse

vedr Øl"ende Fr'edninB af Ejendommen Matr .Hr. )0 TurhEfk By og Sogn:-Efter de i den fornævnte Kennelse ommeldte Forhandlin-

gel" om FrEldnine af Matr.Nr. 3c af Teerbæk by og Sogn her Over'fre(i-

ningsnævnet modt~get Meddelelse om. at Ministeriet for Landhrug

og Fi skeri ved Sk ;,"(1 e , t ingl;vst den 24.A pril 1942, hF'. r erhvervet

den omhandlede Ejendom.

Ejendommen vil herefter være at frede i Overensstemmelse

med den af statsministeriet for Frodninganævret nedlagte PDastand.

T h i h e s t e m m e s:

Der paalæ~t:es Ejendornrr:en Mf'tr .Nr. 3c Tesrrfrl!: f;y og Sogn

sealydende servitut:

l. Ejenuonur,en maa ikl'e udst.yk~es.

2. Uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse maa in8en Nyhygning

eller Tilbygning finde Sted. Der maa ikke anrringes I;oner,

Skure og qønsenu6s e] ler andre Indretninger, d6r l~an virke

mi~prydende. herunder Lcdni~gsmaiter o.l.

j. Den tilstedeværende HØjskov bevarelil. Beskadigelse af Tra98rne

maa ikke finde sted, o~ intet Træ mea ~eskæres eller fældes

uden indhentet Samt:/kke fra Fredllingsrr.~mdighederne. Eventuelle

Nykul turer· i Højskoven skal udf 0're s ef te r Fredningsmyndigheder-

nei Anvisninb.

4. Ved eventuel Ombygning af Hegnet mod Strandvejen skal Regnete

Art gOdkendes af Fredningsmyndighederne, og qegnet msa i~ke

have en større Højde end l,j m.

5· Afgravnint og PaafYldnin~ af dot natur11ge Jordsmon msa ikke
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finde Sted unen Fredningsmyndig~edernes Tilladels6.
6. Uden Fredningsmyndighedernes samtykke mee der ikke foretages

Ændring i KY8t8ikrin~en e]ler opstilles Baadebroer og 8a-
dehuse; dog skal det vJre tilladt Ejeren af Ejend9mrren at have
Beadebro og Badehus udelukkende til privat Benyttelse.

7· Der maa ikke uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse anlæg~e8~
jVeje eller Stier paa Arealet eller tilste~s Trediemand Vej- I

ret.t1eneder over Ejendommen.
8. Ejendommen maa ikke uden Fredningsmynd ighedernes Samtyklre

anvendes i Erhvervsøjemed.
I Erstatning ti11æeees der Ministeriet for Land~rug o l

Fiskeri ;3.800 Kr., der vil Være at udrede ~ed 15.200 Kr. af Kø-
benhavns og Frederiksherg Kommuner, fordelt efter Folketal, 800 1
Kr. af LyngbY-Taarbæk Kommune, 6.600 Kr. af Amtsfonden og 13.200
Kr. af Statskassen.

Landhrugsministeriet rer i Skrivelse af 1~.UQn11942
tiltraedt, at ErstatninBen ansættes til 3;.800 Kr.

-

P.o. V.
Frederik V.Petersen •

B213360
Linje  
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Fredningsgrænser:
sammen'ahlende med Skel

l"l..e sammenfaldende med Skel

Taarbækmm.
Sogn: Taaroæk

Herred: So1ckeZund

Amt: JfObewlaDn
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O \lERFP.EDNINGSNÆ\ll~l:.1'S y.SNnEL';;:S?ROT(iYOT •---------~-----------------------------
Aar 1941, den 17.December, afsflgc1t: Over'fr'edr.ir.';llnævoet pl?o-

-vrundlab af mundtlie, ob sla-iftli~ Votering fØlgende

K e n d e l s e

i S8een Nr. 477/41 vedl'Øl'f::t1ds f<'rednlnt=. af Ejendom'Yen lIiEtr.Nr.e

3bt og4 af Taer'bæk By 01:0 So~n, Villl'l"Springfor1'i" •...:--=--------
Ved Skrtvelse tll NFt\rfreClningsnævnet for' Køhenhavns ~mts-

randskreds a1' 14.Mprts 1959 fremsendte f,rl;Hw1,t Bruua-,Tanl;en for Ejeren

af Matr.Nr. 5ht og 4 af Taerbæk, Fal-'r'lkant J.Sten-ens~n, et Anr'lragenrte

om Tilladelse t 11 at 1)e1'yg:::e nævr'te Ejendom, ner er' heltggenne rrel1ell'

:::;trendvejen ol :::'ro:Jolundudfor Spr'ingfor'~ ivej, grænsenrte imon NoX'd til

IJti,Mvtr.Nr'. 3c, der- tilhører 1,8m'~erherre Konow. Bebyggelsen var tænkt som

blokbebYb:..else i 4 ',lokke med 5 E.tac;er De ~t betyde 11gt A.nta l Le.11 i€:-

heder'. Efter at dette Andral:!:ende bavde været ['ebElndlet i Nævnet, og

.det her'under var-cpplyst, at L,\'rJgh,y-'l'aarbæk Sognereed ikl-:e kunde anbe-
B ~lllrJ inBil/fale den nødvendige Dililpensation f N" ['eglementet, Iilsmt et saPovel

er; et af AkademilOk Arkitektforenine; 0E D"nsk ArkiteKtforenlng nedsat Hd:-

vel~ som nanmal'Klil l~aturrredningsfolening hestemt havde frarardet, at

del' !::avelil Tilladelse til ,.)lok'te't'.vet:e:ls~, som man hævdtJde aldeles

vilde forandr'e y.eral<teren ef Sted<lt:;j 1'~e[JY8e:else og skænme Omgivelserne,

heslutt.ede Ejeren at. te§.e sagen unner rlFErllwre Overvejel se, hvorfor den

blev Iilt1l1et i bero.

Der før,tes derefter' Forhandlinc6er om sal!-en mellem E.1eren og

StPot.en, og i skr-ivelsl'l ef' C).Maj 1941 meddelt~ St.atsmin1steriet Fred-

nine snævnet i et. Mlnist er'let Sflmmtln men vedkomIT'ende andre Ministerier

havde overvejet Spm'!:;smaa1et om l.lulil:oheden for statenil Overtage11ile

af Ejendommen Matr.Nr. 3bt OB 4 af Taart,æk 1 D'or'bindelse med E.1endom-
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mens Fredning. Med oemærknin~, at man berefter havde tænkt sig Sagen gen-

nemført saaledes. at der ved Fredningsmyndighedel'nes Foranst.alt.ning

og mod sæOvanlie Erstatning psala~des Ejendommen Fredningsservitut.

og, at Ejendommen sssledes behæftet erhvervedes af Miniiteriet for 1,and-

hrug og Fiskeri, anmodede statsministeriet Fredningsnævnet om Bt iv~k-
'....

sætte Fredning ef nævnte Ejendom i Henhold til Lov Nr. 140 af 7·Maj

1937 om Naturfrednin8 ~ 1, 1.Stk.

Et Udkast til Fredningsservitut, hovedsagelig gaaende ud'

pas at hevare Ejendommen uforandret, "lev Iiilenere tilst.illet Nævnet.

statministeriet har· derhos den ()•.Tuni 1941 tilsendt Fred-

"Udvalget angasende Driften af Jæe,ersborg Dyrehave Og

Jægerborg Regn her den 51.Maj d.A. tilskr~vet Statsministeriet sas-

le de lil.

"Paa Mødet den 10. d.M. i Udvalget engapende Driften af

Jægerliilborg Dyrehave og Jægersborg Hegn hesigtigede'man Ejendommen

Villa" springforbi" •• .' ••• 1 Udvalget ventoges det enstemmigt over-

for statsministeriet at henstille, at den nu pflflbeg"ndte Fredning

oglilsa udstrækkes til Kemrrl!lf'herr-e Konow's Ejendom."

Idet bemærke's, at man tillige f:ee Udvalget vfldrørentle

bavnsegnenlil grønne Omraader her modta~et Indstilling om Fredning

sf den ommeldte Ejendom, skal man herved anmode Nævnet om at ind-

drage Ejendommen under den i Henhold til statsministeriets Skrivelu

af 5.Maj d.~. rejste saB venr'ørende Fredning ef Ejendommen Metr.

Nr. ,bt og 4 af T8arbæk, i1sr.ledelil st Fredni~slilf.g for l'egge Ejendomme

behandlelil under ~t og Ejendommene bel~Les med lilsmrre Frednings-

sl'Jrv1 tut."

• I

Ved ',ehandlingen sf Sagen var Fredningsnævnet.s Medlemrrer

enige om, et det er ønSKeligt at skaffe Offentli~heden Adgang til

et ssa natursk ønt Omraede som de heromrlandlede Ejendomme j det Bmtlil-

valgte og det kommunevalgte Medlem fandt dog Fredning upsakrævet,

idet de med Henvisning til et af Lyngby-Taarr-::xk Kommune ved~aget

Forslag til Byplan, omfattende cie nævnte A.rea1er, samt til, et de

mest værdifulde Bevoksninger paa Ejendommene er undergivet Fredskov-

pli~t, snsaa Arealernes forts8tte Bevaring tilstrækkeligt lilikret.

_.
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løvrigt m~nte de nÆNnte Medlemmer, at Almenhenens Interesse i Areeler-

ne allerede var f:vldestgjort, i hvilken Henseende de anførte, at det

m&atte ansesfor oplyst, at staten havde erhvervet Matr.Nr. 'bt oB 4 af

Taartæk til Sammenl~ning med Dyrehaven, og at det ligeledes var Hen-

si~t.n at erhverve Matr.Nr. 'o af Taartæk for staten.

Da et ft'lel:'tal af Fr'ednlnessnrovl'!ets Medlemmer' iasledei ikke

Øhskeds Arealer'ne fredet, har' Nævnet ved Kltndelse af l(,.Septemrer

"1941 r-estemt, at den fr'err,sfJtte begærin!:: om Frediling af MRtr.Nr. 'c,
fl~, 3bt og 4 af Ta8t''ræk ikke ken tac::es til B'ølge.

Denne Kendelse er af statsmini~eiret indrnket for Overfren-

ningsnævnet med I\nmodning om, et F'Nldnine:en ml'1ablive iværksat i Over-

ensstem11-else med c'le\1nf Ministeriet over'fnr Fredningsnævnet. nedlagte

e PaEl"Wtand.

Overfrednin~sn':EVnet har 11en B.Oktoher 1941 resfgtlget de

omhandle-de' Al ealer og har herunder fOrrJ8ndlet med disses Ejere.

Ved den af Freodningsnævnet trufne AfgØl."else er det som an-

ført forudsat, at Matr.Nr. 'ht De: 4 af T88l'ræk allerede er erhvervet

af Staten. Det frem~aar imidlertid af Statsministeriet s Skrivelse af

5.Maj 1941, at dette ikke er Tilfældet, men st Ejendom'1"en førat ta:nkes

erhvervet af Minister-iet for Landbr'ug Ob Ftskeri. nSAr den er )--ehæftet

med FredninE.Bservitut, og med Hensyn til Spørgsmaelet om Statens Erhver-

velse af Matr.Nr. 30 af Tfd3r1,æk kan Medlemmer af FredninBnævnet kun have

bvgeet pas Formodnil1l:;er eller paa TTdtalelset' fr'a uansvarlig fiide,

Det et' Overl'rednine.SICvnet s Opfa ttelse, at SpørgBmselet om,

hvorvidt den fOl"f:lagte FrednngiJag bØl" freJT1l1"t'!s,m/Hl l ero paB, om de

omhandlede ~realer pr.a Grund bl nAres SkØhhed. Beliggenhed eller Ejen-•f:! r.

Il

dommeli~hed har sae vasentlig Betydning for Almenheden, at' de bør hevares

i det væsentlige i ner'eli nuværende TilstE'nd.

Da man msa anse de paa~Æ] dende Omrsader for at være af a81'l-

dsn betydning for Almenheden, o~ da' man ikk~ mener, at de af Frednings-

nævnets Flert.al slJfØlte Forhold afgiver tilstrækkelig Sikkerhed for

Bevaringen af Arealernes Skønh~d og EjendomIT<elighed. vil sagen være at

fremme 1 OverenssttJmme Ise' med den for Nævnet ner:'ilagte Paal'l:!lnd, idet
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man kun har fundet det rimeligt at foreta~e enkelte aldeles uvæsentlige

Ændringer i den foreslaaede Fredningsservltut.

Overfredningsna:vnet har den 30.0kto1'er 1941 afholdt MØ'd~

med Grundejerne vedrørende P9liitiilcrt.telse ef Erstatningernes st Ø'l" re Ise •

Man opnaaede herunder Enighed med Ejeren af MGtr.Nr. )'ht

og 4 a f T9arræk. Fabrika nt J .Steffen sen. repræsenteret

fører N.Oleiilen. om. at oer i Anledning af Ejendommens BelæggeIse

oen nedenfor nævnte servitut t illæg",e s FElrrlkanten en Erstatning peR

36.000 Kr. 'I Overensstemmelse med en af Overretssagfører Anker-.Jeniil ••

liiom Repræsentant for Panthaveren i Ejendommen, ~iiltifterneiil Kreditfor-

ening. nedlagt paast.and vil Erst.atnint?-en være at udhetflle PaRthaver ••

til AfliikrivninB pas denneiil pantehrev.

Med HensYR til Spørgsmaalet om Erstatningens FSiiltaættelse

bemærkeliI. at Ejenoorn.llen. der af Ar'esl er cs. 13.000 rrf-. er vurderet

til Ejendom.ukyla til 272.000 Kr •• deraf Grundværdi 170.hOO Kr.

Det msa erkendeliI, at E.jendommen med Servitutpaelæget ikke rumJT1er

de liiammeUdnytt ellileliimuligheder som uden det.t e. og et der derfor

tilHomrrer BjeN.1I "B;rli1t.etnillg; men ved Erliiti'tningens Fsiiltaætt.ellile

bliver at ta~e i hetragtning. et Ejendommen i Forvejen er undergi-

vet er Række RasdiBhedlil-Indskra::nkninger" I denne Fenuende akal

anføreli • at den ~ældende hyggeve dteegt og det vec'ltag ne Forlillsg

til ByplaR fSliitaæt.ter' en Del Indskrænkninger. "Endvidere er en '1:1.-
tvdeliB Del af Ejendommen und ergi vet Fredakovplig t. og ennelig er

Nsturfredningsnævnets regulerende M:vndighed ifølge NaturfredninBa-

lovens § 25. stdste st'"Hke. af særUg Retydning. Under Hensyn hertil

mea overfredningsnævnet finde. at den Eratstni13g til EjendommenIiI Ej.,

pes 56.000 Kr., om hvilken man er endes med Ejeren. vil være palilse*,

Da men imidlertid ikke opnaeede nogen Overenlilkomst ved-

rørends Erli1tetn"ingiapørgsme81et med Ejeren ef Matr.Nr. 3c af Tearhæk,

aom Ø'nakede at fremkomme med et aupplererlde Indlæg vedrørende dette

SpØr'gsmasl. vedtog men under Hensyn til. et sagen om denne Ejennom

mea vent.eli at kræve nOeen Tid. forelø'bie at afsige Kendelse alene

vedrørende Mat r' .l~r. 3bt OB 4. af' Teer"bæk. hvi Ikon Kendelse senere vil

hlive liuppleret med en Kend'"ls~ vedrørende Mat.r.Nr. 3c ef Taarbæk.

T h i b e a t. e m m e s:

I
~
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Der pEi~læel:::~il Ejendom'len Matr.Nr. }bt og 4 ef Tearhæk

ilsalydenue s~rvltut:

l. Ejendommen maa ikke udstykkew.

2. Uden Frednin~smyndigheder'neii Tilladelse mas in~en Nybygning

eller Tilbygnine fincl~ Sted. n~r' mali il<ke en1,ringes noder,

Skur'e 0e Hønsebuse eller andre Indretnloe:er" der 1<an virke lIliii-

pr:vcl~nde, beruncler I~dtlingE.rrllster o.l.

3. !'len tllstedeværtJl"lde HØjskov l-evares. ')eshadi!:else af Traoerne

maa ikke finde sted, o~ lL1t.et Træ mSF "esko:re~ eller fælr1es

ud6n lndhe~t~t samtykke fra Freclningsmyndighederne. Eventuelle

Nykultur'er i Hø.1Rkoven skel udføres efter prednlr.esmyndigh~del·nes

Anvisnine; •

4. Ved oVt:ntuel OmrlYe-n1ng af 'e~net mod Strr.ndv~jen skel Hegnet" ~rt

gudkendes af F'rE:Jdnine;snyndi/::,bederne, 0e: Regnet msa lkl{e have en

støt'l'e Højde end 1,5 m.

5. Af'16r'Elvnin~ De Paafyldnil1~ at' dbt nat.ur'l1e;,e ,Tor'd6mon maa ik1Hl finde

St.ed ude r.. F'rednlngsmyndie;l1edernes Tilledelfle.

G. Hcten Fredning smynd te:hedernes semt;;kks maEl der ikke for'et 8::bes

Ændrin~ i KYBtslkrine~n eller opstilles hSEdebroer og ~adehuse;

dog skEll det være tillr:dt Ejeren &1' Ejendommen at hpve 'iaedebro

og Gsdehus udeluk~~nde til priv~t D~nyttelse.
7. Der mr.a ikke uden Frednin~smyndie:hedernes Tilladelse anlægges

Veje eller ~)tier' paa Aref1let eller tilstass Tred1emand Vejrettigheder

over Ejendommen.

8. Ejendommen mea ikl(o uden FredninE,sm:vnd 19hec1erne s Sa mtykke anvendes

i Erhvervsøjemed.

I Erstatning tillæ~ees der Ejendomnens Ejer 3h.000 Kr., der

vil vær'o at udbetale til 0stift",rnos Krsditfor'ening som panthaver

i Ejendommen til _fekrivninb ~6G de~n~s Pantebrev.

Erwt8tnin!?:sud~iften udNides med 14.000 Kr. øf Kø'henhavns

og Frederiks erg Kommuner, fordelt efter Folketal, 1000 Kr. af !Jynghy-

T')srl-æk Kommune, 7000 Kr. ef Amtsfondel'l oS 14.000 Kr. ef St.at.skassen.

P.O.V.
Fl''ldel''tk V.Pet er sen.
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}'orhandlinasprotokollen Lor ]'re<.lninJ,sn:..wnet i'or Københavns Amt.

K B 11 D .c; L ~ L

...itutsminioteriet har oLLer Ind3tilling fra "U<.lvalget

til Gcnnelllforelse nf :Plc.J.ner vedl'orende Købenl1avnsegnens grønne

Omraader" ved J1;.rivelse til 1CølJ"mhavlls Amts .b'rednin;snævn af 5.

Maj 1941 og G. Juni 3.A. frebl;3o.t .raastanu om, at ~jendommene

t1atr. Nr. 3bt og 4 ai' f.:J.arb,..Jc, tilhørende .fubrikant J. ;,)teffen-

sen, og Mutr. lL'. 3c dl' l'aur b""k, Lilh0r~nue l~alllmerllerre Ii.lLLIl.

KonoVl, puul<0gges ]'redn1ns..> servi LuL i 1l0nhold til lJ'redningslovens

l. :DjendolJlIllene Illau ikLe uJ.:.::;tykl~es.

2. Uden ~lredHin,)JlhymJ.i611i3(1('l·lles li 1118.<1.els8 maa inJen Nybygning

",ller J:1lby~nillu .L'ilde ..;Le<.l. Der lil8.d. ikl:e anlJringes Boder,

...ikure OL; llCIJHS0hLlGe"ller "nclre Illllretnin(;er, J.er kan virke

:;. 1h·n tils ted"v).r~",<.le .løJ ,-,kov bevares. lJeskatligelse af Trc..:erne

L;aa ikke l'intle Jte<.l, oS inLet 'ln., IJlaa LJesk<l:lreseller fe.-1des

utlen inJhentet .JClHltykk", i'ra 1!'redllin~Jmyndigh8<.lerne. Bventuelle

Nykul turer i l1øjGkoven ,-,Icai utlL0res eI'tcr :E'redninGsmyn<.lighe-

4. '~ed .:Jventuel umbygning af Ilegnet moLiStrandvejen maa det nye

negn ikke huve en ,-,tørre HiJjde enLi 1,3 m over Portovshøjden.

Hcgnets Art skal zodkenJes af .l!'redningsmyndighederne.

~. Afgravning 0-:':; Paafyltlninp; uf d~t na~urlige Jordsmon rnaa ikke

Linde S t4d uden b'redningsmyntlighedernes 'filladelse.

o. Uden :b~redninGsmynLi1glled.ernes Jåmtykke maa uer ikke foretages

Ændrinp, i Kysbileringen eller opstilles Baadebroer og Bade-

huse.

7. Der' lJli..J.aikke uden Frednin.s~.n{lYlldighedernes Ifillauelse anlægges

Veje eller ;:Hi~r };JaG!Arealet e1113r Lilstaas 'f:cedjemanu Vejret-
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tiglleder over .J:.jendoHUllen.

8 • ..b:jendolflJnenlJlua ikke uuen Frednin,~s!llyndighedernes Samtykke

anvendes i ";rhvervsøjemed.

Jagen hur v~rat behandlet i en R~kke Møuer, til hvilke Ja

respektive "'::jere og P<..lnthavere sarlIt ofi'entlige Myndigheder 4ar

pr • .J:.j endom.

VfJ.Jl'et inJvarslet. Dot er oplyst 1'01' N-,-vnet, at de mest vCLrdifu

Bevoksllin1,;er paa beg6e de OUllandlede .c;jendoulllle er sikrede, idat~
l

de er under6ivet Fredskovspligt. Det Cl' endvidere oplyst for

lLvnet, a t LynGby-faaru.".:1c dO~Hera1:id llar veJ taget et .b'orBlag til

Byplan, som be::;LemlJler, at .Iale Areulet mellem Taar'uwk Strandvej

Sundet fra Bellevue 3tranclbud til Jt:cunumøllen udlægges

og lav Bebyg6e1se, hvorpaa lmn j,lUa ov.fures fri tliggenue

domme med højst 2 Beboelseslag og beregnet for højst 2

Paa den Del uf nwvnte Areal, der ligger fra

gen mellem den ~amle og Jen nye Strandvej

d e llerOlJlllanJlede ~Jenclomll1e hører, besLemlller Byplanen, at Bygn

ne Je suden skal 11<.1'Je Båd. :.;tvr

Strancivejan over .Jresund ikke forringes, og :.:tt Jer

ninder ikke lllaa gives rnindl'e }'acaJ.ebredde end 20 m og ikke

Grund;.;;Lørrelser encl 2000 rn2, og at der paa hver Parcel kun

opføres een Lil Deboelse indrettet Bolig 08 desuden begrænsede

stemmelser om øvrige By~~ning,,;r paa Grunclene, LTarager, Brændsel

skure o.l. hndvldere indføres J3estelmnel ser om, hvorledes Bevo

ningen welleul Husene og llegnet uu mod .5trandvejen og Hegnet mel

ilaverne inJbyrdes skal holdes.

Undertegnede I.ledlemlcler af l'!lLvnet er enige om, at det
I Ier ønskeligt at skoffe Offentligheden Adgang til et saa natur-

skønt Omraade som ue heromhandlede .l!:jendomme, men da 3taten ef-

ter hvad der maa anses l'or oplyst, har erhvervet IJatr. Nr. 3bt

og 4 af ~aarbæk til ~alnlJlenl~~ning med Dyrehaven, og da det frem-

gaar uf Sagen, at det ligeledes er Hensigten at erhverve Matr.

Nr. 30 al' Taarbæk l'or Staten, findes Frednin;sformaalet der-

llled at v I;,..r e :Jikret wien at en egentlig Fredning efter Frednings-

• lovens § l skønnes nødvenJig.

Da der Jerhos genllem l!'redskovs jJlig ten er :.:>ikret Beva-
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relse af utedets v~rdifultie Bevoksning, og da Byplanen yder et

effektivt V~rn mod sk~~nende BebygBel~e samt da eventuel Udstyk-

ning yderligere vil v~re re~uleret dels gennem Fredningslovens

§ 25, sidste stk., dels derved, u.t VejunL,,,g :1 ~'orbindelse med

Udstykning er vanskeliG om ikhe wnulie;, ses det iklce, a t en

Fredning som paastaaet af (lisse bj endoJlllllekan vu.re af v~sentlig

Interesse for Almenheden, 83.aledes SOIJ1 en ]'redning efter Fred-

ninbslovens § l iorud8~tter.

løvrig t ~erli""rkes, at .aad.r dot er l~lenincjen Cl t erhverve

i!;jendommene til offentli6 Park, vll ovenn(l;vnte Fredningoservi-

tut vu;re højst upraktiok, idet den vil forhindre de nødvendigste

Foranstaltninger til J?llblikulllS l3elcvemllleli6heder paa et Udflugts-

sted af tlenne 8eli[)~0nlled.

UnJGi.'tegnede lJOlllllleriielde-J orgensen ~ør følgende diG-

sentierentle Beill~rkninger:

Jtlg I-iltru.:der cS1Hl,:;}cede anførte Udt<.l.lelser om Værdien

af, at de pi::l.agl.ddend~Bj endomllle aabnes for Offentlighedep. sam

fredet Areal og det - som jeg mener - navnlig under Hensy:t:l til

Omraadernes n~re Deliggeru1eJ ved Dyrehaven og naturlige Tilknyt-

ning til Mølleaaen o~ ~gnen om denne. Jeg bem~rker udtrykkelig,

ut netop de heromlw.ndlede Omr~acler efter min I,lening behøver

Fredning efter :b'rednin!.;sloven i 1.10Js:-.tning eventuelt til andre

Omraader ved. ;)trandvejen, 11\01' i'.~lw. ;;likring gennem Byplan vil

vwre tils I-ra:kkelig til V,~rn uf Alllltlnhedens Interesser.

ImidlerLid er jeg ~l den Opfattelse, at der ikke for

N:zvnet foreligger noget, som i til:.; trwkl\:elig Grad kan overflødig-

gøre den 8.f reale :b'redninb~hensyn paakrævede Fredning. Hvad

der er oplyst om Jtatens l)lan om Erhvervelse af Omraaderne, me-

ner jeg navnlig ikke kun u~Glukke Fredning :Jom paastaaet. Herefter

vilde jeg pa~lwgge Fredning ved ~8rvitut Gom paastaaet, dog at

jeg i et hvert ,J!'al.diklw vilde !Uedtac;e :b'orbudet i Post 6 mod Op-

dtillin0 af Baadebro og Hadehuse, naar disse kun er til privat

Benyttelse. Bf ter det foreliggende finder jeg'ingen Anledning til

ut komme ind pua ~rstatningen~ Jtorrelse lldover, at jeg vil sige, at

det bør vwre en betydelig '::;rsl,utnin;j. Ved l!'ordelingen af Erstat-

ningspligten viltle jeg paalu.gge ~tal-en de 2/3 og Københavns og Fre-

tieriksberg K01,l1alillSren lJeLJu,Jli:.o l)ol <.:li' i:tesLen i i.ledl'ør af Fred-



ningslovens § 17, 2. og 3. dth., medens jeg, hvad udtrykkelig be-

mu,rkes, ikke vilde paalwgge LYllgby-'l'aarb<.ckKOlllmunenogen Del af Er-

::>Latningen.

Kendelsen bliver Cl t afsige efter ~\lertallets Jtanupunld.

'l' h i b e s t e ID li e s:

Don frelllsa tte Be.;u.:rin
l
; om Fredning af Matr. Nr. 30,

3bt o~ 4 af ~aarb~k kan ik~e tages Lil Følge.
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J. NørgaardHeide-J0rge1l3en
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REG. HR. 8 eJ Y

UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

, År 1961, den 24. februar, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tiloverfredningsnævnets kendelser af 17. december 1941 ved-
rørende ejendommen matr. nr. 3bt og 4 af Tårbæk by og sogn, af
14. august 1942 vedrørende ejendommen matr. nr. 3~ sammesteds
og af 3. september 1942 vedrørende 31 sammesteds.

Ved de nævnte kendelser er der pålagt de 3 ejendomme for-
skellige rådighedsindskrænkninger, herunder følgende:

I
3. Den tilstedeværende højskov bevares. Beskadigelse af træer-

ne må ikke finde sted, og intet træ må beskæres eller fældes
uden indhentet samtykke fra fredningsmyndighederne. Even-
tuelle nykulturer i højskoven skal udføres efter frednings-
myndighedernes anvisning.

4. Ved eventuel ombygning af hegnet mod strandvejen skal heg-
nets art godkendes af fredningsmyndighederne, og hegnet
må ikke have en større højde end 1,3 m.

5. Afgravning og påfyldning af det naturlige jordsmon må ikke
finde sted uden fredningsmyndighedernes tilladelse .
................

7. Der må ikke uden fredningsmyndighedernes tilladelse anlæg-
ges veje eller stier på arealet .•••..••..•
Efter at de tre næ~1te ejendo~~e nu er overtaget af staten

ved direktoratet for statsskovvæsenet, er det meningen, at
det fredede område skal anvendes som et offentligt tilgænge-.
ligt park- og skovområde i forbindelse med Jægersborg Dyrehave.

Indretningen af ejendommene til dette brug og deres frem-
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e·

tidige pleje og pasning som offentlige, rekreative arealer
forudsætter imidlertid en række ændringer i de bestående for-
hold, som efter ovennævnte servitutbestemmelser ville nødvendig-
gøre indhentelse af fredningsmyndighedernes samtykke i meget
vidt omfang.

Da overfredningsnævnet fuldt ud kan tiltræde, at de fredede
ejendomme udlægges til et samlet offentligt tilgængeligt park-
og skovområde, har man besluttet at ændre ovenstående servi tut·-
bestemmelEer således,at de ikke besværliggør dette formåls cp·-
nåelse.

T h i b e s t e ID m e s :
Bestemmelserne under rubra 3, 4 og 5 samt rubrum 7 til og

med ordet "arealet" i overfredningsnævnets kendelser af 17. de--
cember 1941 vedrørende ejendomme~ matr. nr. 3bt og 4 af Tårbæk
by og sogn, af 14. august 1942 vedrørende ejendommen matr. nro

3Q sammesteds samt af 3. september 1942 vedrørende ejendommen
matr. nr. 3f sammesteds, jfr. kendelse afsagt af fredningsnævnet
for Københavns amtsrådskreds den 24. februar 1942, skal ikke
være til hinder for, at statsskovvæsenet, sålænge dette på sta-
tens vegne råder over nævnte ejndomme og anvender dem som et sam-
let, offentligt tilgængeligt park- og skovområde i forbindelse
med Jægersborg Dyrehave, foretager sådaru1e foranstaltninger,
som er nødvendige for at opnå og opretholde dette formål, dog
at skoven på matr. nr. 3c af Tårbæk by og sogn ubetinget skal
bevare sin karakter af højskov.

,

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

ff~v--
F~~

overfredningsnævnets sekretær

~.
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