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REG. NR. clL.$-

Udskrift-----------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----------------------------------------

Aar 1945, den 9.Mert B, afsagde Over fredningsnævnet pe/il
Grundløg af skriftlig Votering fØlgende

K e n d e l s et
i Ssgen Nr. 497/1942 8ngaeende Fredning af Matr.Nr. Sav og en
Del af Matr.Nr. 2im, nu matrikuleret under 2 521., af Øverød By,

'I SØller 0'dsogn •.
Ved Kendelse afsagt den 2,.Januar 1942 af Naturfrednings-

nævnet for K~enhavns Amtsraadskreds blev de fornævnte Arealer,
tilhørende Husejer Fr. Wolsing, fredet med Adgang til Arealerne
for Almenheden imod en Erstatning til Ejeren pas 5000 Kr.

sagen blev forelagt Overfre~ningsnævnet og lndenket for
dette af Ejeren, som kraNede en væsentlig højere Erstatning,

Da Overfredningsnocvnet ikke opnaaede nogen mindelig Over-
enskomst engasende Erstatningssp~gsmaalet, blev dette forelagt
Taksationskommissionen vedrørendet Naturfredning, som fastsatte
Fredningserstatningen til 9000 Kr.

Efter Overfredningsnævnetts Skøn var Fredningen ef Arealerne
væsentlig af lokal Interesse, hvorfor man fandt, et Forudsætningen
for Fredningetns Gennemførelse mastte være, at Søllerød Sogneraad
bidrog til Udredelse af Erstatningen med mindst ,500 Kr.

Da Sogneresdet erklærede, at det ikke kunde indgao pas at
yde et s.ad.nt Bidrag, blev den af FredningsnaNnet afsagte Kendelse
oPhævet ved Overfredningsnævnets Kendelse ef 11.Msrts 1943.

Ved Skrivelse til Fredningsnævnet af 19.Maj 1944 har 10'1-
Sogneraad imidlertid under HenVisning til skriftligt frem-



~-
satte Anmodninger til Raadet fra Rudersdal Grundejerforening.
Holte Grundejer- og KommunalforeninB og Danmarks Neturfr~dnings-
forening om at søge Fredningssagen genoptaget. fremsat Beg~ing om sas-
dan Genoptagelse og samtidig tilsagt et Bidrag fra SØllerØd Kommune
paa 3500 Kr. til Sagens Gennemførelse.

Herefter har Fredningsnævnet fundet at maette optage sagen
til Behandling som ny Fredningssag.

Ejeren har under Sagens Genoptagelse principalt proteste-
ret mod. at Fr~dningen finder Sted. oB subsidiært nedlagt Paastand
at Fredningen kun iv~ksætt.s mod en Erstatning til hem af mindst
15000 Kr •

Ved Kendelsen af 6.Juli 1944 har NaturfredninBsnævnet
imidlertid bestemt. at Arealet undergives Fredning af saalydende
Indhold a

l. Almenheden faar Ret til at færdes og opholde sig over- I

alt pas det omhandlede Areal. og der .gives staten eller,
Søllerød Kommune Ret til at anlægee de for Færdselen
nØdvendige Stier efter Samraad med Fredningsnævn~t.

2. Hele det omhandlede Areal fredes saaledes. at Til-
standen ikke uden Fredningsnævnets Tilladelse maa for-
andres. S~lig mas der !!k!uden Fredningsnævnets Til-
ladelse

a} opføres Bygninger af nogen Art. herunder Boder. Skure
og HØDsehuse eller anbringes andre Indretnin~er. her-

under Ledningsmaster og lign ••
b} fjernes noget som helst af den paa Areale~ stasende

Beplantning af Træer. Buske og levende Regn. dog at
bevoksningen pas Matr.Nr. Sav vil være at fjerne.

e) foretages nogen Beplantning af Arealet udover Vedlige-
holdelse af den eksisterende.

d} foreta~es Af~ravning eller Paafyldning af det naturlige
Jordsmon.

e) opfyldes Søer og Vandhuller eller finde Benyttelse Sted
af disses Bredder til Aflæsning af Affald.

f) nedbr~des Stengærder.
Endvidere maa der - cfr. dog Punkt l - ikke uden Frednings-
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n-ævnetllTilladelse anllæ€-besVeje eller Stier eller- tihtaalil Tred1e-
mand Vejrettlgheder over Arealet, og endeli~ hliver der at etablere
Forbindelse for Almenheden mellem Rude Skov og Lansehakken.

Med Hensyn til Bestemmelsen af den Erstatning. der vil
være at tillæg~e Ejeren, har Nævnet henholdt sig til Taksstions-
kommissionens tidligere Afg~else og i Overensstemmelse hermed fastsst
ErstatniD&en til 9000 Kr. Nævnet har derhos bestemt, at denne Er-
statning skal udredes med 3500 Kr. af SøllerØd Kommune, 1000 Kr.
ef Københavns og Frederiksberg Kommuner, 3000 Kr. af Statskassen
og 1500 Kr. af Københavns Amtsfond.

Til denne Fordeling af Erstatningsudredelsen kan Overfred-
ningsnævnet ikke slutte sig, hvorimod man bestemmer, at de 9000
Kr. vil være at udrede med ,500 Kr. af Søllerød Kommune og med Halv-
delen af Resten eller 2750 Kr. af Statskassen og den anden Halvdel
af Københavns Amtsfond.

IfØlge Nævnets Bestemmelse skulde 2000Kr. af Erstatningen
betales til ~tifterneB Husmandskreditforening som Panthaver.

Det er imidlertid oplyst for Over fredningsnævnet, at nævnte
Kreditforening har meddelt, at Matr.Nr. 2g! er blev~t relakseret
fra den til Kreditforeningen pantsatte Ejendom Matr.Nr.21m.

Da Overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i Fredn1ngs-
nævneti Kendelse bestemte, vil Kendelsen være at stedfæste med de
af det foranst&aende følgende Ændrin6er.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Naturfredningsnævnet for Kø'benhevr'BAmtsrudskreds

den G.Juli 1944 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af Matr.Nr.
Sav og en Del ef Matr.Nr. 21m, nu matrikuleret under 2 2(, af
øverød By, Søllerød Sogn, stadfæsteliImed de af det foranstasende
følgende Ændringer.

Paetaleret tilkommer Fredningsnævnet for Københavns Amts-
rsedskreds.

P.O.V.
Frederik V.Petersen.
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OVERPr.E.DNIN(}SNÆVNE.TSKENDEISESPROTOYOI,.

Aar 1943, den ll.Marts. afs!'~(le Overfr'edningsnævnet paR

'Grund1ag af mundtlig og, sl{r1ftl1g, Voterin!:!, føJgende

K e n d 8 1 il e

i 8aeen Nr. 497/42 vedrøt'ende SPm'esmaslet om Frednil"'g af Matr.Nr.

8av oB en nel af Matr.Nr. 21m af Jverød By, Søller"l'd Sogn.

Den af F'rednin gsnævnet for Y.Ø'henhavns Arr.tsra~dsvrerts nen

25.Januar 1942 1 Sagen afs!l~te Y.endeJae er forelBgt Overfrednings-

nævnet i Medfør af Neturfr'eunineslovenil ") 19, 11vorl'ws Kendelsen

el' inu3nket af Ejeren af de n'edede Arealer, som har p~l3staAet

den a f Nævuet tilkennt e Ersta tnin~ væsentlig forhøjet. Kenr'le Isen

er endvider'o indanket af Kø'benr:avns MagistrBt OB Bf Frederiksberg

Kommunalhest~relse med Protest imod, at der af Nævnet er paelagt de

af dem repræsenterede I<'omrruner Andel i El'statningsudgifterne.

Overfredningsnævnet her nen 4.Ju11 f.A. ~es18t1get ~rea-

lerne o~ for,andlet med Ej~ren 0e med en Repræsentant for K~en-

havns Magistrat •

Da man ikke opnf aede nogen minnAlig, Overenskomst angaaende

Erst a tnings IiIpø'rgsmafilet, [Jar' dette været. forelagt Tak sø t10nskom-

misi10rlen vedt'0t'enrle Natllrfrednin~ til fI,fgørelse pas det i Y"ennelsen

angivne Grundlag.

Taksationskommissionen har derefter ved en del'! 7.Septemher

1942 afholdt Forr·tlt.ning faliiltsat Frednlngserstatningen til 9000 Kr.

na de fredede Ar e6ler g,t'ænset' op til Statliskoven "Rude skov" ,

har msn - men forgæveli - forhandlet med Statsskovbruget om Erhver-

velile af Arealerne.

Fredn1ngen af Arealerne ilkØbnes 1øvrigt v~entl1gt at heve

lokal Interesse, og Overfredn1ne!snævret hElr derefter fundet, Ilt.For-

udsætningen for Fr~dningens Gennemf~else mafltte være. at Søllerød
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sognerasd bidrog til Udredelsen flf Erstat.ningen med mindst 3500 Kr.,

Og en opfordrin! i ase ~enaeende har været rettet til So~eraedet.

Da sogneraadet imidler·tld her meddelt, at det ikke kan lndgsA

pall at '.'de et s9sdant bidrag, finder Overfredn1ngsnævnet, et, Fred-

n1nBen tør ophæves.

T h i b e i t e m ro e a:

Den af Fredning8nævr.e~ for' Kø'renhsvns AmtsNHldskreda den

2,.Jsnusr 1942 afss16te Kendelse vedrr-n-ende Fredning af Matr.Nr.

8av og en Del af Matr.lJr. 21m af Øverød by, søl1erød SOg'l\ ophæve;.

P.O.V.

Frederik V.Petersen.

I.,
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l)an ..l(;1I'L::o110. turLceJllinl,si'ol'cnin:, ;,a1' i JLri ve lse ai 2<3. lw-

tu~et til l'ornyet .LJ.~lw.HJ.li.ll~), 1'01' ,~1, uc:t kan blive sikret veJ. .c'1'8U-

.I1.1'c.llet Jliv0r U0Vd:,.·~t i. u<.;!,u nU.v~J.'cn(ie 'l'il:.;t'~lh.i uJ 11<.1vnlig H:ke

10. JUlL1U:'" 1.Al, clGll )1. :..o.u., J\...11 l/f. :i~OV<JJll'.J·Jr1941, Jen G. Jd11l1~.l'

L'il J.i",:';G l'hJu01' llUr "·oruJ.ell ,e;jeren af lle lhHl-

Danlil:...trl(s Hat uril'e dllino::J 1'u ren i 11"';, Jøllel'øu .Jo::;ne n-w.d , Kø benllavn:;; A.1[j L:::J-
vi

r:ll:l.d o~ "'"'il'oJ:::.tordr,e\, 101' 0La1.sJ:cov;..J1'u,;et Va..ret indko.lut, o:.; on<.lvide-

re blev Kø benlluvw3 L""'c.:;istl'u t l!dU KOJlllllUile 11s Vegne, FreJ.el'iksberg KOlll-

mu:wllJestyre l::>e SD.dl \, vedlcoJlllIlellde Fem tll:J.veJ.'e, nemlig 0stif Ler.18s HUi:J-

laundsLreLli tJ.'orenillg 03 .c'l'U In,;er ;,ililler som PunLllCiver i l\iatr. Hr. 2ira

inJLClIJ.t til J/jule L Jan 16. J,dll'ar <.l.A. l.,utr. Hl.'. 8av ses o.lene ut

vt.-re lJehxfLet J/led J:;jerpuntcbrev.

fure:.; ved, u. t :.J ta L.3..Jkovv _.~enet erllverveJe 1;.111:38 Lakkon, der Ined sin
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østlige ciide grænser umiddelbart op ~il ~ude 3kov. Forhandling

herom blev indledet, og Bidrag til GaGens Løsning ad denne Vej blev

Lilsagt fra Jøllarou. ,,)o~llel'ae:.d og Københavns .A!ntsraad. }'orhand-
~~IlllI. -I • 't'1'"' .1.. ;' " .....\. .1" '",-

lingen j ••ati tte im;Lulertld u~1Ø.ttas ..og blev·~dsat i Mødet den 31. Ja-
I • '. ... ~

..' ~ -"'.." .'nuar 1941 af'''den Grund, at Jtørrelsen af Købeswlunen viste sig at

Frednin~sna:,vnet, lier gentagne Gc..ngehar besigtige t

mJ.aHe v""re 8.fhcl::ngig af Udfaldet af en Retssag, som
,

sing havde anlagt ved 0stre Landsret moli sin S~lger, fhv. ~ek,

riatschef J. Ibsen Sørensen, til ~rstatning i Anledning af,

den paa !.latr. Nr. 2iJu v~rc:nde 13øgebevoksning havde vist sig

.B'redskov, medens Jwlcjeren i ..:>kødet havde c;aranteret, at der

var }'l'edskov paa Arealet. Denne Jag blev paaJømt den 14. old

1941 med uet Re~ultat, ut J.Gr blev tilJ~endt Wolsing en Erstat

af 2500 Kr., o.:; herefter blev 13ehe:.ncllingen af Fredningssagen

sat ved det dGn 14. November 1941 afholdte MøJe.

lTorsøget paa Lo:.ming af Frednin sspørgsmaalet ved,

paag';l..ldende Arealer blev overdraget til ::ltatsskovvu.senet sti
l

da der ikke tiln:;.;nnelsesvis kunde opnaas .J::nighed med Husejer.,

sing om KøbeS'LUJllJlen;,;Jtørrelse. Herefter

nin0sforenin.,\ ..iUpple:cet ...:in .l!'rednint;sllegwring lJled Paastand om:

det pua,ju..1J.ende Are:...l lJliver aabnet for Almenheden som et til

Jlwv na tLlrlig kny t "et Ud:.;igtsomracl.Je af den i Naturfredningsl

§ l som 1Jetin<3else i'or li'redninL; nwvnte Karakter.

I
I

.~

Det ::;k..11 anf0res, ut LansellakLen i første

aI et 3690 m2 stort Areal uf illatr. Nr. 2im af 0verød, som g

mod 0~t umiddelbart til Kude ~kov, og som for en Dels

daruler en ret stejl ::lkraaning mod Vest. Dertil Glutter

490 m2 store Uat .• Nr. 8av, som ligger ved Bakkens Fod.

llolliene paa ~tedet, er uf <len Opfattelse, at Lansebakken i

tn"dende Grad er et Om;raade, som paa Grund af <lets Beliggenl~~d'

og Jl{Ønhed har vwsentlig Betydning for Almenheden naturfrednings-

m~ssigt set. Arealet danner et naturligt Tilbehør til den tilgræn

sende Rude, Skov og afrunder den paagwldende Del af Skoven paa en

i landskabelig og w::;tetisk Henseende værdifuld Maade, navnlig ved

den me0et vide og smukke Udsigt, der er fra Bakken ud over Land-

sku.llet mod Vest. Det vilde ef Ler lLV11ets I;lening have været det

mesL naturliue o~ n_rlig~enJe GomLosning af Fredningsspuygsmaa-



let, om 1unaebuk~en var bleveL ~rhva1'vet af ~LutGskovv~senet og

u.erve<l uublle I; .co:c .l.h18nlw.J.ell i 1.1<::d1'0r<li' NaturfL'eJ.nin6s10vons

§ 24 •. u1:l. deL"t,E)imL.;.lerGiu., ..,01.1n,-,-vnL oVeni'or, ild>:e 11[(1' lcmll1eL Jon-

H~lHi'iJre3, l'illu.er lhvn8 t i lJ.=n.l101J Li1 d",1, anfur te, ut JIlu<..lt1,e1,,-,-:.>e

Jen frel .•oo. Lte lL6~l'ill"'; 0111iredninG til .t'olCe. Det skal herved U0-

1l1'~rte;3, ....t uGt fru Jtu'~..;k0vvw:.;e110t er stillet i Uclsigt, uL'der,

11.:u.r J!'r0J.nillc~ c~tJ1111'-;1l.L\)reu,vil ulive e~~bleret .c'orbindeLJe 1,'01'

l\.l,llenlleUcl1 !,lellew 1l. Ja ,Jlcov o,~ 1,uno-,;lJulu:c.n. ...ll)ecielL lJelJl'-'-.L'l\,c;,,;0.01'-

hos, u. t 1:L...vne L er oni,::> llleJ. .l.J"nJlj,~rkslluturl'redllincsl'urenil1u i, ut

lh'ulJ lJevuk,--nin~C;Jl p,.u ;'IL:.Gl'. l.:". dJV bø.c .cjerne..; iur eJ. L give 1'1...,1"';

ior Lt(;ll 11<..ltLlrl1u'" 10v',r",,:.;ue'JOKc.:nLlg•

.J!\1'edn1n...,~n_lnJeb ...,1, DurLlc; Jell1181111'0:r:eu~cJ.alede::J, J t

J.or L:.ubneu .•JuUl1:", ,L'or .."L.,enl18JGn Lil l"ull:.;ebu.kl~en, til hv11L0L ,;!C.::-

Jll.:',al Jer ,)11v81' ut J:!~<..11~~~;01~reu.18rne ..;orvi Lutm,~s..libe De" LOIllJ.lJher

;t,

I,

al .Lul::;enJe lllJholJ:

l. Al!.ldlllIGUen .Lewr H~ t "il "'-~ .i""rcles o~~ol'llolJe sig overul L lJac1

Je~ oh~illnulede AreJlw og Jer gives JLaLen eller dølleru~

KOllllUW18..et 1..11 ",L "nl""Gbc ue 1.'01' .I!'",rdselen n0livend,ige .)tier.

2. 11ele de t olJlh.mdlede Areal fredes sualedes, at Tilstanden ikke

uden FredninGsn~vnets Tilladelse maa forandres.

3(;;.rlilj maa der ikke uden Fredningsmevnets 'rilladelse

a) opføres Bygninger af enhver Art, herunder Boder, Skure Og

Hønsehuse eller ambringes Indretninger, herunder Lednings-

master og llgn.,

b) fjernes n03et som helst af den paa Arealet staaende Be-

plantning af Trwer, Buske og levende Hegn, dog at Granbe-

voksningen for r.!atr. Nr. 8av vil være at fjerne,

c) .foretages nogen lJeplantnine,\ af Areulet udover Vedligolloluel-

se <lf elen ;al.sit) Lc;rc;!llte,

u) i'0:J'cta0e G AlgruvniuiJ eller l'aai'ylunin6 af de t naturlige

JonLmon,

e) opfylues ...luer O;-!;V:J.nullUlle:r eller finde Benyttelse Jted

af J1sc.:es ilrdud0r tll A.Ll~8ning af Afl'ald,

f) nedurydes ~Lenb~rJdr •

.c..nav1del'e J"Ud. Jer - J.Lr. Jog Pkt. l - ikke uden :h'redninG::J_

n,"",vneLs iillaJc::L:;e dllL ...g,:;e:.; v..)je eller ..:it;ier eller tilstaas 1lred_
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eLablere iorbindelse i'or .tl.llJlenheden mellem .cl.ude Skov og Lansebakken.

Med lle[lsyn til den ":':1'3Latni1v;, dor bliver at tillwgge

Huse jer Wolsinv, i'or den anordnede l!'redninc;, skal følgende bemu.;rkes :

LallHebakken grot:Ylser som anført ovenfor mod øst til :jtats-

..:;koven Kude Jkuv, o,; AreJ.let liL;;jor i dets Helhed indenfor 300 m

Afstand fra ~koven. Paa Llen unclen ...lide var en som det skønne

i:2',ens1wb og uerved n.nsl;l.:;ttelsen

sentlig BebygGelse puabegynd t uClo;;n.for denne Afstand paa de t '

gende 'l.'err(;.)n intlen 1:1atllrfredningslovens Ikrafttrb:luen.

i'inJes der ved BesLerruJlelsen uf 1ansebakkens udnyttelsesmwssig ,

at lllaatte regne", wed, at d",n til en vis Grad vil kunne udnytt~

som Byggegrunu. Det Le ,J1wnnes uog, som Porholdene er, ikke

kunne lad,_ sig GliJre i viuere Omfang end med Hensyn til den

og uLevoksede D31 af det r0rr~n, hvorom det drejer sig.

udGør ca. 1440 m2 af Watr. ~r. 2im, medens uen resLerende Del
2250 m2 af dette l.l<.ltr. lTr. alle:cede under Hensyn til, at den

fredskovSiJlit:t.igt Areul, Hl<:.aanse::.: u",gnct til UJnyttelse Ham.

~t'..endig Bygg"'L;l'unu, lioG.JOLJleadviclere l.'ldtr. hr. Gav, hvis StJ

su kun er 490 m2 efter 8~1l,ltligtl Om:..: tumdigheuer maa anses uegn'

eller uog liu8t egnet til :lt v"",re 3elvc:t<.:.nclig Byggegrund.

]:,lU. tr. ln. 2im - der .Jorn unl'ørt bestaar af mere end

til 1allsebukken horenue Areal - er i clets Helhed vurderet
2b~endolll:Jc;l;:yld t11 ~ LY. 49 .:;re ve. Hl , Jlledens 1.Iutr. Nr. Save

vurdere t Lil :5 Ll'. 06 lUre: 1:r. m2• .iorefter findes lIer ved An

sen uf ..c;:csLatninucn til ilt1.Jcjer ,Yolsing at kunne regnes lIled en

V'~rdi af ue 1440 m2 af' Lbtl,. lJ.L'. 2d.m, uer afGiver I\lUlighed
2Byggegrunu af '3 Kr. pr. rn , eller ialt ca.

Hvad ,:l11,ja~r Je res Lenmcle 2250 m2 af

<len Del af fuatr. Ur. ~illl, ~Ollluu~or LansEbakken, da

;.;lcal b ern""rh e s, ~ t VUl'del'inJen til .c.: J 011Llo:llsskylu er

foretaget, inJen det blev kODdtaterdt og statueret,

at Areulet er w~erGivet ~redsukoyspli6t. Allerede

llerefter kan cl0nne Vurderinl; ikke nu regnes 30m be-

:.;telIlJllenJe l ar Arealets nuy,.::rend.e V'.l.<rdi, men denne

V'...:rdi Illaa tlive wegtlt betydelig under Ejendomsskyld-

vurderingen og 8kønnes iku; o.t kunlle arwb..ttes høje-
r)

re elhi til ::;0 Jro pr. w" 011&1' Gd . 1200 Kr.
~~OO Kr.
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Overført ? 500 l~r.

l.1(:d nCll<.lyn enJcliL. til l.lutr. 1'11'. Suv, paa

lwill,en lEl'unJ uer efter uet l'0rali;~0el1de ikke 1tvi-

ler l,' r <:Jd;:.;ko\l SIJlict , da er .b\oyhold~ t Je L, 8. t nab.r

Jelll18 J:r.'LUH.i01' yurdcn.'et Lil 3 Ll. OG Ul'e

til 'c'jenclo"ls.:.J:ylu, linJes ullnllll 'Ul:J~ttel5e ikke at

&1' d0~ Leromll,Hh.llede .ursLutllin:.;::;:J1J0.C.,GJdc.wl, idet der

(j,. m:;rnlir, ved n·~vnLo VLlru.el.'ing ikLe l~a.n v:..l'e Laget

.l' telse. GL'UllcllJllS VlL1'Cli l.'lnJe", Lereltcr ved .b'as L-

;:).~ .J';.;ttelsen uf BrsLatuinsen Lil Lj81'Cn i'or :E'redllin-

LV 00n Ll. t 1~u.r1.rle G~ t Les Lil it...ilL ....•....•..••.....•••..•.•• 1000 Kr.
j.e i.1VOl'<:J:Cter V.oniien af clet :J:.;.l:11ede Areal, som unJer-

J Ims tes .h'edIlinC::J'uestcJllJlJels0, 'oliver •.•••••••••.••••••••• G~OO Y.l'.
...:.=_:..:::..=.:==--==

Umler lJ',msyn Lil u.l:;t I,le...,et vidtguaende Illdgreb, SOffi :b'l'eJ-

nin~s'ue.:. LelJl,Lel:J",riUe ,-,ur i Jlll:JcJer ,\01sin6s .ujelldousret, Sw.lllt til Je~,!

'H
i0Vl'i,::;t vil ;JleJl'~l'e, .LinJe:,; llt; l:'~.;,;,lugLl:: i:lervituLbestenunelser i u.c;n

,d al, V'~L'e l'et u,, iJjlli...::,L, uL lIan:..; .uy:.:LUl,llill;'" l'ast:J' ...ttes til 1)000 .1'=1'.

llVaU ,l-.)1'n,":J t c...nu.:.,r .l:\orJ,,,lill~en ui' .Grsta tnin;::;ycielsen pua

Jtaten ,):.., Je .l:I.oHJlilW10r, ....Olll i SL;.a. Henseencle kan komllle i .BeLraGtnirJ.~,

,Anvendelse J0r ild:e er ,....vluic\ L ..rl'unulug i n:.Jrv"",l'ende Gag.

l J811118 DE:: Ll';';'litllino - .JOlll i sig .selv lilaw.tte fincle AnvenJelse

o<,;saa 1'01' ]Prt,;ll81'iL:Juerg .K.o."l.lunes VedkoJllmende - iinJes Jer imidlertid

11l~u.t"Le un LUijes, at Ji..:n her ållonlnecle ~'redninG vil v""re af Be Lyuninl..\

i i'relJlLr'~Jende UruJ ogsaa, jCl. :'::'llc<J..<,;elii..)nuvlllig .for den københuvnske
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Jlekreation ved at [b:;rdes i 1:aturen. Ilerefter i'indes det illledfør

af NaturfredninGslovenG ~ 17, sidste JtI,. at burde pa~lægges Køuen-

llCivlls og .[!'redel'ik;;;ber:; Kowl1luner efter l!'olk", Lal a t udrede en Del af

den OlnllanJlede ~rs LCitni11"" hvill\.en Del skønnes at kunne ansb:;tte~ til

1000 Kr. Med tilsvCiren,le Hjermnel [indes Jerhos ;:5øllerød Kommune at

burde uJrede en Nluel af ~OO Kr. af ~rstaLningen. Af de
, ,j

3500 Kr. lindes Staten i kddfur af Naturfredning~lovens § 17, ~.
u.t burde uarcde 2/3 eller 2))3 Kr. 34 L:re, llvorefter Resten,

AI Je iJlJvcJ.l.'slede ,b..tutJlcJ.vi3l'e1u.r 0stii'L0rnes

.J.orenin...:, Gl:riftliij l'reLlsaL Kn.1.v OlJl, u.t Liet Gventuelle ~:s tatniilg'

løu ikke :)livcr udueLå.lt til ~jeren, lJleH bliver illl.l.sendt til

foreningen til 11el eller Jelvis A[s~.rivning paa Pantega.lden,

efter produce.cet 'fi.ngbowsaLLe.:1L undra':er 3000 Kr. ifølnc Oblir'ato o 0. ;

tinglY':lt 20. December 194(j. Den and0n l'lll1thaver har ikke ladet

høre fra sig i Anledning af Indvarolingen i Sagen. Under

at <let stilJllede L'lC..:.tr.Nr. 2irll er vurJeret til .t:;jendolllsskyld til o

20 .000 l~l'., wedens Jen tilL end te ~.rs Latnin~ .L'or den af Fredninge

følgende 'hrdii'o:c.rinc;else 101' .ijel'en andrager 5000 Kr., findes

2000 Kl'. uf ~rstatninJens Belob ut burde udbetales til Kreditfor

nin8en.

Overew.;sLemmende med det saaledes anførte og antagne

11e r e l't e r b e .3 t e ll. la e f;;:

I U~d1'0r ~f ~aLuriredllin~':lloVdnU § l, første og tredie

iv:...rl;:.swttes Jer ~'l'ed.ninG uf o~ Ci.:~bnesAUballL\for Almenhed.en til

let ILallselJalcken", l"utr. lh'. Cu.v uf 0ve:c0u Dy, .:)øllerøJ
2wniddellJar IOGt11er[0J:' li8,;l::nJe cu. 3700 lfl store 1-arcel af

Nr. 2im u.f 0ver~J By, ~øll~10d 00~n, grw1Gcnde mod Jyd til Matr.

I 21e
l r. s1J.Ul!iJec.,Leus.

Fre~ningen gennemfores sualedes:

L Almenheden faur Het til u t i'""rdes oG olJholde sig overal t paa

<let omlw.nJlede Areal, og der Gives Staten eller Søllerød KOrLl-

wune Het Lil u.t unl'zGgc de .for i.~rd8elen nøuvendige Stier.

2. Hele det onulundlede Areal fredes 8~~ledes, at Tilstanden ildce



~,
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a) opfJre~ BygninJur ~i unhver A~t, herwlder Boder, Jkure od

J{,on,

~llJv.iJe.l.e"Ida U.vr - ".i. 1.'. clOg l'unl:t l - iltke u.den ir<.:unin;):J-

n~vlleL'-i .'i11< ....11G18e ,-,nL_..;;;:;;.; V,-,j0 <::.ller Jtier ~ll~r til~tua~ l'reu.ie-

..01::;ing, en -",l"J',ULllillu ""f ~000 1~1'. ilu:r:.tl' u.clrecle", 1000 Kr.'. al' K.Ø1.J,.oll-

KOLlrjlWl~ • AI du Te~~0ranue )~0U I .....

J'. .. .1 • uCll'-::u~r J Latsl:d.Gsen 2 'hoJj e ":'\31c

• \..L' Uo:ll. t.i.l:.l:llHll.e ..:.._t'':'L~Lllill:.j \JeLale~ 2000 KJ.'. til 0,~tiitern\::s

lluiJo-J JT,julwen Jl. V.Kiol'boe
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Københavns Amtsraadskreds.

F.S.59/l944 Fredning af "Lansebakkentl Matr.Nr.8av og
en Del af Matr.Nr.2im af 0verød By,Søllerød
Sogn.

K e n d e l s e

afsagt den 6.Juli 1944.

Ved Fredningsnævnets Kendelse af 23.Januar 1942 blev den Husejer
Wolsing tilhørende Ejendom, den saakaldte Lansebakke Matr.

i Nr.8~ af Øverød By, Søllerød Sogn og den umiddelbart øst herfor lig-
2

I gende ca 3700 m store Parcel af Matr.Nr.2im smst., grænsende mod Syd
l, til Matr.Nr.2l smst. i Medfør af Naturfredningslovens § l, første og

tredie Stykke undergivet Fredning af saalydende Indhold:
l' l. Almenheden faar Ret til at færdes og opholde sig overalt paa det

omhandlede Areal, og der gives Staten eller Søllerød Kommune Ret
til at anlægge de for Færdselen nødvendige Stier efter Samraad
med Fredningsnævnet.

2. Hele det omhandlede Areal fredes saaledes, at Tilstanden ikke uden
Fredningsnævnets Tilladelse maa forandres.
Særlig maa der ikke uden Fredningsnævnets Tilladelse
a) opføres Bygninger af nogen Art, herunder Boder, Skure og Hønse-

huse eller anbringes andre Indretninger, herunder Ledningsmaster
og lign.

b) fjerne noget som helst af den paa Arealet staaende Beplantning
af Træer, Buske og levende Hegn, dog at Granbevoksningen paa
Matr.Nr.8av vil være at fjerne,

c) foretages nogen Beplantning af Arealet udover Vedligeholdelse af
den eksisterende,

d) foretages Afgravning eller Paafyldning af det naturlige Jordsmon,
-e) opfyldes Søer og Vandhuller eller finde Benyttelse Sted af

disses Bredder til Aflæsning af Affald,
f) nedbrydes Stengærder.

Endvidere maa der'- cfr. dog Punkt l - ikke uden Fredningsnævnets



Tilladelse anlægges Veje eller Stier eller tilstaas Trediemand Vej-
rettigheder over Arealerne, og endelig bliver der at etablere For-
bindelse for Almenheden mellem Rude Skov og Lansebakken.

Paataleret og Dispensationsret tilkommer Fredningsnævnet for .
Københavns Amtsraadskreds.

af Københavns og Frederiksberg Kommuner efter Folketal. Af de
resterende 3500 Kr. udreder Statskassen 2 Trediedele eller 233
og Københavns Amtsfond een Trediedel eller 1166,66 Kr.

Af den tilkendte Erstatning betales 2000 Kr. til Østifterr,'
I

Der tillægges Ejeren af de fredede Arealer, Husejer
Wolsing, en Erstatning af 5000 Kr. Heraf udredes 500 Kr. forlo
Søllerød Kommune. Af de herefter resterende 4500 Kr. udredes l

Husmandskreditforening som Panthaver.
I,Denne Kendelse blev forelagt Overfredningsnævnet i Medfør f
Iaf Naturfredningslovens § 19 samt paaanket dels af Ejeren af de

fredede Arealer med Paastand om betydelig Forhøjelse af den ha
tillagte Erstatning, dels af Københavns Magistrat og af Frederi
berg Kommunalbestyrelse med Protest mod, at der af Fredningsnæv
er paalagt de af dem re9ræsenterede Kommuner Andel i Erstatning
udgifterne. !

Overfredningsnævnet afsagde Kendelse i Sagen den ll.Marts ~
• I

Det hedder i Overfredningsnævnets Kendelse, at da man ikke:.
dette opnaaede nogen mindelig Overenskomst angaaende Erstatnin ;

\ .spørgsmaalet, har dette Spørgsmaal været forelagt Taksationsko ,

aionen vedrørende Naturfredning til Afgørelse, hvorefter KommisL
l

sionen ved en den 7.September 1942 afholdt Forretning har fasts
Fredningserstatningen til 9000 Kr.

Endvidere hedder det i Overfredningsnævnets Kendelse, at d
de fredede Arealer grænser op til Statsskoven Rudeskov, har mRn\

. ........ '"men forgæves - forhandlet med Statsskovbruget om Erhvervelse af
Arealerne.

Om selve Fredningsspørgsmaalet udtaler Overfredningsnævnet, at
•Fredningen af Arealerne iøvrigt skønnes væsentligt at have lokal

Interesse, og at Overfredningsnævnet herefter har fundet, at For-
udsætningen for Fredningens Gennemførelse maatte være, at Søllerød
Sogneraad bidrog til Udredelse af Erstatningen med mindst 3500 Kr.,
og at en Opfordring i aae Henseende har været rettet til Sogneraadet,



el

men at ffaadet har meddelt, at det ikke kan in~gaa paa at yde et
saadant Bidrag.

Herefter har Overfredningsnævnet fundet, at Fredningen bør op-
hæves, og i Henhold hertil afsagt saalydende Kendelse:

"T h i b e s t e m m e s :
Den af Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds den 23.

Januar 1942 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af Matr.Nr.8av
og en Del af Matr.Nr.2im af Øverød By, Søllerød Sogn, ophæves."

Ved Skrivelse til Fredningsnævnet af 19.Maj 1944 har Søllerød
Sogneraad under Henvisning til skriftlig fremsatte Anmodninger til
Raadet fra Rudersdal Grundejerforening og Holte Grundejer- og Kommunal
forening samt Danmarks Naturfredningsforening om at søge Frednings-
sagen genoptaget fremsat Begæring om, at saadan Genoptagelse maa finde
Sted, og i Tilknytning hertil har Sogneraadet paa Grundlag af Ved-
tagelse i dets Møde den 17.Maj 1944 tilsagt et Bidrag fra Søllerød
Kommune paa 3500 Kr. til Sagens Gennemførelse.

Efter det saaledes fremkomne i Forbindelse med det om Sagens
, Afgørelse ved Overfredningsn~vnets ommeldte Kendelse oplyste, har

Fredningsnævnet fundet at maatte optage Sagen til Behandling som ny
Fredningssag, og saadan Behandling har da fundet Sted i Møder afholdt
2.Juni 1944 og 21.,s.M. under Tilkaldelse af de i Sagen interesserede.

Ejeren, Husejer Wolsing har under Sagens Genoptagelse principalt
protesteret mod, at Fredning finder Sted og subsidiært nedlagt Paa-
stand om, at Fredning kun iværksættes mod en Erstatning til ham af
mindst 15000 Kr.

Danmarks Naturfredningsforening har oplyst i Tilknytning til
Anbefaling af Fredning, at Rude Sø, hvortil en Del af Lansebakken

fr" grænser, nu vederlagsfrit er afgivet af .Ejeren til de omliggende
Ejendommes Beboere.

Københavns ~agistrat og Frederiksberg Kommunalbestyrelse har i
Skrivelser til Fredningsnævnet henholdsvis af 16. og 23.Juni 1944
gentaget deres tidligere fremsatte Protest mod, at der paalægges
de paagældende 2 Kommuner nogen Andel i Erstatningsudgifterne.

I Præmisserne til Fredningsnævnets Kendelse af 23.Januar 1942
udtaler Nævnet sig saaledes:

Fredningsnævnet, der gentagne Gange har besigtiget Forholdene
paa Stedet, er af den Opfattelse, at Lansebakken i fremtrædende Grad



er et Omraade, som paa Grund af dets Beliggenhed og Skønhed har
væsentlig Be'tydni~g for Aimenheden naturfredningsmæssigt set.

. .. ..

Arealet danner et naturligt Tilbehør til den tilgrænsende Rude
Skov og afrunder den paagældende Del af Skoven paa

Med Hensyn til Bestemmelsen af den Erstatning, der vil værE' •
tillægge Ejeren, finder Nævnet at maatte henholde si~ til Taksa:J
kommissionens ovennævnte Afgørelse, og E~statning~n b~iver følge~t

~'f' , '"at ansætte til 9000 Kr. Heraf findes 2000 Kr. at burde betales til.
Østifternes Husmandskreditforening som Panthaver i den fredede Ejen-

, "og æstetisk Henseende værdifuld Maade, navnlig ved
og smukke Udsigt, der er fra Bakken ud over Landskabet mod Vest
Det vilde efter Nævnets Mening have været det mest naturlige o
nærliggende som Løsning af Fredningsspørgsmaalet, om Lansebakk
var blevet erhvervet af Statsskovvæsenet og derved aabnet for
heden i Medfør af Naturfredningslovens § 24. Da dette imidlertii
som nævnt ovenfor, ikke har kunnet gennemføres, finder Nævnet i

I

Henhold til det anførte at maatte tage den fremsatte Begæring ~l
Fredning til Følge.

Fredningsnævnet er vedblivende af den saaledes udtalte
telse, derunder særlig, at Fredning er af den som Betingelse
Fredning efter Naturfredningslovens § l krævede og relevante

l,

ning for Almenheden.
,

Herefter og under Hensyn til det nu foreliggende Til,sagn f]~
rSøllerød Sogneraad paa Kommunens Vegne til Sagens Gennemførelse I:

finder Nævnet at Fredning bør iværksættes. Der skønnes endvide~
ikke at være fremkommet noget, som kunde begrunde Fravigelse fri'
det ved Nævnets Kendelse af 23.Januar 1942 fastsatte nærmere In~
af Fredningen, og denne bliver følgelig paany at fastsætte med ('J, I"te Indhold. 1

dom.
Hvad dernæst angaar Fordelingen af Erstatningsydelsen paa

S~aten og de Kommuner, der i saa Henseende maa tages i Betragtning,
da udredes, som anført 3500 Kr. efter frivilligt Tilsagn derom forlods
af Søllerød Kommune. Denne Kommune skulde efter Nævnets Kendelse af
23.Januar 1942 deltage i Medfør af Naturfredningslovens §,l7, sidste
Stk. med 500 Kr. Som Sagen nu foreligger, findes der 'ikke at være
Føje til at paalægge Kommunen Bidrag ud over de tilsagte 3500 Kr.



Med Hensyn til Spørgsmaalet om Bidra~ fr~ Københavns og
Frederiksberg Kommuner hedder det i Fredningsnævnets K~ndelse af
23.Januar 1942 saaledes overfor Protesten fra disse Kommuners Side
mod at skulle participere:

Det skønnes tværtimod at maatte antages, at den her anord-
nede Fredning vil være af Betydning i fremtrædende Grad ogsaa,
ja antagelig navnlig, for den københavnske og frederiksbergske
Befolkning, som har de Omraader af Københavns Amt, hvortil Lanse-
bakken hører, som Udflugtssted, naar den søger Rekreation ved at
færdes i Naturen. Herefter findes det i Medfør af Naturfrednings-
lovens § 17, sidste Stk. at burde paalægges Københavns og Frede-
riksberg Kommuner efter Folketal at udrede en Del af den omhandlede
Erstatning, hvilken ~el skønnes at kunne ansættes til 1000 Kr.

Til disse Udtalelser finder Fredningsnævnet ganske at kunne
henholde sig nu ved Sagens fornyede Paakendelse, og følgelig
bliver Spørgsmaalet om Københavns og Frederiksberg Kommuners Bi-
dragsydelse at afgøre overensstemmende hermed.

Af de herefter resterende 4500 Kr. af Erstatningsbeløbet finde
Statskassen i Medfør af Naturfredningslo~ens § 17, 2.Stk. at burde
udrede 2/3 eller 3000 Kr., hvorefter Resten, 1500 Kr., bliver at
udrede af Københavns Amtsfond.

Herefter bestemmes:
I Medfør af Naturfredningslovens § l, første og tredie Stykke

iværksættes der Fredning af og aabnes Adgang for Almenheden til
Arealet "Lansebakken" Matr.Nr.8av af Øverød By, Søllerød Sogn, og
den umiddelbart øst herfor liggende ca 3700 m2 store Parcel af
Matr.Nr.2im af Øverød By, Søllerød Sogn, grænsende mod. Syd til
Matr.Nr.2le smst.

Fredningen gennemføres saaledes:
l. Almenheden faar Ret til at færdes og opholde sig overalt paa det

omhandlede Areal, og der gives Staten eller Søllerød Kommune
Ret til at anlægge de for Færdselen nødvendi~e Stier efter
Samraad med Fredningsnævnet.

2. Hele det omhandlede Areal fredes saaledes, at Tilstanden ikke
uden Frednin~snævnets Tilladelse maa forandres.
Særlig maa der ~ uden Fredningsnævnets Tilladelse
a) opføres Bygninger af nogen Art, herunder Boder, Skure og



Hønsehuse eller anbringes andre Indretninger, herunder Led-
ningsmaster og lign.

, -
b) fjernes noget som helst af den pa~ Arealet staaende Beplantning

af Træer, Buske og levende Hegn, dog at Granbevoksningen paa
Matr.Nr.8av vil være at fjerne.

c) foretages nogen Beplantning af Arealet

. "

den eksisterende,
d) foretages Afgravning eller Paafyldning ~f det naturlige

I "

mon,

el ,

e) opfyldes Søer og Vandhuller eller finde Benyttelse Sted
disses Bredder til Aflæsning af Affald,

f) nedbrydes Stengærder.
Endvidere maa der - cfr. dog Punkt l - ikke uden

nævnets Tilladelse anlægges Veje e~ler Sti~r eller tilstaas
Trediemand Vejrettigheder over Arealerne, og endelig bliver
der at etablere Forbindelse for Almenheden mellem Rude Skov

rik Wolsing, en Erstatning af 9000 Kr. Heraf udredes 3500
I l

forlods af Søllerød Kommune. Af de herefter resterende 5500

lIel
I'

1

i

I
l
!
I

_,elle,r1500 ~r._ 'I. " . ,

Af den tilkendte Erstatning betales 2000 Kr. til
l , ;

I

udredes 1000 Kr. af Københavns og Frederiksber~ Kommuner eft
,Folketal. Af de atter resterende 4500 Kr. udreder St'atsk'~sse~,, l .
2 Trediedele eller 3000 Kr. og Københavns Amtsfond een Tredi~C·

I

ØBtiftt

l'
I
\

Husmandskreditforening som Panthaver.
, J

Heide-Jørgensen Kiørboe A.P.Grøn.

::l w ••
l, •
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