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OVERFREDNINGSNÆVNETSKENT)ETS1SPROTOKOL.

~av 1943. den l7.Nov~mler. Bfsagde Overfredningsnævnet P9~

Gvundlcg ~f mundtli~ og skriftlig Votering følgende

KendeIiie

1 Sagen Nr. 520/42 Gngaaende ~redning r.f Area)er ~f Gverden "Ag-
ger'sbvi1t::" i VtJdbæk SObn.

Den af Frednin~snævrlet. for· Køl-enhElvna Amtaraanakr'edlil

den l7.Novem'-er· 1942 fi fsr-1~te Fen dtllse er for'els gt Overfrednlnganævnet

i Henhold til Nvturfrednin~slovens § 19. hvorholil Kennelsen er ind anke t

af Ejeren af de fl'edtld e Are'1er, Enkefttu Nicoline Me11entin. med,,'..
peastend princlpslt om, et Arealel'ne ikke fredes. sl1bliidlært Indskreenl<-

ning af Fredningsomrpp.det OB ~orhøjelse af den tilkendte Erstatning.

mest sublil1cJiært en i derl1+eore For'højelse af Erstat.ningen •

Den af FredninG::næVr1et l-estemte Fredning omf~tter ~tr.Nr.

7h af Nærum. Ver1bæk Soe:,n. og derl nel af ~,1fstr.Nr. la af Ag~erahvi1e.

Vedræk Sogn. som liecer Vest fOl' EltJ Linie. draget mod Nord i For-
"

længeIse af den vestlige Grænsel1nl.'e for Matr.Nr. lhv a.f Aggere-

hvile og mod Syd i Forlængelrile af den vest11e,e Greenselinie for

M2tr'.}Jr. lid af AbbElrshvile, og den F'redningsservitut. som er P~llll(lgt

Arealerne. er' saGledeliI l:vdende:

Tihtanden pti2 de paa gældende Ares1er msa ikke forandrea •

men AreQlerne liIke1 udelukl<ende kunne udn;yttelil pall samme Maede som

hidtil.

Navnlig er det uden Fredninl6li1myndlghedernelil Ti11ade1se for-

budt.

a) at opføre Nybygninger eller foretage F'orsndrlnger i den ekshte-

rende I:>ebyggellile. der' ikke kr·ævelil af Ejendommens Dri'ft Bom Land-

'bruglilejendom. samt at snl,r'inge ,oder. ')kure eller andre Indret-

ninger. der kan virke misprydende. herunder I~~ningBmalilter
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b) Qt. fjer'ne no~et som helst fØf den pr!> Arealet stsQende BeplQntning

a f Tr'reer , Duske 06 le vende HetY~.

c) a t foret li- t=,El n0tberl Bepllintning Qf Ar'ea lerne ud over Vedlige-

holdelse sf den eksiiterende.

, I

d) Qt foreta~e Af~ravnine Qf eller paafyldning plili det nQturlige

Jordimon.

e) Ilt opfylde Søer eller VlI.ndlJul ler' eller l-enytte dissea Rred-

. der t.il A1'læsninl6 "f Afflilld.

f) at nedbryde stenBærder.

Endvidere mae der ikke uden Fredningsmyndighedernes Tilla-

_delse ønlægeei Veje eller Stier eller tilstaas Trediemend Vejret-

tigheder over Arealerne.

pa fta leret ti lkorrrrner Frednings n:evnet for Kørenhe vns

r~ ødskreds •

I ErstQt.ning ~r der tillfØBt Ejeren 100.000 Kroner, som

ud1::E't81e~ til denne, idet der ikke er fundet Føje til Qt tillægge;

nogen Plinthever Andel i den tilkendte E.rstetning, da den Qf Pant- i
~

h&.verne pllll.rejglede Sikkerhed ikke akønnei Ilt ville herøres i no-

gen Grlid li f bet, dning ved Fr'6unine6 n.

Overfr.edningsnævust har den J.A.pril 1943 beaigtiget de
i

l
j

fredede Omraader og blilr ber'under og senere forlllindlet med Ejeren

De dennes SliBfører •
DQ det ikke herved lykkedes at opnaa nogen mindelig over~,

enskomst, specielt IingBsende Erstetningssp~gsm~slet, har dette

været fo~elå~t Tiksutionskommissionen vedrørende Nsturfrenning

til Afgørelse p~~ det i Yendelsen ~nBivne Grundlag.

ved Tskaationskommsissionens Besigtigelse af de fredede

Ar'ealer konstliteredea det , a t der i Fredningsnævnets Kendel se

_ ved en Fejltllgelae grundet PPll, at de foreliggende Kort ikke

var å jour _ ført med Hensyn til Qllerede udstykkede og' frasolgte

PQrceller _ var anført en beBra:n8nin~linie for de fra Fredningen

un~teene Arealer mod ~st, som ikke helt sVQrede til Forhq1dene i

Ms~ken, idet der Vbst for det i KendAlsen angivne M8tr.Nr~ lid

VQr udstykJ(et, f'rasolbt. og indl~egnet en ps:rcel (Arealst.rimme1 langs

r
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Matr.Nr. lid's Vestiide) betegnet Matr.Nr. liv. hvil~en Parcel
var solgt til Forening med Matr.Nr. lid.

De for Fredningimynrllgherterne mødte erklørede. at det var
den i ~~rken værende vestre Grænse for den samlede Ejendom Matr.
Nr. lid og liv o~ d~nne Grænses' ForlænBeise mod Syd. aom det havde
været Meningen skulde danne GNmsen mellem fredet og ikke fr'edet
Areal.

Med Tilslutning frs Formanden for Overfredninglll ævnet er
Taksationen derfor foret8cet paa Grundlsg af en Begrænsning -
mellem Fr'edningsarealet og, det undtagne Areal mod øst - bestemt ved:
Vestskellet for Miltr.Nr. lhv ub dettes Forl'!'rl~elilemod Nord og
Vestskell~t for M~tr.Nr. liv og dettes Forlængelse mod Syd.

Med denne Ændrir-g Ob iøvrigt paa Grundlag af Prednings-
nævnets Kendelse har TaklJ"tionskomm1saionen fsatsat Erst.atning,en til
120.000 Kr.

Den eneste Panthaver af nogen Betydning i den fredede Ejen-
dom. Kreditkassen for Landejendomme i Øatlfterne. h~r paa Fore-
sP0r'gsel erklæret. at Res.tgælden til Krerlltkassen er nedhr'sgt saa
betydeligt. at Kreditor ulilnset.at Erliltatningen er forhøjet t.il 120.000

Kroner. ikke vil kræve nogen Andel i denne.
Da Overfredningsnævnet uanset den sf Taksationskommissionen

foretagne Forhøjelse af Erstatningen finder' det ønskeligt. at
Fredningen med de foran nævnte Ændringer gennemførelilpea det af
Neturfrednini:?,snævnetbe stemte Gr'tllldhg. og da men i det væsentli ge

kan tiltr~e det i Frednin~snævnets Kendl~e anførte. herunder
"OgSIlIl. at det i Medfør lilfNaturfr'edninglillo'Yens~ 17. }.Stk •• er p9S-

lagt Kø'henhQvn&log Frederiklilr,ergKommuner tilserl'HrenIlt udrede en
Trediedel af ErstBtningen og Stlltlilkassenat udrede 2 Trediedele af
Re&ltbelølet. vil Fredningskendel&len v~e It satdfæliltemed de af det
foranliltasende fØleende Ændr'ing,er•

T h i b e s t e m rn e &I :

Den Qf Naturfredningsnævnet for Københavns Arntsraadskred&l
den.17.November 1942 afsagte Kendelse Ilngssende Fredning af Arealer
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ef aasrden "Agge:shvl~e". 1 \~dbæk Sogn øtadfæstes med de .at:det foran-
sUsende følgende Ændrl~Ber •.

P.O.v.
" .. '

Frederik V.Petersen.

I
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i Fredningssag Nr. 82/1941.
af et Omraade af G8arden Aggershvile, Søllerød

Sogn.

Fremlagt i Fredningsnævnet for
Københavns Amtsraadskreds den 17/11 1942.

Statsministeriet har efter Henstilling fra Udvalget
angaaende Driften af Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn og
efter derpaa fremkommet Indstilling fra Udvalget vedrørende Kjø-
benhavnsegnens grønne Omraader ved Skrivcil~e til Fredningsnævnet
for Kjøbenhavns Amtsraadskreds af 4.September 1941 i Henhold
til Naturfredningslovens § l an~odet Nævnet om at rejse Fred-
ningssag, forsaavidt ang~ar et n~rmere betegnet Omraade af Gaarden
Agrr;ershvile,i Søllerød Kommune, Mc..tr.Nr.l a af .~g~ershvile, Ved-
bæk Sogn og Matr.Nr. 7 a o~ 7 b af Nærum By, Vedbæk Sogn. Det
Omraade, som Fredningspaastanden omfatter, er nævnte Matr.Nr. la
og 7b, som udgør et Areal af 40,6 ha = 74 Tdr. Land. Gaardens
By~ninger er beliggende paa Matr.Nr. l a Ag~ershvile. 8jendommen
ejes af Enkefru Nicoline Mellentin. E,iendommen i dens Helhed er
beli~.c;endeumiddelbart Nord for og Vest for, Matr.Nr. l a og 7 b
umiddelbart Nord for Statsskoven Jægersborg Hegn.

Fredningspoastanden gutr nærmere ud paa, at der paalægges
Ejendo~~en Fredningsservitut af følgende Indhold:

De paagældende Arealer fredes saaledes, at Tilstanden
paa dem ikke maa forandres, men at de udelukkende
skal kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil.

Navnlig er det uden Fredningsmvndiehed:rnes Tilladelse
forbudt:

a) at opføre Bygninger eller foretage Forandringer i den eksi-
sterende Bebyggelse, der ikke kræves af Ejendommens Drift
som Landbrugsejendom, samt at anbringe Boder, Skure eller
andre In1retninger, der kan virke misprydende, herunder
Ledningsmaster og lignende.

b) at fjerne noget som helst af den paa Arealet staaende Be-
plantning af Træer, Buske og levende Hegn.

c) at foretage nogen Beplantning af Arealet udover Vedlige-
holdelse af den eksisterende.

d)· at foretage Afgravnin~ af eller Paafyldning paa det natur-
lige Jordsmon.

e) at opfylde Søer og Vandhuller eller at benytte disses Bredder
til Afl~sning af Affsld,

f) at nedbryde 3teng2rder.
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Endvidere m8a der ikke uden Fredningsmyndighedernes
Tilladelse anlægges Veje eller Stier eller tilstaas Tredje-
mand Veirettigheder over Arealerne.

Sa~en har været behandlet i en Række Møder, til hvilke
Ejerinden, Panthaverne samt vedkommende offentlige Myndigheder
har været indvarslet.

Ejerinden nedlægger saalydende Paastand:
~KLnc~alt: Den fremsatte Fredningspaastand tages ikke

til Følge.
Qub~idiært: Den fremsatte Fredningspaastand tages ikke

til Følge, for saa vidt angaar den Del af Arealerne Matr.Nr. l a af
Aggershvile og 7 b af N~rum, der paa det af Fredningsnævnet udarbejded~
Zonekort over Bebyv,gelse i Søllerød Kommune indenfor 300 Meters Afsta1..'
fra Skov (Naturfredningslovens § 25, 2.Stk.) er betegnet med ~l Farve
og afsat til Villabebyggelse.

For det Tilfælde, at hverken den principale
subsidiære Paastand tages til Følge nedlægges Paastand om
af mindst 500.000 Kr.

For det Tilf~lde, at den subsidiære Paastand tages til
Følge, nedlægges Paastand om en Erstatning, fastsat i Forhold til den
nrincipale Paa~tand, mindst 450.000 Kr.

Det skal bemerkes, at de Omraader, som Fredningspaa-
standen angaar, udelukkende er Agerjord.

Til Begrundelse af sin principale Paastand har Fru
Mellentin (herefter i denne Kendelse betegnet Ejerinden) i første
R:nkke paaberaabt sig den Omstæl1digbed, at der af Henstillingen fra
Udvalget angaaende Driften af Jægersborg Dyrebave og Jægersborg
Hegn om Iværksættelse af FreJning fremgaar, at Udvalget har henstillet
til Statsministeriet efter st~dfundet Fredning at rette Henvendelse til
Landbrugsministerjet 6m at søge Aggershvile~a&rden erhvervet ved Køb til
Arrondering af Jægersborg Hegns Omraade. Heraf udled~r Ejerinden, at der
ved den pa~st8aede Fredning i første Række ikke hsves en af Bestemmelserne
i Naturfredningslovens § l omfattet og derved hjemlet Fredning for Fred-
ningsformaalets Skyld for øje, men derimod er tilsigtet Formaal, som er
Fredning i Lovens Forstand uvedkommende, nemlig Statsskovvæsenets ErhverVE
se af Ejendommen og Billiggørelse af saadan Erhvervelse.

Ejerinden betegner denne Fremgangsmaade som Magtfordrej-
ning og har forbeholdt sig, saafremt Fredning bliver etableret, at ind-
bringe Spørgsmaalet herom for de ordinære Domstole til,Afgørelse.

løvrigt gaar Ejerindens Indvending mod Fredn1ngspaastanden
ud paa, at d~r ikke foreligger nogen af de i Nat~rfredningslovens §
l angivne Betingelser for at gennemføre Fredning. Hun anfører i saa

. 'Henseende, at Aggershvilegaardens Omraade og ~realerne deromkr~ng
vel udgør et smukt og malerisk Landskab, men at der dog paa den anden
Side ikke ved Ejendommen er noget, som er s~rlig karakteristisk ved

eller den
en Erstatning
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S~~~~Ad, Ejendommelighed eller Beliggenhed. Eierinden karakteriserer
de paagældende Arealer som At almindeligt nordsjællandsk Landskab, til
hvilket der vil v:ere at finde Ma,Q'emangfoldige andre Steder i NordsjoeJlan

Nævnet kan ikke give Ejerinden Medhold i hendes PaB-
Rtand om Forkastelse af FredningAnaastanden, som tilsigtende andet For-
maaJ end lovmæssig Fredning og derved r~deh61dende en Magtfordrejning.
Thi bortset fra, at Tankpn om efter ~ket Fredning at sø~e Eiendom-
men erhv8rvet for Statsskovvæsenet ikke ses at foreligge som og ikke
at kunne betragtes og vurdc:res som andet end en Fremtidsmulighed,
eventuelt en Fremtinsulan, medens SDørgsmaalet om Fredning er et
fllldkomment aktuelt AnJ j ggende - sua skønnes det overhovedet ikke,
at det vilde være i Strid med RegJernA for Naturfredning, rym detf'
naagældende Omr8ade efter stedfundet Fredning maatte blive erhvervet for
Statsskovvæsp.net"og indlagt under JægArsborg Hegn, idet nemlig en saanan
Erhverve18e i Medfør af Bestemmel~en i Waturfredningslovens § 24 om
Almenhedens Adgang tiJ (bJ.a.) qtatens Skove kun vilde resultere i
en fortsat og en i Forhold til den naastaaede udvidet FrAdning.

SnørgsmaaJet om den nedlagte Frednin~snaastand skal tages
til Følge eller i~ke findes oa alene at rnaatte af~ørps ud fra Bestemmel-
~erne i Naturfredningslovens § J Rammenholdt med Hensvnet til, om det
ved FrAdningen opnaaede Gode vil have en Værdi for Almenheden, ~om staer
i rimeligt Forhold til den Udgift for det Offentlige. som Fredningen
'vil mprifCllre.

I,
l
!

I eaa Hense~nde e~ der nu indenfor Fredningsnævnet Enig-
hed om. at rietaf Frednin~spa8standAn omfattede Omraade omfatter AreaJpr,
der bande undp.r Hensyn til deres Tilknytning til Jægersborg Hegn og til

/~

> dp-res BeliggenhAd i Forhold til Landskabet Nord for Omraadet, frembyder
et Billede af ganske sBrlip, Skønhed og Eiend~mmelighed, et Rillede som
imidlertid ganske vilde blive udviRket, saafremt ArealArne maatte blive

~'~\Genstand for en Udnvttelse, som den, som Fredningsoaastanden tager Sigte
paa at hindr~, supcieJt Udstvknin,Q'og dertil sig sJuttende Bebyggplae.
Paa den anJAn Side er der indenfor Fredningsnævnet ogsaa Enighed om, at
denne Betrau.tning ikke i forn~den Grad gælder hele det Omraade, som
paastaas frpnet. Forholdet er nemlig det, at der indenfor den østlige Del
af Omraadet allerede har fundet en Udstykning med Bebyggelse Sted om-
fattende ialt 1::>Parceller. Nord for det sB:::ledesudstykkAde Omraade
li~ger der nu et Areal af ~t0rre1se ca. 27.300 Kvadratmeter (= ca.
2,73 hect.'=-ca. 5 Tdr. tand), nemlig ca. 260 Meter fra Vest til F.ien-
dommens østgrænse og ca. 105 Meter fra ~vd til Ejendo~~ens Nordgrænse.
Indeklemt i det udstykkede Omraade ligger der et forholdsvis ganske

,lille A~eal, kun ca. 800 Kvadratmeter stort, og Syd far det udstykkede
Omraade li&!;gerder et mod Svd tn ,Tæl;ersborgHegn grænsende Areal
af Størrelse ca. 7.200 Kvadratmeter (a ca. 0,72 hect •• ca.l 1/3 Tdr.
Land) nemlig ca. 120 Meter Vest-øst og ca. 60 Meter Syd-Nord. Dette
sidstnævnte Omraade naar ikke mod øst helt til EjenBommens oprindelige
østgrænse, men grænser mod øst til en beby~get Parcel, Matr.Nr. l gd,
(rieromfatter den oprindelige Ejendoms sydøstlige Hjørne).

Hvad disse 3 Omraader angaar, finder Fredningsnævnet, at
de ligger saaledes i Forhold til og er saaledes behersket landskabelig
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set af det Areal, der omfatter nævnte 12 Parceller, at en Fredning her ik.
ke vil have saadan Værdi for Almenheden i ForhoJd til Bekostningen ved
Fredningen, at der er tilstrækkeljg Føie til at gennemføre den.

Det findes derhos herved at maatte komme i Betragtning,
at bemeldte 3 Omraader maa antages fremfor nogen anden Del af det, som
paastaas fr~~~t, at ville blive egnet til Bebyggelse i en nærmere
Fremtid.

Tilbaæe som Genstand for Fredning bliver da det Omraade,
som li~ger Vest for den Del, der bliver at undtage fra Fredningen,
nærmere bete~net det Omraade, som ligger Vest for en Linie, draget
mod Nord i Forlængelse af Matr.Nr. l hvIs vestlige Grænselinie og en
Linie 0raget mod Svd i Forlængelse af Matr.Nr. l id's vestlige Grænse-_
linie.

Hvad dette Omraade angaar vil Fredningsnævnets Flertal
(Formanden og Grøn) dekretere Frponing som ~aastaaet paa hele Arealet.
Nævnsmedlem Kjørboe vil derimod ikke gaa med til Fredningen for saa
vidt ~ngaar den resterende Del af Matr.Nr. l a af Aggershvile, idet han
mener, at man ikke vilde frede denne Mark, hvis den ikke laa saadan, at
den kunde tjene som Udvidelse af Jægersborg Hegn, og han kan derfor ik-
ke erkende den som et Fredningsobjekt. Derimod finder han, .at det Vest
derfor beliggende mere kuperede Matr.Nr. 7b af Nærum, der slutter sig
til"degoønne Omraader" bør fredes, idet det er et t sig selv smukt Areal
med en dejlig Udsigt over Trørød til Rude Skov med HøjbjærR og Hø~e
Sandbjærg i Baggrunden; dette Areal egner aig desuden ikke saa godt til Be
byggelse som den førn~vnte østlige De], der er velegnet til tldvidelse af
Skodsborgbebyggelsen. Der henvises til Søllerød Sogneraads Indlæg og
Arkitekt Egil Fischers Erklæring i Sagen, der begge indeholder Betragt~n-
ger, der vejer tungt i Diskussionen om den nærværende Fredning.

Kendelse bliver at afsige efter Flertallets Standpunkt.
8fter det sa.lledes fore] iggende vil Fredning Bom paastaa .......,

af Omraader af Gaarden Aggershvile i Søllerød Sogn, Matr.Nr. la af
Agl~ershvile Bv og Matr.Nr. 7 b af NllrumBy være at iværksætte.

Med Hensyn til den Ejerinden tilkommende Erstatning
i Anledning af den iv~rksatte Fredning skal følgende anføres, hvorved
bem~rkes, at Fredningsnævnets Medlammer er enige angaaende ErRtatningens
Fastsættelse, naar Fredning bliver iv'erksat som a:,ført.

Det OmrBode, der bliver at frede, udgø~ talt ca. 37,07
hect. a ca. 68 Tdr. Land.

Naar Ejerinden har paastal3.etsig tilkendt en Rrstatning
af mindst 500.000 Kr., eventuelt 450.000 Kr., da er Grundlaget for
Erstatningens Beregning den, at det pa~gældende Omraade i ~et hele
maa anses smm udstykningsmodent til en Pris af 2 Kr. pr.-Kvadartalen -
5 Kr. pr • .Kvadratmeter, hvilket fører til et Tal af.1.·865.000 Kr. som
Bruttoindtægt ved Salg, beregnet efter Afhændelse af hele det Areal,
Vejarealer undtaget, som er omfattet af den nedlagte Fredningapaastand.
~ierinden har paa den anden Sid~ til Fradrag i dette Bruttobeløb opført
en R.kke Poster omfattende dels den udstykkede Jorde V~rdi efter den pr.
Okt.)ber 1939 foretagne Vurdering til E,iendomsskyld, 128.000 Kr.,
dels Udgifterne v~J GennemforelHe af en Udstykning. Blandt disse Udgifter
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figurerer en Post paa 200.000 Kr., d~r, som det hedder er afsat som hid-
rørende fra Ejerindens eget Arbejde, Diverse sam~ R~sikoma!gin for det
Tj1f~lde. at nogle af de større ell~r fjærnere belig~ende Grunde ikke
skulde indbringe 5 Kr. pr. Kv~dratmeter.

Overfor den af Ejerinden beregnede Bruttopris ved Salg til
Udstykning, finder FredningsnJ'vnet imidlertid at muatte poapege, at det
af Fredningen omfattede Omraade for l8~gt den største Dels Vedkommende
lig~er inden for 300 Meters Afstand fra J~8ersborg Hegn og saalede~
er undergivet den ved NatlJrfredningslovens § 25, 2' Stykke fastsatte Be-

Igrænsning m.H.t. Adgnng til Beby,~q;olGe.N·,vnet vilde imidlertid, naar
Jet ko~mer d~rtil. sikkert ikl,e tilstede en saa intensiv Udstykning

(';med dert il hørende Beby;gelse, som er Grundlaget for E.ierindens Ers tat-
ningsberegning. Heri kan det derhos ikke gøres nogen Ændring, at det
af N~vnit i 1938 udarbejdede Zoneko~t over de af § 25, 2' Stykke, om-
fattede Arealer i Søllerød Kon,rnunetilsteder "'Rebyg~elseefter N"lVne~s
Godkendelse indtil en Afstand af 75 Meter fra Jægersborg Hepn, saaledes
at efter Zonekortet alene det Areal. som ligger inden 75 ~eter fra
Skov~n Qkal friholdes for Bebv·ge18e. Bortset nemlig fra, at Bebyggelsen
udenf0~ 7S Meter Gr~n8en ogsaa eftpr Znnekortet udkræver Frednings-.
n~vnets ~odken~e]se. hvilket gælder ogSY~ m.H.t., hvor stort et Antal, ,

Parcel ler der slcal kunne udst:vkl..es til Bebyg~else, og hvad der eventuelt
skal forbeholdes til aabne Pladser, saa finder Nævnet overhovenet ikke at

I

lmnnA anse c1et·.n~vnteZonaknrt som anr1At a11er mere end en Plan og l}et-
ningslinie for vedkom~ende Mvndigheder. jkke derim0d som en MendeleIse

I
til vedkommende Grundejere •

.~ Under Heqsyn til det saaledes anførte, findes ved An-, ,
sættelsen af den E.ieri....lden tilknrnrnenrleErstatning den af henol" bere,gneoe

. . \ l • ~ .. 'B~llttonI"ispr. Kvadratmeter at mClatte redll.ceresbetyde] igt. Reciuktionen
skønnes ~t roa3~tA sæties til minJst l Kr. pr. Kvadratmeter. 'DAt af

~~~ie~i~d~n beregnede F.~statningsbeløb, der efter Fra1rag af Vejarealerne
har Hensyn til et A1'<lolaf "57~.000 Kvadrat:neter bliver he~efter at

l • • ' '.. ~reducere mAd l K~. ~~. Kvadratmeter eller med ~73.0no ~r. Rom anført
omfatter den clekretercde Fredning imidlertid kun '17'3.'000 KvadTaltmetp.~

Imed Fradrag af ca. ~5.)OO Kvaor~tmet~r elle~ ))8.000 Kvadratmeter.
Forholdsm~Asig be~egnpt vilde he~efter Ejerind~ns Erstatningskrav paa
500.000 Kr. ~Qduceres til. . . • • . . . . • . . •....• 453.000 R
Herf~a bllv~r, naar Bruttonrisen nr. Kvadratmeter
I'edJ.ce~·esmed l Kr. at d,rage l x 338•.o0J :;)8.00 (J __

~~m E~~tatning til Eie~inden. DRtte Beløb findes imidlertid at maa\:'OOO K
te ;rreU.lCereAnoget bl.a. under Hensyn til,' at' E.ieril:)-de~·s~m F~lge: af
li'~enningenmaa antages e;tville opnua betydelig Bespar~lse 'i Skat.

\ .'\ l \oF~pclningsncevnetvil i0vrigt komme til tilnærmelsesvi.s
. ' l t I : ~ lsamme E~F1tatnin,gAbeløbpas følgende sudet Grund18g.

• j l I·-{ 'I' l ' \

Ved Salg af Aa;:~ershvile,derunder det ~l'I\r,"an~,-pashvilket
F~e~T}ing er"nekretert"t, Rkulde efter Onlvsning foreliggende for Fr"ed-

• I ,

ningsnæv~et under Tlensvn til ArAalets Egnethed til n~~tvkning til Bebvg-
gelse kunne regnes med en PriA af cu. 5.000 Kr. Dr. hect. 'eller for de
37.07 hel't., flomli'reilningenomfatter ...•.••..••. ca. 185.000 l{
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overført

Frpnningen ~enfører imidlertid. at
o~t paagældende lIrpal lnm kan lJdl1vttes som Land-
brup;se.iendom. Som saadan har Art=alet <.-:ftel'J-=n :ited-
fU.ndne Vn"'riel'ingtil E.iendomsskyld en VJP'tli af

181).000 KJ'.

,=-"-__ Q..:.5,,,-,,-. 0",,0.0__':__
gO.aoo "

Nævnet roaa imic'lleI'ticifinde det rettest at ansætte Er-
statningen efter dpn f0rstn~vnte BeregninRsmaade. og der bliver
følgelig at tillæRge 8ierinden en Erstutning af 100.000 Kr. for
den dekretarp~e Fredning.

Ejendomnen er if~]ge nroduceret Tingbogsattest behæf-
tet med følgenrle Panteg~ld;

Pantebrev til 0stifternes TJHndkreditkasse ifølge Pantebrev
af lQl? •• . . . . . . . ....•.••. 99.688'Kr.390rE
DR~laJ'ation til Søllerød Kommune for Udgifter til Vandled-:

ca.

ning . . • .. • 3.000 Kr.
Dpklaratinn til A/S S trandve.isgasv,erket for Udgifter ved Ned-
legning af Gasledninger m.m. • . . . . .. • • . • • •• 4.230 Kr.

Den af P~ntbEverne n~ard~nede Sikkerhed skønnes ikke
at ville berøres i nogen Grad af Betvdning ved den stedfundne Fred-
ning. og følgelig skønneR der ikke nt vnre Føje til at tillægge
nogen af Pnnthaverne Andel i den,tilkendte Erstatning.

Med HenRvu til hvilke offentlige Kasser der vil have
at deltage i Udgiften til Erstatnine. ~k~nnp.s dat at stille sig
Aaaledes, at Kjøbenhavns og Frederiksb~rg Ko~munes Indbvggere bliver
dem, hvem den stedfundne Fredning i overveiende Grad vil komme til Gode.
Herefter findes disse 2 Kommuner i Werifør af N~turfredningslovens § l~ -,
sidAte Stk., at burde udrede en Treniedel af Erstatningen fordelt efter
Folketal. Endvidere findes Bestd~melsen i n~vnte § 17, 2'Stk. efter
b're(hlingens Beskaffenhed og Betvdning, at burje bringes til Anvende1s11'-~,
s8.1edes, at Statskassen af de resterende 2 Trediedele af Erstatningen

udreder ?- ~rediedele, hvorefter det endnu resterende bliver at udrede af
Kjøbenhavns Amtsfond. Det ~kal bennrkes, at der ikke findes at burde
pa'Jlæ$Z'geBSrJllerød Kommune at udrede nogen Del af Ers tatningen.

Af Gaarden A,Q'p-erAbvilei R"'ll.erød Kommune undergives
A~ealet Matr.N~. 7 b af Nrrum B~, Vedbæk Sogn, ae jen Del af Arealet
Matr.Nr. l a af AgBershvile, ~nm lig:er Vest for en 1inje draget mod Nord
i Forl~ngelse af den vestlige Grænselin.ie for Matr.Nr. l hv af Aggers-
hvile og mod Syd i Forlængelse af den,vestlige Grænselinja for Matr.Nr. l
id af Aggershvile, Fredning i Medfør af § l i Lov om Nattufredning af
7'Maj 1937. saaledes at der paalægges de nævnte Arealer Frednings-
servitut af følgende Indhold;

Tilstanden paa de paag~ldende Arealer maa' ikke for
andres, men Arealerne slml udelukÆ:ende kunne udn:vttes
paa samme Maade SO''1 hidtil.

Navnlig er det uden Frednin~smyndighcdernes Tilladelse
for"Qudt:
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a) at opf~re Nybygnin~Gr eller foret~f,e Forandringer i den

eksisterendi1 13ebvggelsp.,dAr ikke kr'nves af Ejendommens
Drift som Landbrugsejendom, samt at anbringe Boder, Skure
eller andre Indretnjn~er, der kan virke misprydende, herunder
1edningsmaster og lign~nde.

b),at fjerne n08et som helRt af den paa Arealet staaende Beplant-
ning af Træer, Buske og levende Hegn.

e) at foretage nogen Beplantning af Arealerne ud over Vedligeholdelse
af den eksisterende.
at foretage Afgravning af eller Pa,fyldning par:det naturlige
Jordsmon.
at opfylde Søer eller Va~dhuller eller at benytte disses
Bredder til Aflæsning af Affald.
at nedbryde stengErder.

Endvidere maa der ikke uden Fredningsmyndighedernes
Tilladelse anlægges Veje eller Stier eller tilst~as Tredjemand
Vejrettigheder over Arealerne.

Paataleret tilkommer Fradningsnævnet for Københavns
Amtsraadskreds.

Der till,iVi;esEierinden, Enkefru Nicoline MelJentin, en
Erstatning for Fredningen af 100.000 Kr., hvilket Beløb bliver
at udbetale til hende.

Af den tilkendte Erstatning udreder KjPlbenhavna Kommune
og Frederi.ksberg Kom'nune tilsammen en Tred.iedel el1Ar.
~~.~33Kr. 33 Øre, der fordeles paa de 2 Kommuner efter Folke-

.tallet. Af oe ~erefter restprende 2 Tredjedele af Erstatningen
66.666 Kr. 67 Øre betaler Statskassen 2 Tredjedele eller
44.444 Kr. 4? øre. medens Kj0benhavns Amtsfond betaler een
Tredjedel eller 22.222 K~. ~2 øre.

~ )

___ o e)

f)

~,-

l'
I.
I

l
I
I
l'

I

17. November lq42.
Heide-J~rgensen. A.P.Grøn. Fr.Kiørboe.
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UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----------------------------------------

•
År 1961, den 17. 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

i sagen nr. 520/42 vedrørende fredning af arealer af gården
"Aggershvile" i Vedbæk sogn •

I den af overfredningsnævnet den 17. nov~mber 1943 afsagte
kendelse bestemmes, at tilstanden på de pågældende arealer ikke
må forandres, men at arealerne udelukkende skal kunne udnyttes
på samme måde som hidtil.

Navnlig er det uden fredningsmyndighedernes tilladelse for-
budt:
a) at opføre nybygninger eller foretage forandringer i den

eksisterende bebyggelse, der ikke kræves af ejendommens drift
som landbrugsejendom,samt at anbringe boder, skure eller
andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder
ledningsmaster og lignende.

b) at fjerne noget som helst af den på arealet stående beplant-
ning af træer, buske og levende hegn.

e) at foretage nogen beplantning af arealerne ud over vedlige-
holdelse af den eksisterende.

d) at foretage afgravning af eller påfyldning på det naturlige
jordsmon.

e) at opfylde søer eller vandhuller eller at benytte disses
bredder til aflæsning af affald.

f) at nedbryde stengærder.
I skrivelse af 3. juni 1960 har Søllerød kommune meddelt,

at man påtænker at udvide og omlægge Rundforbivej på strækningen
mellem Egebækvej og Kighanerenden i overensstemmelse med et
skrivelsen vedlagt projekt.

På en strækning gennemskærer derillevej et areal af matr.

~.
r

I .'\ ej

,.

_''M lÆ,
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nr. 7~ af Nærum by, Vedbæk sogn, der er omfattet af overfred-
ningsnævnets fornævnte kendelse.

Det er oplyst, at komml111enud fra ønsket om at bevare en
række smukke gamle vejtræer har projekteret en lin:i.eføring1 der
medfører ekspropriation af ca, 2.300 m2 af det fredede a~Gal}
heraf cae 1.850 m2 øst og ca. 450 m2 vest for vejen.

Under henvisning hertil har kommunen anmodet overfrednings-
nævnet om at ophæve kendelsen af 17. november 1943 y3 matr.
nr. 7,2 af Nærum for så vid t angår de eksproprierede a:'8alcr"

Sagen har været forelagt fredningsnævnet for K::JbonhavY.l.scLmt~
som under et den 18. august 1960 afholdt åstedsI:lødo har fvxdet,
at den foreslåede udvidelse, der skønnes nødvend.ig af henc3yn
til trafiken, er foretaget så hensynsfuldt som muligt, iriet
nævnet tillægger det stor betydning, at vejtræerne bevares •
Nævnet har derfor anbefalet, at andragendet imødekommes.

Overfredningsnævnet kan herefter tiltræde, at udvidelsen
og omlægningen af Rundforbivej sker i overensstemmelse med det
modtagne projekt.

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfredningsnævnet den 17. november 1943 afsagte

kendelse vedrørende fredning af arealer af gården "Aggershvilell

i Vedbæk sogn skal ikke være til hinder for udførelse~ af det
med Søllerød kommunes skrivelse af 3 ~ juni 1S:60 fromsend te r~o"
jekt til udvidelse og omlægning af Rundforbivej.

I

Il,
I

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

-r--
.-.:::::! r''l~''7.?~~~-,.Jf:=l,.e:----

(I 1._,, I
F, Grage

overfredningsnæ~vnets sekretær
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVNS

AMTSRADSKREDS.

Ar 19B6 den 26. september kl. 9.30 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor da
foretages:

F.S. 96/1986: Ansøgning om tilladelse til

opsætning af vildthegn i skel

mod nord over en strækning på

ca. 400 m på matr.nr. 7 b Nærum,

Køromvej 30\ 2942 Skodsborg.

Overfredningsnævnets kendelse af

17. november 1943 m.m.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester,

landsretssagfører Erik Øigaard.

3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul
Jensen.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af l.august 1986 fra advokat Eyvind Rimstand til Fred-

ningsnævnet.

2) skrivelse af 27. august 1986 fra Søllerød kommune til Frednings-

nævnet.

3) indkaldelse.
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4) skrivelse af 12. september 1986 fra statsskovrider J.U. Wedel-

Heinen til Fredningsnævnet.

For Søllerød kommune mødte bygningsinspektør Viuff

og Seifert, Ejendomskontoret.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen,

mødte civilingeniør B. Peschardt-Hansen.

Ejeren af ejendommen, direktør Børge Christiansen,

var mødt sammen med advokat Eyvind Rimstad.

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen havde meddelt, at

han var forhindret i at give møde.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, var

ikke repræsenteret.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.

Advokat Eyvind Rimstad forelagde sagen og oplyste,

at ejeren af ejendommen, direktør Børge Christiansen, har købt den

for få år siden. Den er på 65 td. land - grænsende op til Jægersborg

hegn og et parcelhuskvarter. Der er projekteret en ny bebyggelse op

til matr. nr. 7 b Nærum, hvorfor ejeren ønsker opsat et vildthegn i

skel.
Bygningsinspektør Viuff henholdt sig til det i kom-

munens skrivelse af 27. august 1986 anførte, hvoraf fremgår, at kom-

munalbestyrelsen kan anbefale, at der gives tilladelse til opsætning

afet vildthegn minimum 80 cm. fra skel, og højst 1,5 m højt. For an-

befalingen er det en forudsætning, at eksisterende beplantning ikke

fældes eller beskæres, samt at hegnet så vidt muligt indgår som en

skjult del af eksisterende levende hegn.



e
e
e

Hverken civilingeniør B. Peschardt-Hansen, Dan-

marks Naturfredningsforenings lokalkomite eller landinspektør Ole

Nørgaard, Hovedstadsrådet, havde indvendinger mod det ansøgte, dog

således, at hegnet opsættes på ejerens ejendom - uden for den ek-

sisterende beplantning.
Nævnets medlemmer var enige om at meddele dispensa-

tion til det ansøgte, dog således, at det er en forudsætning, at den

eksisterende beplantning ikke beskadiges.
Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Mil-

jøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger

og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, at klagefristen er 4

uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilladelsen ikke

kan udnyttes før udløbet af klagefristen.
Landinspektør Ole Nørgaard, bemærkede, at andrageren

uden at indhente tilladelse fra Fredningsnævnet eller Hovedstadsrådet

har foretaget oprensning af to vandhuller på ejendommen.
Formanden bemærkede, at sådanne foranstaltninger iføl-

ge fredningsbestemmelserne kræver nævnets forudgående godkendelse.

Nævnets medlemmer var enige om efterfølgende at god-

kende den skete oprensning.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik 0iaard. Poul Jensen.
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Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den l. oktober 1986.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte oivilret

RygArdsvænget 6
2900 Hellerup
01 -622644
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS=

ee
førelse af udestuen, der er del-

Ar 1992 den 13. januar foretages for Fredningsnævnet
for Københavns amtsrådskreds:

e F.S.58/1990f. Ansøgning om tilladelse til op-

vist opført - på ejendommen matr.

nr. l a Aggershvile - Køromvej 30.

§ 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 29. maj 1990 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af ansøgning om byggetilladelse.

3) kortbilag.

4) skrivelse af 31. maj 1990 fra nævnet til statsskovrider K. Waage

I
Sørense med påtegning.

5) skrivelse af 7. juni 1990 fra nævnet til blandt andet det af Køb-

havns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen OsterkrUger, med på-

e tegning.

6) skrivelse af 12. juni 1990 fra Søllerød kommune til nævnet med

BBR-meddelelse.

7) skrivelse af 27.n ovember 1991 fra nævnet til det af Søllerød

kommune udpegede medlem af nævnet, Vivi Larsen Pedersen, og det

af Københavns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen Osterkruger,

med påtegninger .

..,.
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Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele tilladelse til det ansøgte.
Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens §

58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrage-

ren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet

af: Miljøministeren og AmtsDådet samt anerkendte foreninger og in-

stitutioner jfr. naturfredningslovens § 8, at klagefristen er 4 uger

fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilladelsen ikke kan

udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 13.januar 1992.
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• Girokonto 6 01 4887.

17.12.92

Søllerød Kommune
Rådhuset
2840 Holte

':.0'1-·... , ..... , .. -"'::(

Vedr. F 211/1992.

• Ved skrivelse af 5. november 1992 har kommunen ansøgt om nævnets
tilladelse til foretagelse af naturforvaltningsprojekter på fre-
dede arealer i kommunen.

I ansøgningen er følgende anført om projekterne:

•

1. Gravning af 2 nye vandhuller på matr. nr. 3 hø af Holte (vand-
hullernes placering er vist på vedlagte kortskitse 1). Vandhul-
lerne ønskes etableret for at tilgodese områdets padder og an-
dre dyr og planter, der er knyttet til små vandhuller, og der-
es diameter vil blive ca. 10 meter og deres største dybde vil
blive ca. 1,5 meter under eksisterende terræn. Det opgravede
jord vil blive udlagt over det omgivende terræn i et ikke over
20 cm tykt lag. Matr. nr. 3 hø af Holte er fredet ved fred-
ningskendelse af 25. september 1973.

Samtidig vil kommunen ansøge om fredningsnævnets godkendelse i
forhold til fredningskendelse af 25. september 1973 til opsæt-
ning af 2 mindre læskure til får på matr. nr. 3 hø m.fl. af
Holte. Skurene er nødvendige for afgræsningen af den fold
fredningsnævnet har meddelt tilladelse til iflg. udskrift af
forhandlingsprotokollen fra 13.01.1992.

Skurene måler 1,22 x 2,44 m og er ca. 1 m høje.

Ju 327·3
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De ~r flytbare og nedgraves ikke i terræn.
Skurene vil blive opstillet nær eksisterende bevoksning som
slører dem.

2. Gravning af nyt vandhul på metro nr. 4 e af Holte (vendhullets
placering er vist på vedlagte kortskitse).
Angående vandhullets udformning - se under 1.

Matr. nr. 4 e af Holte er fredet ved deklaration lyst 7. no-
vember 1951.

tt 3. Gravning af et nyt vandhul på matr. nr. 7 fe af Nærum (vand-
hullets placering er vist på vedlagte kortskitse 3).
Angående vandhullets udformning - se under 1.

Matr. nr. 7 fe af Nærum er fredet ved overfredningsnævnsken-
delse af 17. november 1943 med tillægskendelse af 17. februar
1961.

4. Gravning af et nyt vandhul på matr. nr. 2 bc af Trørød (vand-
hullets placering er vist på vedlagte kortskitse 4).
Angående vandhullets udformning - se under 1.

Matr. nr. 2 bc af Trørød er fredet ved overfredningsnævns-
kendelse af 7. marts 1986.

5. Naturgenopretning omkring "Rævegravene" på matr. nr. las
af Trørød (placeringen er vist på vedlagte kortskitse 5).
øst for søen æ~dres plejen så større naturpræg opnås, hvor
arealet i dag er parklignende.
Vest for søen ønskes tilgængeligheden forbedret ved anlæg
af en lille natursti.
Traceet er omtrentlig angivet på kortskitse 5.
Der er tidligere meddelt tilladelse til et rides par nord for
søen iflg. udskrift af fredningsnævnets forhandlingsprotokol
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fra 30.04.1991. Ridesporet og den forslåede natursti vil i
kombination gøre det muligt at spadsere rundt om søen.
Naturstien vil ikke kræve terrænregulering og kun begrænset
rydning af vegetation. Der bliver ikke tale om stianlæg i
traditionel forstand, men om en "trampet" sti, som kun be-
fæstes, hvor det er nødvendigt p.g.a. den bløde mosebund.

I tilknytning til stien ønskes bevoksningen ryddet nogle få
steder, så der skabes udsigt over vandspejlet.

Matr. nr. 10 s af Trørød er fredet ved overfredningsnævns-
kendelse af 7. marts 1986.

Om de i ansøgningen nævnte fredningskendelser m.v. på de enkelte
matr. numre bemærkes:

Ad projekt 1. Matr. nr. 3 hø Holte.

Ifølge fredningskendelse af 25. september 1973 er det i det væ-
sentlige fredningens formål, at gøre arealerne tilgængelige for
offentligheden, samt at bevare det karakteristiske landskabsbil-
lede med åbne marker til landbrugsformål med spredte bevoksnin-
ger og enkelte søer og vandhuller.
Ifølge kendelsen er det uden nævnets tilladelse forbudt bl.a., at
opføre boder, skure og lignende samt at foretage afgravninger.

Ad projekt 2. Matr. nr. 4 a Holte.

Ifølge deklaration om fredning tinglyst den 7. november 1951 må
tilstanden på arealerne ikke forandres.
Uden nævnets tilladelse er det forbudt, bl.a. at foretage afgrav-
ning.

Ad projekt 3. Matr. nr. 7 fe Nærum.
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Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1943 med
tillægskendelse af 17. februar 1961 er det i det væsentlige fred-
ningens formål, at tilstanden på arealerne ikke forandres.
Uden fredningsmyndighedernes tilladelse er det forbudt bl.a. at
foretage afgravninger.

Ad projekt 4. Matr. nr. 2 bc Trørød.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 7. marts 1986 er det i
det væsentlige fredningens formål at bevare de landskabelige,
arkæologiske og geologiske værdier, der er knyttet til området.
Til sikring heraf er det bl.a. i fredningsbestemmelsernes § 2 og
§ 5 bestemt, at der ikke må foretages terrænændringer.

Ad projekt 5. Matr. nr. 10 sTrørød.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 7. marts 1986 er det i
det væsentlige fredningens formål at bevare de landskabelige,
arkæologiske og geologiske værdier, der er knyttet til området.
Til sikring heraf er det bl.a. i fredningsbestemmelsernes § 2 og
§ 5 bestemt, at der ikke må foretages terrænændringer. Endvidere
er det i fredningsbestemmelse § 4 bestemt, at der ikke må ske
tilplantning.

På nævnets anmodning har kommunen den 18. november 1992 tilsendt
nævnet 2 stk. fotos af den type læskure, som ønskes opsat på
matr. nr. 3 hø Holte, jfr. projekt 1.

I skrivelse af 24. november 1992 har Københavns Amt, Teknisk
Forvaltning oplyst, at Københavns Amt har besluttet at meddele
støtte til de omhandlede naturforvaltningsprojekter, og i for-
nødent omfang meddele den nødvendige tilladelse i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 3 til det ansøgte. ,

Nævnet udtaler:

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fornævnte
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fredningsbestemmelsers formål meddeles det, at nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1 tillader etablering af de
ansøgte vandhuller, opsætning af de to læskure samt etablering af
en trampet sti, der kun befæstes, når det er nødvendigt på grund
af blød mosebund, alt således som nærmere beskrevet i ansøgningen
med tilhørende kortskitser.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
jfr. Naturbeskyttelseslovens § 50 jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm af ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder
jfr. lovens § 43, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lør-
dag/helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage anmodes indgivet skriftligt til fredningsnævnet.

Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Vivi Larsen Pedersen

/

UdSkriftenS rigtighed bekræftes.
Dommereni.Ringst~den I r/J J- - 7C-'~. ~d~

L I USSI Thomsen
oass.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 19.7.1994
FRS nr. 35/1994811

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
Byplanafdelingen
Rådhuset
2840 Holte

Vedr. jr. nr. PLA 94183 ride- og gangsti på matr. nr. 1 a
m.fl. Aggershvile, Vedbæk.

Ved skrivelse af 6. juni 1994 har Søllerød kommune anmodet om
godkendelse af en aftale indgået med ejeren af ejendommen
Aggershvile, om tilladelse til at give offentligheden adgang
til at færdes til hest på en sti, der forløber fra Rundforbi-
vej til Grisestien ved Køromvej samt til anlæg af en trampet
sti fra Rundforbivej til Grisestien, udgående umiddelbart syd
for det sted, hvor Rundforbivej skærer Kikhanerenden.

I fredningsnævnets kendelse af 17. november 1942, stadfæstet
af Overfredningsnævnet den 17. november 1943, er bl. a. an-
ført:

"Tilstanden på de pågældende arealer må ikke forandres, men
arealerne skal udelukkende udnyttes på samme måde, som hid-
til.

Navnlig er det uden fredningsmyndighedernes tilladelse for-
budt:

Endvidere må der ikke uden fredningsmyndighedernes tilladelse
anlægges veje eller stier eller tilstås trediemand vejrettig-

.~~~=~-~- ~~. - ---------------
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heder over arealerne."

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele tilladelse til,
at der gives offentligheden adgang til at færdes med hest på
den nævnte sti, og til at der anlægges den nævnte trampede
sti med det formål at give offentligheden adgang til at fær-
des på denne.

Endelig gives der tilladelse til, at ejeren giver den kommu-
nen tilståede vejret over arealerne.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden 4
uger fra modtagelsen kan klage til nærværende fredningsnævn
over afgørelsen, jf. lov om naturbeskyttelse § 86 og § 87.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes før
klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

k tL.rf:~~
Hans Chr. Poulsen

formand •
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