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REG. NR. til
U D S K R I F T

af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amtsraadskreds.

Den II.September 1943 holJt N~vnet - undertegnede ost. For-
mand og Malermester J.P.Jensen - Møde i Alsønderup ang.

Fredning af to udyrkede Bakkepartier ved
Alsønderup.

Gaardejerne Kri3ten Andersen og Anders Nielsen mødte. For-
manden forelagde dem Udkast til Fredningsdeklaration, som de til-
traadte, dog med en Tilføjelse om Ret til at tage Grus, som Kr.
Andersen ønskede at forbeholde sig, idet han udtalte, at han
undertiden havde taget Sand af et Hul i Bakken. A.Nielsen oplyste,
at det Grus, der findes i eu gammel Grusgrav ved Ve:jener af
temmelig daarlig Beskaffenhed som r,1ateriale.Det .heromhandlede
Omraade paa Matr.Nr.8a hedder "Bøgebakke", den anden Bakke har
vist ikke nog~t Navn.

De underskrev derefter føl~ende Erklæring:
Vi undertegnede Gaardejer Kristen Andersen, Ejer af Matr.

Nr.2a Alsønderup og Gaardejer Anders Nielsen, Ejer af Matr.
Nr.8a m.fl. smet. tndgaar herved paa følgende

F R 8 D N I N G .
Den paa Matr.Nr.2a beliggende Bakke, af hvilken et Areal

paa godt ~ Td. Land, henligger udyrket bevokset med Lyng og Græs,
skal være fredet, saaledes at dette Areal skal forblive henlig-
gende i Naturtilstand og ikke maa bebygges, opdyrkes eller beplan-
tes ejheller bruges til Grusgravning uden til Gaardens eget Brug.

Det paa Matr.Nr.8a beliggende, udyrkede, med Lyng, Græs og
Krat bevoksede Areal oa l Td. Land, der strækker sig fra Mark-
vejen op over Bakken, skal være fredet saaledes som bestemt om
Bakken paa Matr.Nr.2a.

Ligeledes skal det gamle Jorddige mellem de to Ejendomme
forblive uforstyrret.

Dette maa tinglyses og de fredede Arealer betegnes paa
Matrikulskortet.

Anders Nielsen Kristen Andersen
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De to Bakker, ligger øst og sydøst for Alsønderup By, den
ene lidt syd for Kr.Andersens Ganrd syd for Vejen til Bendstrup,
den anden lidt øst for A.Nielsens Gaard og øst for Vejen til
Tulstrup.

De mørke Bakketoppe bjdrager til at give Egnen Prooe og har
historisk Interesse som Levn fra den Tid - før Udskiftningen -.~.

" "

da store Str'€kninge henlaa som Overdrav. SauJanne Pletter med
r· ~,,::

oprindelig Vegetation er sjældne i Nordsjælland.
A. P.Larsen
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Parcel Nr. 2 af Matr. Nr. 2~ 7'1og Bt:!-

------_._-----

REb.Nl ~ 87 -'-----...

Overensstemmende med Matnkulskortet.
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HERRED: SlrØ

AMT: Fredertksborg

Areal beregnet efter Korlel'
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HILLERØD
U.J.?3j.:; /194b
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St.ten. Tegnepeplr I-II
J. Chr. Petersen· Blankel A.
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Afgørelser - Reg. nr.: 00887.00

Dispensationer i perioden: 27-03-1990 - 30-05-1990



Naturfredningsnævnet
for

Frederik5borg amts nordli~e fredningskredse Dommerkontoret
Folehavevrj 1, 21)70 Hørsholm

Telefon (02) 86 15 SO

.,_ ..... _ ..~-

til naturfredningslovens §58.
Afgørelsen kan påklages som
anført Iskrivelsen.

REu. NR. O o. g ~'l.O()O

HmlJøl"" lim 27. marts 19 90.

PS. 198/89

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 8 I~An. 1990

Vedr. matr. nr. 2a, 8a Alsønderup

Ved skrivelse af 27. december 1989 har Hillerød kommune som

4t ejer af ovennævnte ejendom, matr. nr. 2a' (Baunebakke) ansøgt om

nævnets tilladelse til afgræsning på Baunebakke efter nærmere be--. skrevet fremgangsmåde.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfred-

ningslovens § 34 (kendelse af 11.9.1943) tilladelse til det ansøg-

te i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i_henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tillade1sens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt, ankes ti10verfredningsnævnet af den, der har begæret fred-

• ningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amtsråd, kommunalbestyrelsen.,

Skov- og naturstyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner,

.. der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den med-

delte tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr.

naturfredningslovens §

nævnets formand

Hillerød Byråd
Vejudvalget
Frederiksgade '7
3400_Hillerød.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SNl~ \\ IQ -000 I
Akt. nr. ~ t



• Udskrift af REG. NR. O. 8 tg?40 (j

Naturfredningsnævnet
foreFrederIksborg amts nordlige

fredningskreds
Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Tlf. 02 8615 50

fredningsprotokollen

Ar 1990, den 30. maj kl. 10.45 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Alsønderup under

ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Harry Rasmussen

som udpeget nævnsmedlem. Nævnsmedlemmet Gudrun Wium-Andersen og

.. dennes suppleant havde begge meddelt forfald.

Der foretoges:

I f .S. 40/90 Behandling af andragende

fra Hillerød Byråd om tilladelse til

foretagelse af naturbevarende pleje-

foranstaltninger på ejendommen matr.nr.

8 a Alsønderup, der er omfattet af

fredningskendelse af ll. september 1943.

For Frederiksborg amts landskabsafdeling mødte Janni Lindeneg.

For Hillerød kommune mødte miljøsagsbehandler Christian Rørdam

og stadsgartner Niels Henrik Thormann .

• For Danmarks Naturfredningslokalkomite mødte Niels Steensberg.

For ejendommens ejer, Hans Henrik Mortensen mødte Tove Morten-

sen.

Nævnsformanden redegjorde for nævnskendelsen fra 1943 og for,

at sagen er rejst på anledning af Danmarks Naturfredningsforening,

der har deltaget i besigtigelse og sagsbehandling vedrørende matr.

nr. 2 a Alsønderup.

Besigtigelse fandt sted.

Det konstateredes, at hele det fredede areal er sprunget i

i skov bestående blandt andet af eg, kirse~ær m.v., ligesom der er

plantet grantræer. Som følge af den voldsomme vækst er det vanske-

CL-cl0 Y\J ,~\ l\ )l-o DO \
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ligt at forestille sig, hvorledes forholdene på bakken har været i
1943.

Tove Mortensen oplyste, at familien flyttede til ejendommen
for cirka 12 år siden. Hun er barnefødt på egnen og husker ikke fra
tiden fra slutningen af fyrrene og fremefter, at bakken har set ander-
ledes ud end i dag. Der foretages udtynding af granerne, der må an-
tages at være cirka 20 år gamle. Hun er ikke afvisende fra en vis
pleje til opfyldelse af kendeIsens formål.

Da det på stedet ikke kunne afgøres, hvilke foranstaltninger
der burde iværksættes og med hvilke følger for beplantningen, ud-
satte nævnsformanden sagen på amtets overvejelse som plejemyndig-
hed af de foranstaltninger, der kan tænkes iværksat, og således at
en plan herom forelægges ejeren til forhandling.

Sagen udsat.

P~~:JhOU
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