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KENDELSE
afsagt den 12' januar 1951

af naturfredningsnævnet for Frederiksb'org amt.

IFra Kregme-Vind8rød Kommune har nævnet faaet anmodning om at
i

frede den ved Vindetød skole liggende bakke kaldet "Granhøj" (matr.
,
\

n~. 2 af Vinderød). \
Som bakken nu henligger - med enkelte naaletræer og birketræer

I

paa toppen - er den\af betydelig landskabelig værdi, og nævnet tager
derfor gerne kommunJns anmodning til følge. ;I I

I
i

D e ,r f o r
I
\Den paa matr. nr. 2 a af
.kaldet "Granhøj" frefes i den

hoslagte kort~

b e s t e m m e s :1,
i
I

VindArød by og SOgn\liggende bakke,
udstrækning, som erlangivet paa det

\
\

l
Fredningen gaartud paa

I1) Det er forbudt at.opføre
følgende:
bygninger af nogen art, herunde drivhuse,

I
garager, boder og skUre, samt at anbringe skæmmende indretninger,
saasom ledningsmaster o.lign.
2) Det er forbudt at foretage afgravning eller opfyldning af det na-
turlige jordsmon eller henkaste affald derpaa$

I

3) Det er forbudt at anvende arealet til teltslagning eller lejrplads.
4) Arealet maa ikke udstykkes.
5) Bortset fra toppen bør bakken ikke beplantes, og der bør drages
omsorg for, at den beplantning (grantræer), der nu findes paa bak-
kens sider, enten fjernes eller i alt fald beskæres saaledes, at
bakken stadig bevarer sin karakter af et højdedrag.

Denne kendelse vil være at ting]yse som servitutstiftende paa
matr, nr. 2 af Vindprød by og sogn.

Paataleret har Kregme-Vinderød kommune og fredningsnævnet for
Frederiksborg amt, hver for sig eller i forening.

J. L. Buch. Carl Poulsen.
Knud Knudsen.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01452.00

Dispensationer i perioden: 28-09-1982



Naturfredningsnævnet
for

I Frederiksborg amts nordlige fredningskredse Dom~erkontoret
Folehavevej l, 2970 Hørsholm

Telefon (02) 861550

I

,

KOPI til underretrung Ihenl10lc REG. NR. I ys:'')
tIl ~(1turtre(jnlngslovens § 58. -<...>
Argfllfelsen Kan Påklages som
anført i~kril/elsen, Hørsholm, den 28. september 19 82.

-
I I '':o't,'.:: 'G' ,:.;~.~;"to', < • o

Vedr. matr. nr. 9a, 9b, 9 ae Karsemose by og 2, 6 an, 7a Vinderød.

Ved skrivelse af 10. juni 1982 har landinspektør J. Laurid-
sen for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse
til omdeling af ovennævnte matr. nr.e.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 47, stk. l, nr. 2 og § 34 (kendelse af 12. ja-
nuar 1951), tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med
det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til
naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er Udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Fre-
deriksborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Fred-
ningsstyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der
virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den
meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens ud-
løb, jfr.

Hr. landinspektør J. Lauridsen
Syrevej 7
3300 Frederiksværk.
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