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1287/61. Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt,JiSb-Helsinge. REG. NR. ø2.l.J~ /3

U d s k r i f t

af
Akt. skab R nr.697.

Matr.nr. lla Evetofte, Melby sogn.
Anmelder: Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt,Frederikssund.

, Kendelse.
afsagt af fredningsnævnet for Frederiksborg amt

den 21.marts 1955.

I

På sognefoged Hans Jørgen Hansen's ejendom, Vangledgaard
i Evetofte, matr.nr. lla Evetofte, Melby sogn, findes ind mod skel-
let til naboejendommen, matr.nr.3a ibd., der ejes af gårdejer Jens
Christian Jensen, ibd., et gammelt hegn, bestående hovedsagelig af
pil men med enkelte egetræer iblandt, hvorhos der på den mod vejen
forbi Vangledgården mod Evetofte liggende del af matr.nr.lla Evetofte,
findes en gruppe gamle egetræer og enkelte asketræer, en rest af

,
tidligere tiders mere udbredte skove på stedet.

Sognefoged Hansen har ønsket såvel hegnet som trægruppen
fredet.

Nævnet har holdt møde på Melby kommunekontor om sagen.
Tilstede var ejerne og repræsentanter for sognerådet, ligesom pant-
haverne i matr.nr.lla Evetofte var indkaldt.

Der fremsattes fra gårdejer Jens Chr.Jensen krav om en
e , C

erstatning på 10.000 kr. i tilfælde af fredning af hegnet, idet
~ han hævdede, at hegnet kaster en så kraftig skygge ind over hans

mark, at det er til væsentlig ulempe for ham. Sognefoged Hansen



og gårdejer Jensen enedes derpå om, at hegnet skal nedskæres een
gang om året inden l.maj til en højde af ikke over 4 ID., dog at de~
i hegnet stående egetræer skal være undtaget herfra, og om at de
ind over matr.nr. 3a Evetofte hængende grene af hegnet skal kappes
af ved foranstaltning af ejeren af matr.nr. lla ibd.

Herefter har sognefoged Hansen frafaldet begæri~g om fred-
ning af hegnet og alene begæret trægruppen fredet.

Da denne må anses som værende af en ringe landskabelig
virkning og af uomtvistelig skønhed, vil den være at frede som ~'
nedenfor bestemt.

T h i b e s t e m m e s:
,Erstatning er ikke ønsket.

Den på matr.nr.lla Evetofte, Melby sogn,ud mod Evetofte-
vejen over for "Vangledgården" værende trægruppe, bestående af
egetræer med enkelte asketræer, fredes og må således ingensinde
omhugges, beskæres eller beskadiges, ligesom enhver foranstaltning,
der vil kunne skade træernes frie og uhindrede vækst, forbydes.

Påtaleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt.
Carl Poulsen. J.Kortzau Hansen. O.M.Larsen.

l'
Begæres tinglyst på matr.nr. lla, Evetofte by, Melby sogn.

Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.
Frederikssund, den 22.marts 1955.

J.Kortzau Hansen.
fm.

Indført i dagbogen for retskreds nr.lo, Frederikssund købstad
den.22/3 1955.
Lyst tingbog: bd.I l.bl.reg. Akt: skab R nr.697.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Frederikssund m.v. den 22/3 1955.

J.Kortzau Hansen.
cst.
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