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Stempelfri i henhold til stempe110vens § 83 •

•
KENDELSE

afsagt
den 13. juni 1978 af FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVNS
AMTSRÅDSKREDS •

Ved skrivelse af 9. maj 1978 og 12. maj 1978 har DanmarksII Naturfredningsforening over for Fredningsnævnet for Københavns amts-
rådskreds rejst sag om fredning af et på ejendommen matr. nr. 154

.tt Dragør by og sogn, Blegerstr.æde 16, 2791 Dragør, stående lindetræ.
Fredningspåstanden har været bekendtgjort i Statstidende

for den 12. maj 1978 samt i de lokale blade.
Sagen har af nævnet været behandlet på et møde den l. juni

1978

J



•

I

•

Til mødet har været indkaldt:
Dragør kommUB~ Danmarks Naturfredningsforening, Fred-

ningsplanudvalget, Fredningsstyrelsen, Hovedstadsrådet, stats-
skovrider A. Tage-Jensen, Københavns amtsråd, Naturfrednings-
rådet, Statens naturfrednings- og landskabskonsulent, Steffen
Herman Sylvest, Tommy Gerhardt og Svend Aage Hansen samt Kredit-
foreningen Danmark.

Frednin~spåstanden er sålydende:
l) Træet må ikke fældes.
2) Træet må ikke lide overlast eller rodhugges. Beskæring skal

foretages efter sagkyndig vejledning.
3) Træet og dets rodsystem må ikke påføres kemikalier eller sprøjte-

væsker, der kan beskadige træets livsfunktion.
4) Såfremt disse fredningsbestemmelser ønskes fraveget, må dette ikke

ske, før Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds og Danmarks
Naturfredningsforening har meddelt tilladelse hertil.

Ejeren har intet haft at indvende mod fredning af linde-
træet.

Da Fredningsnævnet er af den opfattelse, at der med hjem-
mel i § l i lovbekendtgørelse nr. 445 af l. oktober 1972 om natur-
fredning bør iværksættes fredning af det pågældende træ, som af
Danmarks Naturfredningsforening påstået,

b e s t e ID m e s

Det på ejendommen matr. nr. 154 Dragør by og sogn stående
lindetræ fredes således:



• l) Træet må ikke fældes.
2) Trmet mA ikke lide overlast eller rodhugges. Beskæring skal

foretages efter sagkyndig vejledning.
3) Træet og dets rodsystem må ikke påføres kemikalier eller

sprøjtevæsker, der kan beskadige træets livsfunktion.
4) Påtaleret har Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds og

Danmarks Naturfredningsforening hver for sig eller i forening.

Dragør kommunalbe~tyrelse har forpligtet sig til at
pleje og vedligeholde træet efter anvisning fra træsagkyndige

I

formand.
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