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Den 19. juli 2004

er af

Fredningsnævnet for København

afsagt følgende

KENDELSE:

Den 10. oktober 2002 har Danmarks Naturfredningsforening fremsat forslag
til fredning af• Grundtvigs Bøg

på ejendommen matr. nr. 153 Udenbys Klædebo Kvarter.

Baggrund og beskrivelse:

Salmedigteren og biskoppen, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, boede på
ejendommen fra 1832 til 1872. Omkring 1850 plantede han og hans kone,
Sophie Amalie, en blodbøg. Træet har i dag en højde på over 20 meter og
stammens diameter er 150 cm. Kronens omkreds er ca. 55 meter.

På ejendommen er der en bronzeplade med følgende indskrift: "Her boede
salmedigteren biskop Nikolaj Frederik Severin Grundtvig til sin død den 2.
september 1872."

• Sagens behandling:

Fredningsnævnet har afholdt offentligt møde om forslaget den 4. december
2002. Umiddelbart i forbindelse hermed foretoges besigtigelse.

Hverken ejeren, Ejendomsselskabet Strandvejen 123 Aps, c/o Center Plan
AIS, eller Københavns kommune har haft bemærkninger i anledning af fred-
ningsforslaget.

Ejeren forbeholdt sig ved skrivelse af 13. december 2002 erstatning, med-
mindre Københavns kommune ville nedsætte ejendommens parkeringskrav.
Ved skrivelse af 6. august 2003 har Københavns kommune, byggesagsafde-
lingen, meddelt, at kravet om tinglysning af en parkeringsdeklaration på 7
pladser frafaldes.

Ejeren har herefter meddelt, at der ikke vil blive rejst erstatningskrav i an-
ledning af fredningen.

Der fastsættes følgende



Side 2/2
Frednin gsbestemmelser

§ 1. Fredningens formål

Fredningen har til formål at sikre bøgen de bedst mulige vilkår, så den beva-
res så længe, det er biologisk muligt.

§ 2. Værn og pleje

Bøgen må ikke fældes eller beskadiges.

Det fredede areal, der er på ca. 360 m2 og vist på det vedlagte kort, må ikke
må bebygges eller befæstes, ligesom der ikke må foretages terrænændringer
eller opstilles master, antenner, reklamer eller andre skæmmende indretnin-
ger.

e Arealet og træet må ikke sprøjtes med bekæmpelsesmidler.

Det fredede areal skal beskyttes mod parkering ved anbringelse af kampe-
sten langs fredningsgrænsen.

Bøgen må kun beskæres af Københavns kommune og kun efter samråd med
Danmarks Naturfredningsforening.

Vedligeholdelsespligten påhviler Københavns kommune, der tillige afholder
udgifterne hertil.

Træet kan, når det er ved at være udlevet, erstattes af en ny, 5 meter høj
bøg, såfremt denne er fremelsket som stikling af det nuværende træ. Såfremt
dette ikke sker, bortfalder fredningen, som aflyses af tingbogen, når træet
fældes .• Beslutningen om, hvorvidt der skal plantes et erstatningstræ, træffes af Kø-
benhavns kommune efter samråd med Danmarks Naturfredningsforening.
Beslutningen kan indbringes for fredningsnævnet af Danmarks Naturfred-
ningsforening og af ejendommens ejer.

§ 3. Tilsyn

Københavns kommune fører tilsyn med, at fredningens bestemmelser re-
spekteres.
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