
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne

B213360
Rektangel



•
FREDNINGSNÆVNET>



I
l'
N o'

p'
~
t lo('and1ingsprotokollen

r

t '

1,
,
\

!

U D S K R I F T
I

REG. NR. 74
af

for lredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds.

Aar 1920 den 6. Maj Kl. 10Y4 holdt Nævnet Møde i Klampen-
borg •.••...••••

Der foretoges Sagen angaaende Fredning af en Række gamle Ege
ved 3pringforbi.

I Sagen afsagdes saadan ,
K e n d e l s e.

Lystskovdistriktet har i Skrivelse af 21. Juli f.A. til
Nævnet henstillet, at der afsiges Kendelse om Fredning af en Række
smukke gamle Ege langs det oprindelige Dyrehavehegn øst for Spring-
forbi'Station paa Strækningen fra Springforbivej og Sydpaa, saa
langt-Græssletten gaar, som strækker deres Grene ind over de smalle

I)Naboe~endomme ud imod Strandvejen. Distriktet har oplyst, at Skov-
væsenet i Almindelighed fjerner Grene, der strækker sig ind over Na-
boejendomme, naar der fremsættes Krav herom, men at det her drejer
sig om en Række meget smukke Træer, hvor Kapningen vil medføre en
delvis Ødelæggelse af den smukke Skovkant, landskabelig set, og det
har derfor, da der nu fra Ejeren af Matr. Nr. 3ay Taarbæk, Gros-
serer Salomonsen, er fremkommet Forlangenie om Kapning af de Grene,
der strækker sig ind over denne Ejendom, hvorpaa er opført en Garage-
bygning, efter Landbrugsministeriets Foranledning forelagt Sagen for
Fredningsnævnet.

I Anledning heraf har Nævnet ved et Aastedsmøde den 19. Fe-
bruar d.A., hvortil Ejerne af følgende Ejendomme I-~~~~ ..UIi:~

. N.fI.t .... o. __ o •

Strandvej 191 Grosserer Kai Schjørring 3i3'" ..~~ -t.:,~/f'd.
3~·

J~~J~-~.J~3~1'(O..~
340b ..

207 Husejerske Frøken Marie Johansen ~ ~~-J~u.
J~.

var indkaldt, taget Forholdene paa Stedet i øjesyn.

193 Gartner Hansen
201 Læge Ottosen, Skodsborg
203 Grosserer C. Sal~monsen
205 Købmand Bøgedal

209 Arbejdsmand H. Pedersen
211 Fabr~kant Thomsen

Af flere af de mødte Lodsejere blev nedlagt Indsigelse mod



den paatænkte Fredning. og til Støtte herfor blev angivet, at de
Grene, der strækker si~ ind over deres Ejendomme, udsættes saavel dis-
se som ae Personer, der bor i eller færdes paa dem, for Fare ved
Nedstyrtning eller Nedblæsning. Det er dog ikke for Nævnet oplyst,
at Nedstyrtning af Grene i noget Tilfælde har medført Skade paa Per-
soner eller Ting.
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foretaget uden. efter Statsskovvæsenets frie Skøn.

Som

Nævnet maa finde, at de omhandlede, langs det gamle Dyre~
hegn udfor de ovennævnte Ejendomme voksende gamle Egetræer har eJ'
væsentlig Skønhedsværdi for Landskabet, at den bør bevares mod aJ
forring,s ved, at der ved Kapnin~ af Grene til een bestemt Side ~

I

Forstyrrelse i Kranernes frit udviklede og harmoniske Form.
I~O Følge heraf vil den begjærte Fredning være at gennemføre, saalede

Kapning af Grene paa de omhandlede Ege alene bør ske efter Statl&
væsenets frie Skøn. Nævnet forudsætter herved, at Statsskovvæse
til enhver Tid vil tage Hensyn til Besværinger fra Lodsejerne ov
formentlig Fare ved bestemte Grene og underkaste alle saadanne
en nøjagtig Prøvelse.

Om Tilkendelse af Erstatning til Lodsejerne er der i
ket ikke Spørgsmaal.

T h i e r a g t e s:
De ovenfor omhandlede Ege bør fredes, saaledes at Kapnin

af Grene rager ind over tilstødende Naboejendomme, ikke kan
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REG. NR. 74:
GL. EGE VED SPRINGFORBI PÅ
STRÆKNINGEN FRA SPRINGFORBIVEJ
OG SYDPÅ •
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