
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

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
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Rektangel
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af
]~handlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1921 den 17. Februar Fm. Kl. 11 mødte Formanden for
~rederiksborg Amts Naturfredningsnævn paa Ramsagergaard i Græs~ed
By, hvor da foretoges:

Forhandling om Fjærnelse af Træer, som staa i Skellet
mellem Ramsagergaards Jord og Gribskovbanens Terræn •
•••••••••• 0 ••••• 0 •• 0 ••••••••••••••

Forholdene paa Stedet toges i øjesyn, og det viste sig, at
de Træer, som ønskes fjernede af Chr. Jensen, vokse paa en Bakke,
lige Syd for en af Jernbanen beplantet nedlagt Grusgrav, og at de
større Træer tage sig smukke ud i Landskabet.

Gaardejer Jensen paaviste, at 2 a 3 Skæpper Land med Tur-
nips næsten intet Udbytte gav i Sommer, antagelig fordi Træernes
Rødder har udsuget Jorden.

Efter Forhandling opnaaedes Enighed om, at de største Træer,
nemlig en stor Eg, 3 store Elme, en mindre Bøg og 2 Aske bevares,
medens Jensen maa rydde alt det øvrige og beholde det fældede t1ateri-
ale. J'ensen maa grave ned for at overskære Rødderne fra de bevare-
de Træer, hvor han ønsker det, og Gribskovbanen leverer ham til at
fylde i det opgravede indtil en :E'avnSlakker (en Vognladning).

Oplæst. Vedgaaet

Chr. Jensen
Mødet hævet.

Jacobæus
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