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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds.

Aar 1924 den 13. September holdt Nævnet Møde paa Ejendommen
Matr. Nr. llb af Lyn~by, "Studenterkildenll kaldet, til Behandlin~
af det i Formandens foreløbige Kendelse af 2. Juli d.A. omhandlede
Spørgsmaal om Vedligeholdelse af Bevoksningen paa nævnte Ejendom.
Mødt var foruden Formanden, det af Amtsraadet valgte Medlem, Tømrer-
mester Grumstrup og det kommunev~lgte Medlem fra Lyngby-Taarbæk Kom-
mune, Folketingsmand Wilmann, Ejeren af Matr. Nr. llb Parfumehandler
Poulsen og for A/S Klampenborg Væddeløbsbane Ritmester Clausen-Kaas.

Under Forhandlingen om det rejste Spørgsmaal fremkom der
Diskussion om forskellige andre for Bevarelsen af Stedets landskabe-
lige Karakter indgribende Forhold, navnlig angaaende Ombytning af det
nu staaende, forfaldne Plankeværk i Skjellet mellem Matr. Nr. llb og
Galopbanen. Efter nogen Forhandling opnaaedes en Enighed mellem
D'Herr. Poulsen og Clausen-Kaas om følgende Ordning •
•) Grænsen mellem de paagældende Ejendomme bliver fremtidig saaledes,
som der opnaas Enighed om mellem de af hver Part især antagne Land-
inspektører.
2) Hegnet mellem Matr. Nr. llb paa den ene Side af Galopbanens Areal
mod øst og Syd samt Ritmester Clausen Kaas private Ejendom vest for
Matr. Nr. llb, mellem Galopbanen og Vejen langs Dyrehavshe~net, skal
fremtidig være Staa1traadshegn af samme Højde og Beskaffenhed, som i
øvrigt rundt om Galopbanen. Endvidere ombyttes det nu staaende Plan-
keværkshegn mellem sidstnævnte Ejendom o~ Vejen med Traadhegn af
samme Beskaffenhed. Arbejdet ved Ombytningen udføres a~ Selskabet
og skal være tilendebragt senest 15. November d.A. Hr. Poulsen
yder et Bidrag af 400 Kr. til det nye Hegn, men iøvrigt betaler Sel-
skabet alle Omkostninger ved dette. Hr. Poulsen betaler fremtidig
halv Vedligeholdelse af Hegnet langs Matr. Nr. llb. Ved denne Ejen-
doms østgrænse udfor Vejen langs ~yrehavshegnet maa Selskabet an-
bringe en Laage, men Hr. Poulsen, der holder paa, at der tilkommer
Ejendommen Ret til Vej østpaa langs Dyrehavshegnet, forbeholder sig,
at denne Bestemmelse ikke skal kunne præjudicere Afgørelsen af det



,;e
J .
i
'f,

"
",I
!,~,

)'"Ri(

t
\
f'

(

( ., (

'f
r

I. (

nævnte Stridsspørgsmaal. Ritmester Clausen Kaas er berettiget til i
Hegnet mellem hans ovennævnte Ejendom og Vejen at anbringe Laager.
Alle Materialier fra det borttagne Plankeværkshegn tilfalder hen-
holdsvis Galopbanen og Ritmester ,Clausen Kaas.
3) Den landskabelige Karakter bibeholdes i størst muligt Omfang for
Ejendommen Matr. Nr. llb. Det skal saaledes i al
budt paa denne Ejendom at opføre nogen Bygning. der i Højde. Kar
eller Benyttelse strider mod dette Hensyn. Al høj Bebyggelse er
budt og ligeledes Benyttelse til anden Forretningsbrug end Skovr

l,
stauration. Særlig fremhæves, at enhver Benyttelse der medfører
Larm, Røg eller Lugt er forbudt. I Alleen ved Reåaurationen maa
udføres Musik under Opvisninger paa Banen eller under Træning,
denne finder Sted før Kl. 11 Fm. - Der maa ikke paa Ejendommens
opføres Tilskuertribuner.
4) Galopselskabet forpligter sig overfor Hr. Poulsen og fremtid
Ejere af Matr. Nr. llb til udfor denne Ejendoms Skjel fra den h
skraat voksede Bøg i det Sydøstre Hjørne indtil Skjellet mod Ri
ster Clausen Kaas' Ejendom ikke at bygge eller plante indenfor
Grænse af 30 m paa en saadan Maade, at Udsigten fra Matr. Nr. l
Banen derved generes eller indskrænkes. Med Hensyn til den Bev
ning af Tjørn m.m., der nu findes ud for Hegnet. overlades det
Fredningsnævnet at afgøre, hvorvidt den bør fjærnes eller ej.
5) Hr. Poulsen forpligter sig og efterfølgende Ejere af Matr. N
llb til i~ke at foretage nogen Hugst af den paa Ejendommen staa
Bevoksning undtagen efter forud givet Samtykke af Fredningsnævne

De Forpligtelser, der i det foregaaende er paalagt henholds-
vis Matr. Nr. llb og Galopbanen bliver at sikre ved tinglæst De-
klaration paa disse Ejendomme med gensidig Paataleret.

Formanden bemærkede, at den af ham den 2. Juli d.A. afsagte
foreløbige Kendelse hermed er bortfalden.

Aar 1924 den 23. Oktober fremlagde s til Protokollen en Skri-
velse af 21. d.M. fra Direktør Clausen Kaas, hvori meddeles, at Be-
styrelsen for A/S Klampenborg Væddeløbsbane har tiltraadt omstaaende
Overenskomst af 13/9 1924 angaaende "Studenterkildentl.
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KØBENHAVNS AMT
TEKNISK FORVALTNING

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 KØBENHAVN ø

MODTAGET
Skov- og Naturstyrelser.

f ~ ~K':',~D~~

Stationsparken 27
2600 Glostrup
Tlf. 4322 2222
Fax 4322 2899

-. 6 OKT. 2000
OLENOR
9826602-1
8-70-52-1/173

Vedrørende ejendommen matr.nr. Hb Kgs. Lyngby By, Taarbæk, Lyngby-Taarbæk
Kommune

e Københavns Amt er i gang med at gennemgå de i Københavns Amt beliggende fredninger.

Ved en gennemgang af Register ur. 134 er det konstateret, at denne fredning ikke er tinglyst.

Da bestemmelserne i væsentligt omfang er af naboretlig karakter, har Københavns Amt valgt
at betragte deklarationen som en ikke gældende fredning.

Med venlig hilsen

W-~rd

Kopi tilsendt:
Jægersborg Statsskovdistrikt
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Skov- og Naturstyrelsen
Bygningsfredning og bevaring

Den 19. oktober 2000
SN J.nr. (ikke journaliseret her)

Ref.IGL
Til Naturbeskyttelseskontoret,
her

Vedrørende (natur)fredningsdeklaration på matr.nr. Hl!, Kgs. Lyngby By, Taarbæk, Lyng-
by- Taarbæk kommune

./. Vedlagt følger til videre foranstaltning et brev af 16. oktober d.å. fra Københavns Amt.

• Der henvises til telefonsamtale dags dato med Jesper Koldborg Jensen.

Med venlig hilsen
'~~~~

Inger Glente
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