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~handlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds.

af

Aar 1925 den 16. J~nuar Kl. 10 ~ødte Naturfredningsn~vnet for
Frederiksborg Amt i Hørsholm, hvor da foretoges:

Afgivelse af Erklæring efter Hegwring af Landbrugsministeriet
i Anledning af et Andragende fra Overretssagfører Krenchel om ~illadel-
se til at erholde fremlejet et Areal af Hørsholm Slotspark, der er
udlejet til Plantageejer Bornøe, og om Køb af et Areal af Slotsparken
eller et Mageskifte af Andragerens Grund og en Parcel af Slotsparken.

Der fremlagdes : .

N~vnet fandt, at den foreliggende Plan maa anses for at v~re
en Vinding for dlotsparken, s~rlig da nogle gamle Lindetræer i Nærheden
af Krenchels Grund kan bevares i deres Skønhed, naar det foreslaaede
I:lageskiftemellem Staten og Krenchel bringes i Udførelse som foreslaa-
et. En Betingelse for, at Nævnet kan anbefale Forslaget er dog dels,
at Bygningen, deff opføres paa den Grund, som afstaas af ~ta~en, godken-
des af Landbrugsministeriets udn~vnte kunstforstandige Skøn, i hvilken
Henseende særlig fremhæves, at By~ningen Illaastaa i Harmoni med de næT-
liggende ældre Bygnineer. Endvidere Illaadet efter Nævnets }~ening anses
for at være en nødvendig Betingelse for, at Forslaget kan anbefales, at
de paa det Jordstykke, som ønskes fremlejet til [Ir.Krenchel, værende
særdeles smukIce og sjældne 'fræer bliver fredede og bevarede. Tra:erne
tilhører Planteskoleejer Bornøe, og der er Overenskomst mellem ham og
Hr. Krenchel, hvorefter denne kan købe Tr~erne for 2000 Kr.

~N~vnet foreslaar, at Fredningen sker saaledes:
Krenchel køber rræerne og forpligter sig til ved Lejemaalets

Udløb, saafremt Staten ønsker at overtage dem, at afstaa Træerne til
Staten efter en sagkyndig Vurdering Ior en }ris, det ikke overstiger
2000 Kr. Der optages af Statsskovvæsenet en ?ortegnelse over de
Træer, som bliver at bevare, og Krenchel forpligter sig til i Lejetiden
at frede Træerne efter StatsskovvllisenetsAnvisning.

Dette Forslag tiltraadtes af 31'. Krenchel, der tillige erklære-
de, at han ogsaa med :Iensyn til Hegn skal V'3J.;reundergivet et af Land-
brugsministeriet udnævnt kunstforstandigt Skøn. Prisen for den Jord,
som han erholder udover, hvad han afgiver, er som tilladt 11/2 Kr. pr.
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