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REG. NR. /f~

U d s k r i f t

c:.. f

Aar 1927 den 6. Juli afs.gae vVGrfredningsn~vnet paa
Jrundlag af den skriftlige V,tering følgende ~endelse i SL~en
angd~enQe Fredning af 7 pac Ablvehuvevej i Hillerød Nyhuse st88ende
Tr '3Er.

Den cl f F.L~edningsn;_vnet f 1)1'Frede ri k sb01'g Al11tS-L'auds.{:reds
Jen 24.: ~rts 1927 afsagte : endelse er indan~et fnr 0verfredningsn~vnet
af FreCLeri1\:sborg ::Jlotssl)gns;:j ')gner~ad.

vverfreQningsn~~.~t har v~d et Jen 3v.~aj 1927 afholdt
A~steJsmøJe besigtiget de pctagæld~nde rr~er.

I Hcm.a ,ld til de i Fredning~n.-.:vnets KC'ud::.:lseanførte 11'unde
vil den afsugte ~cnJelse være &t sta~f~ste.

T n i b e s t e w ID e s :

.Jen af Fredningsncevnet for FrederL\..sborg ~iIlltsra3dskreds den
24.~~1'ts 1927 afsogte Kendelse angasende Fredning uf 7 paa Kalvehavevej,
i rlillerød Kyhuse stabende T~~er stadfEstes.
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.cr;FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR FREDERIKSBORG AMT
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•

Aar 1927, den 24" Marts, Formiddag Klo lo blev i

Nr. 1/1927 angaaende Træerne paa Kalvehavevej i Nyhuse
saalydende, af Nævnet enstemmig vedtagne

K E N D E L S E •
Efterat Sogneraadet for Frederiksborg Slotssogn havde besluttet at
4 Lindetr.æer og 4 Kastanietr.æer langs Østsiden af Kalvehaveve~ i Ny-
fælde, har Danmarks Naturfredningsforening ved Komiteen for Hillerød

paakla~eb denne Beslutning, som efter Foreningens Anskuelse med-
ubegrundet Tilintetgørelse af en Skønheds~rdi, der bør bevares.

Tr.æerne, af hvilke Lindene er c. 200 Aar gamle og Kastanierne c.
- 170 Aar gamle, antages af v.ære Resterne af en i sin Tid i Forlængelsf

af den saakaldte Chr. IV.s Alle i Slotsparken Indelukket anlagte Alle mel-
lem Freder1.ksborg Slot og den saakaldte Udridergaar'd, og den oprindelige
~eplantning har formentlig været Lind. Troæerne vokser i Skellet mellem KØ-
rebanen.og Gangstien saaledes, at Stammerne staar inde paa Stien.

Sogneraudet.har anført, ~ KØrebanen er meget smal og vanskeliggør
F.ærdsel navnlig, dersom denne skulde blive større end for Tiden, ~ Gang-
stien udfor Tr.æerne kun tillader Passage af en enkelt Person, at Kørebanen
kun kan udvides ubetydeligt mod Vest, !!Gangstien mod øst begroænses af
Plankeværket for Amtstuens Have, at Kalvehavevejen er den naturlige For-
bindeIsesvej mellem Løngangsgade og tiadevangsvejen, ad hvilken der fin-
der megen Pærdsel Sted, og at Vejen er vanskelig at vedligeholde, idet T~æ.
rødderne skyder op i Vejen, og Troækronerne hindrer Tilførsel af Lys og
Luft, saa at Vejen er fugtig.

Nævnet kan give Sogneraadet Medhold 1, at det paa Hjørnet af Frede_
riksværksgade staaende Tr.æ er til Ulempe for Færdselen, idet det bl.
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~. horttgeer Udsigten for Vejfarende, cg da tillige er medtaget af
Ælde, tillader Nævnet, at det fjernes.

t

løvrigt findes Anledning til at bemærke.
Det ses ikke, at Trærødder er skudt op i Kørebanen. ~alvehavevejen er

vel smal, men dog paa ingen Maade for smal til den Færdsel, som fpregaar
ad ~ejen, hvorved bemærkes, at den ØR lrun i ringe Grad befares af Motorvog-
ne. Foruden nu, at der er Adgang til Gadevangsvejen af stutterivejen

Aarrøkke at ~re forsømt.

Amtstuen snaledes, at Færdselen ad Kalvehavevej kan gøres ensrettet,
Kørebanen udvides mod Vest, lig~som ~angstien kan udvides ved Inddragn

j

af en Strimmel af Amtsyuens Have. Endelig kan der skaffes Tilførsel af
og Luft ved hensigtsmæssig Beskæring af Tr.ækronerne, hvilket synes i e

Idet Nævnet saaledes ikke kan tillægge de af Sogneraadet frennæve
'..

Ulemper tilstrækkelig Vægt, ~ Træerne er af betydelig landskabelig
ning, idet de afslutter den Slottet omgivende Beplantning ved den beg

lJde Bebygselse i Nyhuse, og da de staar som Minder om Slottets,
finder K~vnet, at overvejende Grunde taler for deres gevaring, I
af Lov Nr. 245 af 8" Maj 1917 § l bestemmes derfor, at Træerme
tageIse af det før nævnte Hjørnetræ - vil VcEre at frede saaledes, at
maa fældes, kronekappes, undergraves eller pna
at det skal ~re Sogneraadet tilladt efter nærmere Anvisning af Nævne
lade foretage den af Hensyn til Vejens Bevarelse og Tilførsel af
fornødne Beslill3ring.

T H I B E S T E M M E S :
De ovenfor nævnte Træer bør fredes som ovenfor angivet.

Carl Zahlmann, J. J. Bjellekjær. Anders Uhrskov.
Udskriftens Rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amt, Hillerød
den / / Januar 1928.

~~
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U d s k r i f t-----------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.------------------------------------------

Aar 1940 den 19.Januar afsagde Overfredningsnævnet pea
Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e

t Sagen Nr. 85/l9?7.
Ved Kende Ise a f 6.Ju1i 192 7 sta dfæstede Overfrednings-

nævnet en af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt den 24.Marts
1927 afsagt Kendelse vedrørende Fredning af 7 paa Kalvehavevej i
Hillerød Nyhuse staaende Træer.

I Skrivelse af 10.Novemrer 1939 har Frederikshorg Slots-
sogns Kommune meddelt, at Kommunen agter at udvide Kalvehavevej
til 16 Meters 9redde, hvortil de fornødne Arealer er sikret, og
har under Henvisning hertil andraget om, at Fredningen af de nævnte
Træer ophæve s.

Det anføres, at Vejarealet ikke kan udnyttes paa ti1-
fredsstillende Maade, med mindre Træerne fjernes, og der er til
nærmere Dokumentation heraf ved Kommunens Foranstaltning udarbej-
det 2 Planer, der viser Træernes Placering pae Vejarealet efter to
forskellige Projekter vedr~nde Vejudvidelsen.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har anhefalet,
at Fredningen ophæves.

Da det efter det oplyste maa erkendes ,at Træernes Be-
tydning i landskabelig ~enseende ikke er saa væsentlig, at de, til
Ulempe for den paatænkte Vejudvidelse, ~ør bevares imod Kommunens
Ønske, vil Fredningen v~e at ophæve.

T h i b e s t e m m e SI

Den ved overfredningsnævnets Kendelse af 6.Juli 1927
iværksatte Fredning af 7 paa Kalvehavevej i Hillerød Nyhuse staa-
ende Træer ophæves.

P.O.v.
Frederik V.Petersen.


	Forside
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	OVER FREDNINGSNÆVNET>



