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OverfredningsnJovnets Por1-..:,ndlin;:;3-?3 Kendelsesprotokol.

Acr 1931 den 3. Juni afsagde Overfredningsnævnet paa Grund·
lag af den skriftlise Votering følgende

K e n J. e l s e

i Sacen sncaaende Fredning af Tr~9r~e pea den Strwkning af J~gers-
b~r; Alle, der 3aar fra V~l~e~aardsvej til JWdersborg Kaserlle.

1)en af l!'r,;dnir,t;sn',"vl';etfor Kol'enhavns Amtsraadsl:rerlsden
6. U.irts 1931 i denne J",g af::;agteKendelse er indanket for Overfred-
nin3snttJvnetaf Gentofte KOJ'lffiuIlc.tlbestyrelse.

OverfredninGsnwvnet, der vej et den 16. April 1931 afholdt
.AasLe<1sJTIl)dehar besigtiget Je uf :F'rednin3sn:t;vnetsKendelse omfattede
Tr~er, unBBB disses Betydning for Almenheden for at v~re en saadan,
at de i o.;for '3i[:,vilde kunne omfattes af Naturfredningslovens § l,
l. Stk., omend denne ~el uf All~en har en rinsere ~stetisk V~rdi
end Allden iøvrigt.

Da imidlertid Gentofte K01:lmUnalbestyrelses l!'lertaler af
den bestemte :B'orJ'lening,at Tr""ernes Bevarelse under den forestaaende
af Trafiken nodvendig3jorte Oml~gning af Vejstykket vil medføre V2n-
skeligheder for en fuldt tilfredsstillende Løsning af Trafikspørgs-
maalet, idet ogsaa Anlæget af en for Automobilf~rdsel bestemt Vej
parallel ued den nuvb:;rendeer t'orbundet med trafikmwssige Ulemper -
en J!'ormeninij,hvis Rigtighed ikke findes afkr::<,ftetved det overfor
Overfredningsn~vnet ovlyste - msa Overfrednin8sn~vnet finde det
overvejenJe bet~nkeliGt ut mOds~tte sig Tr~ernes Fældning. Den af
Fredningsn~vnet afsagte Kendelse vil derfor Vb:;reat ophæve.

T h i b e s t e m m e s :
D8n af Fredningsn~vnet for Københavns Amtsraadskreds den

6. ~Iarts 1931 afsagte Kendelse aneaaende Fredning af Træerne paa
den Stræknin8 af J~oersborg Alle, der gctar fra Vældeeaardsvej til
Ju.gersborg Kaserne, ophi,zves.
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Forhandlingsprotokollen for FredlJingsnu;vnet for Københavns Amtsrab.riskreds
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l : '~,.;A~)brUgSministeriet
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afsagt den 6. Marts 1944 •

Kommunalbestyrelse indgav i sin Tid Andragende til kmcl-

om 'rilladelse til GomLed i en paat-:enkt Udvidelse og

·.Oml",gning af J""csersborg JUle paa StnJmingen mellem Votlluegaardsvej og

Kaserne at maatte fwlde de paa denne Str~kning staaende

N:l;vnet 111aaforDene , at J':J;;~ersborg 4',11e i sin Helhed, dels pRa

. .:: I Grund o.f c;in Slcønhed og navnlig paa Grund bf den ti l Alleen knyttede hi-
, ~ J. ~: {

~ ,, . storiske rnter~sse har v~sentlig Betydning for Almenheden, saaledes at
I 1, ,;" .'
l :.f .--', Betingelserne i Lov om Naturfredning af 8. Maj 1917 § l forsaavidt er1:~

1,,1 ' -

': -. opfyldte. lkvnet r:lcla endvidere ved de af :Pl'ofessor C. Raunkjc;;r, kgl.
';

,-'\: Skovrider L.B.Brtiel, HClvearkiLekt C.Tll.S::Jrensen, Professor ved Landbo-
" l'

o :~I.r'\
f ~;; : højskolen Carl FerJinandsen og Dr. phil. Cc.rl A. Jørgensen samt Stats-l~(.~}n~1skovrider Poul 10renzen af~ivne J~rklwringer anse det for fyldestgørende
l '"~..~r ' ...

'I' ml::-~':~bevist, at Tru.er i den omstridte Del af J~gersborg Alle fra Vældegaards-, \. ., ·ro:'
I 1&l~\-~,':vej til Jæ~ersborg Kaserne er fuld t levedygtige og har en Levealder paa

: ~;l~;k?ca. 2 I"~enneslce",ldre for sig, og selvom <lenne Del af Alleen mulig i Jkøn-
.. f.. ;,.,,:,~~1.
;j,,;~\?<hed staar ti lbage for iJlldre Partier a.f llcn l finder N:t;vnet det dog be-

t~nkeligt at tillade disse Tr~ers F~ldning af liensyn til de Konsekvenser,

det kan befrygtes at nedføre i R~tninG af Krav om Tilladelse til Fældning

af andre Partier Af Alleen.

Nævnet maa endel ig fon:lene, at de trafikale Hensyn, som Nævnet

tillægger r:\eget stor Betydnine::" vil kunne fyldestgørende iagt tages, uden

at det er nødvendigt at fælde Alletr~er paa omspurgte Stykke af Jægers-

borg Alle, og N""vnet kan i saa Henseende s!i:rlig henvise til den ved Gen-

tofte Kornr.1Unalbestyrelses }'orb.nledning udarbej<lede og N~vnet forelagte,

foranomtalte Plan rI. Under de saaledes foreliggende Ornstamdigheder

og da det er godtgjort for N~vnet, at der har rejst sig ~eget betydelig
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r,lodstandmod J:i'ældningaf Alletrlx:erpaa oftomtalte StykIce af Jægersborg
Alle, finder N~vnet ikke, 2t den ~f Gentofte Kommunalbestyre~se øn-
skede Tilladelse til Tr~fældning paa omweldte Stykke af Jægersborg Alle
kan meddeles.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Gentofte Kommunalbestyrelse ønskede Tilladelse til

Træfældning i Jæ~ersborg Alle paa Strækningen fra Vældegaardsvejs Ud-
munding i Alleen til Jæ6ersborg Kaserne kan ikke meddeles. . re
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