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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for

Den 14. Marts 1932 var Nævnets Formand og Medlem af N~vnet
for Bloustrød Sogn, Lærer Orla Pedersen, sammen paa "Bøgebjerg"
beliggende paa Ejendommen Mutr. Nr. 2k Kjettinge m.fI. Ejeren
Parcellist Philip Havalesca var til Stede og afgav i Overva:relse
af Sognefoged N. Nielsen og Købmand O. Pedersen, Kjettinge, følgeni

E R K L Æ R I N G
Undertegnede Parcellist Philip Havalesca indgaar herved

paa, at det enlige Bøgetræ paa min Bjendoro Matr. Nr. 2k, 10e Kjet-
tinge og 7e Sjælsmark skal være fredet, saaledes at det ikke maa
fældes, ej heller Grene borthugges, eller Stamme og Rod paa nogen
Maade beskadiges. Skulde det falde af sig selv, skal Frednings-
n!tivnethave Ret til at plante et nyt Træ, om hvilket det samme
gælder.

Et Areal omkring Træet indenfor en Kreds 4,25 rofra dette,
skal vwre tilgængeligt for Almenheden, og dette Omraade maa ikke
pløjes, dyrkes eller beplantes ej heller bruges til Henlæggelse
af Sten, Ukrudt eller andet, ligesom Højen, hvorpaa Træet staar,
ikke maa udjævnes eller nogen Del deraf fjernes, navnlig ikke de
Sten, der findes i Højen.

Fra Hørsholmvejen op til Trwet lægges en 1m bred Sti, der
skal tjene Almenheden til Adgang til Udsigtspladsen ved Tra:et.
Denne Erklæ~ing maa tinelyses paa min Bjendom med Fredningsnævnet
som paataleberettiget.

P. Havalesea

Formanden bemærkede, at der fra ~orskellig Side, bl.a. de
2 ovennævnte herboende Mænd er tilsagt som Bidrag tilsammen 250 Kr.
til Gennemførelse af den omhandled~ Fredning. Beløbet vil blive
udbetalt P~rcellist Havalesca den l. April d.A. paa Betingelse af,
at han til den Tid har afstukket, planeret og gruset Stien, afsat
det omtalte Areal omkring Træet og fjernet alle Spor af den skete
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Gravning i Højen, samt lagt et Par L~s Jord paa Højen.
A.P.Larsen Orla Pedersen

Aar 1932 den 4. April var Nævnet atter i Kjettinge i
Anledning af Sagen om Fredning af Træet og Udsigtspladsen paa "Bøge-
bjerg".

Philip Havalesca paaviste, at han nu har opfyldt de
Vilkaar han har paataget sig, idet han har tilført Højen en Del Mu1d;i

lagt Grus paa det fredede Areal omkring Højen og afmwrket det med
store Sten. ~ndvidere har han anlagt en Sti lige ned til Vejen i
den fastsatte Bredde og belagt den med Grus.

Hbll afgiver den Erklaxing, at Udsigtspladsen skal v~- l,':
.' I'

fredet i den Udstrækning, hvori den nu er afsat, selvom den :l'(-'::!;
maaske gaar lidt videre end den vedtagne Afstand fra Træet, og at;\:...'"1]' I

Stien skal have den Retning, i hvilken den nu er udlagt. _ . ,
Formanden bem~rkede, at det fredede Omraade - UdS1gts;\

i

pladsen og Stien - vil blive indlagt paa et Matrikulskort af en Land- I

inspektør.
Formanden oplyste tillige, at l. og 2. Prioritetshaver

har givet deres Pantebreve Paategning om, at deres Panteret respet·-,-
rer den heromhandlede .l"redningsbestewmelse. ! '-II

Nu:vnet vil rette lIenvendelse til AmtsveJ·vo.senet08< .'>111

/-'-
.~) 'li' 'anmode det om at anlægge en Overgang til Stien. ~,.':;1
,. -j

Der udbetales Parcellist Havalesca 250 Kr., samt en

Dusør '.lf10 Kr. for hans Arbejde med Stien.
Foranstaaende opl~st - ogsaa det foregaaende af

14. l:lartsd.A. - og bekræftet af Havalesca i Overværelse af Hr. Købmm

O. Petersen og Hustru Signe Petersen.
Nu;vnet erklærede, at det heromhandlede Omraade nu er

fredet efter Loven.
A.P.Larsen Ph. Havalesca s. Petersen

Orla Pedersen Oluf Petersen
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Aar 1931 den 9.December afsa~de uverfredningsnævnet
pas Grundlsg af den skriftlige VI1tering følgende Kendelse i
Sa.c:;enang'Jaende Fredning af en paa Matr. Nr. 2 .k af Kjettinge
By, B10ustrød S0gn, beliRgende Høj.

Den af Frednin~sn~vnet f,r Frederiksb0rg Amtsraadskreds
den 5. ()kt,ber 1931 i d ,,:TIneSag afsD,ste Kendelse er i Medfør
af § 16 i L0V ,m Naturfrec1nirJf,Nr. 245 af S.Maj 1917 f..,relagt
(Nerfredningsn~vnet af Fre iningsn'Evnet.

Da (nerfrednin~snævnet efter det f'reli~~ende maa
anse det f'r tvivls 'mt, "m Bevarelsen af det af FreJningsnævnets
Kendelse 'mfattede Areal kan siges at have væsentli3 Betydning
f'r Almenheden, vil den af Fredningsn~vnet afsagte Kendelse
være at ophæve.

T h i b e s t e m m e s :
Den af FredninGsnævnet f'r Frederiksb~r3 Amtsraadskreds

den 5.(~t"ber 1931 afsa~te Kendelse nphæves.
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K e n d e l s e
afsagt den 5. Oktober 1931.

Ved Amtsvejen til Hørsholm, en Mil fra denne By, mellem Skovene
okkekøb Hegn og Stumpedysse IIegn ligger en 63 IDhøj Bakke, paa hvilken
er staar en gammel Bøg. Fra Bakken er en vid Udsigt Syd paa over Be-
en ved .3jEtlSø.

Træet staar paa r,latr.Nr. 2k Kjettinge, der saInmenmed Latr. Nr.
00 smstds., og ~atr. Nr. 70 Sjælsmark, alle i Bloustrød Sogn, udgør en
jendom, der tilhører Parol. 0vend Christensen.

Denne er gaaet ind paa, at Træet fredes, og at der udlægges en
ti derop samt en fri Plads udenom Træet, saaledes at der er Adgang for
lle til Udsigten, alt mod en Erstatning af 250 Kr. Stien er afID~rket
angs Ejendommens østre Skel til et Punkt, hvorfra den gaar over 1.larken
p til ~ræet. Dette staar paa en lille Høj og den frie Plads regnes
,25 m fra Træet eller oa. 2 Alen fra Højen.

Da det enlige Træ, der kan være ca. 80 Aar gammelt, er ejendom-
~eligt og meget fremtrædende i Landskabet, og der vil være en Del af de
·ejfarende, som ønsker at se Udsigten, findes der at være Grund til at

og sikre den almindelige Adgang til Bakketoppen. Det bestem-
.es derfor: at Træet og dets nærmeste Omgivelser fredes, saaledes at det
kke maa hugges, intet horttages af :tløjen,og ingen Hindring gøres for
ffentlighedens Adgang til den omtalte runde Plads ved Træet eller til

J~ien, der heller ikke maa oppløjes.
Der udbetales Parol. Svend Christensen 250 Kr. i Erstatning.

A.P.Larsen Orla Pedersen L. Harboe
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