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Udskrift---.-------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.--------------~--------~----------------

Aar '1938 den l6.November afsagde overfredningsnævnet paa
Grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

Kendelse
i sagen 304/38 vedrørende Fredning af et Bakkea~eal øst for Ryget
Skov.

Den af Fredningsnævnet for Københavns Amtsraedskreds den 2.
April 1938 afsagte Kendelse er forelagt Overfrednlngsnævnet i Medfør
af LovNr. 140 af 7.Maj 1937 om Naturfredning ~ 19.

D8 Overfredningsnævnet, som i Forbindelse med andre Forret-
ninger har besigtiget de fredede Arealer, maa formene, at de med Fred-
ningen forbundne Erstatningsudgifter ikke vilde svare til det ved den-
ne opnaaede - i hvilken Henseende bemær'kes, !i den Almenheden tillagte
Ret til OPhold pas en Del af det fredede Areal efter Overfrednin~-
nævnets Opfattelse ikke er ef v~entlig Betydning, og et særlig den
større østlige Del af Ar'aslerne op imod .nmabanelinien til Farum
findes et være ef ringe fredningsm~sig Værdi - bør Fradningsssgen ikk~
fremmes.

T h i b e s t e m m e s:
Den ef Fredningsnævnet for KØbenhevns Amtsrsedskreds

den 2.April 1938 a fsagte Kande Ise ophæves.
P.O.V.

FrederikvPetersen
(sign. )
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af
Lor Kø1enhavlls Aut.

OPHÆ.Vt:T
Aar 1938 Jen ~. April blav der i ilenhold til den ar

~~vnet med ~~eren, ~aardejer ile Nielsen, Lille V~rlose indgaaede
Overenskomst at jl. Januar 1938 atsagt saulyJenJe

:i.LOden ~rs(,atninå 1>&a 1500 K:c. pr. fd. Land skal dot paa
. vedh.;.,ftedeKo:ct llJedlyserøu ~'arve afUl-:.;rkedeAreal af 1o.11;J.tr.H:c.

60., 6q Lille V'....;rluse,atort 7 5/14 id. Land aabnes for OffenLlig-
heden. Arealet skal af Ljeren udl~g~es med ar~s (vedvarende) o~
herfor ydes Jer ham een J~ng for alle en ~rstatning af 300 Kr.
Det n~vnLe Areal skal aabnes lor Offentli6heden senest den l. Jep-
tember 1938. De pau vetlh':Jftede Kort .Iledlysegrønt afmwrl~ede Area-
ler maa aldrig bebYGges og ikl:e beplantes paa en saadan 1'.Jaa<1e,u (,
Ud.si~ten til .l!'a:cwlJJ.; fra den Jkovv..:..senet"tilhøI'ende saakald te
RYi:Setvejeller fru nobet 3~ed nord for denne hindres.

I UleJlll?eer::lLatnil10ydes uer i..jeren100 K~. pr. '.rd.Land
af det Areal, Jer lig~er nord lor det wed lyserødt afm~rkede
Are~l iadtil Jt_ts~~oveas Jr~n3e, dog at der ved Erstatningens Ud-
l:egnin:..;vil v _re a t tage :ileni3yntil, hvorvid t Ejeren inden aenne
for8l~bige Kendelsas 1ysnind ~aatte have solgt enkelte Parceller
aL Arealet •

.b'ors"a vidt uer fra l'n;.boeJerenma<.:.tteblive stillet Krav
om Hegn, vil den ~el df Uduiften, der falder p~a det fredede Areål,
v_re at godt gere ~jeren.

lhvnet trwfler i }'orbinuelse lded 30gneraadet Bestenmlelse
om OrdensforskrifLer paa det for Offentligheden aabnede Areal.

li~rv~rende Kendelse shal respektere de Ejendommene paa-
lIvilende :3ervitu(,er, luen gaa loruu i'or al Panteg~ld.

Paataleret med Hensyn til i:Jervitutbestemmelserne tilkOInl.1er

Chr. Andersen.
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Udskrift
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOY.OL.-----------------------------------------
Aer 19.'9den .'.Juni afsagde overfredningsnævnet paa rtrund-

lag af skriftlig og mundtl1~ Votering følgende
Kendelse

1 Sagen 304/38 vedrørende et i Henhold til Naturfredningslovens § 22
rejst Krav om Erstatning af Udgifter afholdt i Anledning af den af
Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds ved Kendelse af 2.April
1938 iværksatte Fredning af et Bakkeereal ~st for Ryget Skov. Matr.
Nr. 6!.. 6g, Lille Værl øse.

Efter at Fredningsnævnets fornævnte Kendelse ved Overfred-
ningsnævnets Kendelse af l6.November 19,8 var blevet ophæwet. har Ejere
af de nævnte Arealer. Gaardejer Niels P.Nielsen. overfor Fredningsnæv-
net fremsat Krav om en Erstatning paa 1000 Kr •• dels for et i Henhold
til Kendelsen foretaeet Udlæg af et Areal til Græsmark og dels for
Ulemper i Anlednine af den deraf følgende Omlægning af Ejendommens
Drift samt for Tab af Lejeindtægt.

Den forlangte Erstatning er tilkendt den paegældende ved
Frednlngsnævnets Kendelse af lb.Januar 19-'9. som i 'I1enholdtil Natur-
frednineslovens ~ 19 er forelagt Overfredningsnævnet.

Overfredningsnævnet • som den 29.Aprll 1939 har forhandlet
med Grundejeren. maa vel anse det for uheldigt. at der ved Frednlngs-
kendelsen er-paelagt Grundejeren TJdf0t'elseaf Foranstaltninger. som.
i Tilfælde ef Overfredningsnævnet s Ophævelse af Kendelsen. med Sik1'-er-
hed maatte forudses at villemedføre Krav om Erstatning i Henhold til
Naturfredningslovens § 22. men mener ikke. at Ansvaret for de nævnte
Foranstaltninger tør paalæeges Grundejeren. Da man derhos ikke har
fundet Anledning til væsentlige Indvendinger imod det femsatte Krave
Størrelse. vil Frednin~snævnets Kendelse vedrørende Erstatninger
være at stadfæste.

T h i b e s t e m m e e:
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LJ .0 J l'~ H. I 1!' l'

iorlwullinå.J :-1'0 Lokollen l ar .l!'reJl.ill.::;sn~vnct":01' Københavns Amtsl'aausl\.reds.

l
\ .~.~·.~t
~.....~:
::''':..~J .~

Aar l~59 d0n 16. Januar rw. Kl. 10 holdt N~vnet lløue

~ .J. allg. Frednillb~l1. af

0kov.
lJ.Jut V::l.r)'LJVllcGS j"eJlemlller,Civildommer Chr • .n.llde:csen,

~~vnet ais~~de derefter saalydende

Lf~er at 0vcr.freullintOsn.~vnetved KcndeL:ie af 16. NovemlJer

rørende ireJnill~en ",-i' et Areal øst for 11.Y6etSkov, r.latr.Nr. Ga, vy'

1ille V~rløse ~ilhø::ce1JJeu-aardejer Biels Nielsen, har sid:::itnb...vnte
over~or ~~vnec {reillsatDcg~rin~ all, at der maa ~live tillagt ham et
~rsLatnin~sue10b [Ol' det iJb, uer er paaført ham uerved, at de paa-
~~luenue Arealer førse er blevet fredet ilø16e tinglyst Deklaration
:hJ:.ah,,;.11s ~;jon<lolno,{ nu iri:;ivet., efcer at l!'rednin,5sn:.evnet,01'ter at
Overfrednin~sn~vnets Kendelse var wedd_lt N~vnet, atter hul' h~vet

G,.arJejer Nielsen har op::;jor~sit Erstatningskrav s::.uleues
UJ1_g af det fredeJe Areal til ~r~smark 300 Kr.

200

500
ialt 1000 Kr.

Da lLvnet umatte finde det af Nielsen fremsatte Krav rime.
list, vedtog ~~vnet at tillb...gge~ielsen ~om Erstatning et beløb af
1000 Kr., at uJb0ta.le saasnart Overfr0dlliniSsnc..:vnetsGodkendelse
maatte 10ra11gb8, idet N~vnet uJLrykhelig gjorde Nielsen o:hJm~rksom
paa, at Overfrednin;sn~vndts Jamtykke i Dedfør af Frednin~slovens
§ 19, 3. dtk. var nøJvenuigt.

')J~en sluttet..
I'
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