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KENDELSE

afsagt den 22. September '1939.

,Udenfor Jægerepris Kro, ved modsat Side af Vejen, findes 2
gamle Egetræer, som fremhæver sig ved deres Mægtighed og smukke
Form. Skønt af Alder vel et Par Hundrede Aar, synes de ganske

'friske. Bebyggelsen er kommet dem for nær, men de udgør dog et
smukt Parti. -

Ejerne af Måtr.Nr.l~ og Ih Ne~er Draaby paastaar, at Træerne
delvis staar paa deres Grund, medens et af en Landinspektør ud-
arbejdet Kort viser, at de etaar paa den offentlige Vej. -

De' nævnte Ejendomme har tidligere hørt til Skolelodden, der
er'udstykket og 'bortsolgt. Sogneraadet har ved Salget paalagt Ejen-
dommene Servitut om Fredning af de to gaml~ Ege.

Danmarks Naturfrednings~orening har opfordret Nævnet til at
frede Træerne i Anledning af, at der forberedes en Regulering af
Vejen.

• '1 l'

Denne er Sognevej, og Sogneraadet' har tænkt sig at udvide
• I • ~,

'Vejen, hvorved der vil blive Spørgsmaal om, hvorvidt Træerne skal
" , .

bevares eller ikke, idet en Vejomlægning, hvorved de bevares,
sandsynligvis vil blive dyrere. Ejerne af de to nævnte Ejendomme
ønsker Træerne fredede.

!, . • l \ t, o'

Der foreligger endnu ikke nogen Vejplan, og det er uvist,
"naar det vil ske. Det bestemmes derfor, at de to gaml~ Ege ud for

Matr.Nr.l~ og,lh Neder Draaby fredes, saaledes at de ikke maa fældes
eller beskæres og saaledes at' der ikke tæt ved dem eller paa dem maa
anbringes Opslag eiler Indretninger, der efter Nævnets Skøn virker...
ekæmmende, ligesom der ikke uden Nævnets Samtykke maa opføres nogen
Bygning, der er nærmere ved Træerne end de nuværende.

Paa Foranledning af Sogneraadet eller Amtevejvæsenet vil
Spørgsmaalet om Fredningens Vedvaren blive taget op af Nævnet og
endelig afgjort, naar aer foreligger en Vejplan, hvis Udførelse
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vil medføre Træernes Fjernelse, med Oplysning om, hvorvidt og med
hvilken Bekostning Vejen kan føræsaaledes, at Træerne bevares.

A.P ..Larsen ." l

L.Harboe Ole Olsen
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afsagt den 23.November 1944. t~i<~:

. ,.. " I r, >,:.;;~
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Af Frederiksborg Amts Vejinspektorat .er,der forelagt Næv:''.,.:~
tre Planer til Udvidelse af Sogneve jen ved Jægerspris • Etter f, .J
den ene, som Ministeriet for offentlige Arbejder vil foretrække, ~~

L .....,)
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maa begge de gamle Ege fjernes, efter den and~n bevares det øe~- ~
lige, og efter det tredje bevares begge. Vejsvinget maa, for tjf~~. -,
at dette kan ske, :=b~es l=~gere uj og 7e~en forhajes i jen l
nordre Side, men jette =ej:~rer ~c~ ikke v~sentlig forøget BJ-,
kostning og kun isr. rls~p ••• < ~r.jkørseIen ~il Rejse,'aIden ~
Grund af Vejens Fcr~p.~~ing vej ?or~ene ikke blive~ saa fr± 5Jl1

I -•.

før. Træerne vil e~~e~ ce~~e ?lan !aa en heli~g P~ads paa ~et"~t
søndre Fortov oa { ~eter !ra ~ar.ts:e~en og .aaaleaes, at der ~
dem bliver en Passe.ge af es. 2=4 r.~eters 3re:ide. { \

Sogneraadet har ~i:~lts~g :or ~ræernes Bevarelse, 60C :~

forudsætter, at Ve~er.:.s?eg-...:..lerings::Cerefter den tre1je Plan. ;;,~_.
Denne er teknisk set i~j[e :ler.heiste, ::lenden opfylder i{ravett· ::;~
om Forbedring af de ~~v=ren~e Forhold og vil i f~rd8els~s5iel .:

l, ;,.
Henseende være fors~arlig. ~a Tr~er~e saaledes ikke er ~~~ ~ild.~·
for Gennemførelsen af en formaalstjenlig Vejplan, er den i xeir<,';

~.'.'l.:~
deleena sidste Stykke satte Betingelse fyldeatgjort, og Fred- f: i~:,.

!~i",Iningen vedvarende. , .. .... '

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.
. ' .

A.P.Larsen
I' ,

Ole Olsen Oarl Poulsen,
. . . . . . . . .
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Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør,den 8 JULI 1994

REG. NR. O-=f O:'. ce

Vedr. FS 23/94, Amtslandevej 540, Jægerspris Hovedgade/Kulhusvej.

Ved skrivelse af 28.03.94 har Frederiksborg Amt ansøgt om nævnets
tilladelse til beskæring af udgåede og svage grene på egetræer,
som står i fortovsarealet ved ovennævnte landevej mellem kommune-
vejene Møllevej og Vinkelvej. Træerne er omfattet af fredningsnæv-
nets kendelse af 22.09.39 og tillægskendelse af 23.11.44.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det ansøgte. Beskæringen bør iøvrigt udføres i over-
ensstemmelse med en af Tisvilde Statsskovdistrikt afgivet udta-
lelse i sagen, der er sålydende: " En udtynding af kronerne er
tiltrængt, og jeg finder, at en fjernelse af alle udgåede grene
og kronespidser samt en del af de lavtsiddende og mindre grene
og vanris vil være ønskelig. En fjernelse af større og betydende
gren~ i kronerne - som tidligere har fundet sted - er derimod
ikke anbefalelsesværdigt."

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
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relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand .

•

Danmarks Naturfredningsforening,
Jægerspris kommune,
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-225-1-94,
Tisvilde Statsskovdistrikt,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Elo Harfot.
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