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K e n d e l s e

afsagt den 6. ~epternber 1940.

Paa Gaarden 5kovluntls høje og bakkeue Jorder øst for .Esrum
Sø findes nogle gamle ejendomn~lige o; smukke ~kovpartier og Bevoksnin-
gel', som Nwvnet har funJet Anledning til ~t freJe, idet Bjeren Godsejer
c. Larsen har stillet uig mecet imoJekornmende.

Je Omraader, der har w.:ret 'fule Olll, er swrlig:
l. en lIøj bevokset med Bgekrat N.0. for Guarden paa Matr. Nr. 2a liar-

rishøj,
2. en Gruppe Bøge, nogle og tredive i alt, n~r ved Gaarden, paa modsat

Side af Vejen paa Datr. Nr. 3 ~a&nde,
3. Jen gamle Bevoksning langs 3øbredden, dels paa watr. Nr. 2a ilurris-

hø j, hvor lllanser uEm Ira dyve jen, der her paa en J trlzknillGgaar twt
ved Jredden, delr:;pau daLre 1'11'.3, 2a, 2b og G Jacmde, hvor der paa
lange 3tru,knint;er, sd,;rli~paa 1.,atl'.lir. 3 og 2b langs Jøen find s
en høj Jkrænt.

[Jenne har aldriG vwret dyrl(et, hvorfor her findes en meget blan
det Bestand af gamle TrlLer og Buske.

OJnkring den lille Bu.;t ve,l o..lkelletlllellemlola tr. Nr. 3 og 2a fil'.
des ikke Jkrwnt og her l'ind,.csen Kra t- oi)illeoevoksning, der strwkker
sig længere op fra 30en.

Hele uette l)arti langs 3øen er smukt i sig selv, men har ogsaa
Betydning for l)ele Jøens Udr:;eende. .J!'or1:'redningens IOjemed vil u~t vu,re
praktisk, at der langs .:ioenBred lb;;gL\esen Linie, indenfor hvilken der
aldrig maa bygges. De som mulig i Fremtiden maaLte bygge i K~rheden af
Jøen, vil selv VlLre interessereJe heri.

Det 1JcsteJlllJleSder i'or, at de 10kali teter, hvorpaa n~vn te 13evoks-
nin8er findes, skal v~re fredede, saaledes at der ikke maa finde Hugst
Sted uden N~vnets eller det ~f ~~vnet godkendte forstlige Tilsyns Til-
lauelse , oG der IJlaaiklce opfores nogen Bygning eller 1'errænet anvendes
paa nogen i:,aade,der efter H[:.;vnets>..ilwnvirker Lt1l31digt.
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Langs Søbredden fredes snaledes en Jtrækning af 18 m Bredde, dog
at Krntbevoksningen paa de Steder, hvor der ikke er nogen ~krænt, ikke
freues anderledes end at Omraadet s,ul henligge som nu eller beplantet
som ~jlwv.

Der tilltLgges '::;jerenen l~rstatnine af 500 Kr.

A.P.Larsen L. r1arboe c. Poulsen
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