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.J!'orll<.tlldlin3sprotolwllcn .Lor .l!redningsn!Xvnet for Københavns Amt.

OPHÆVET
Aar 1941 den 21. ~3bruar ~~term. ~l. 3 holdt N~vnet

~øJe i Taastrup Ny KLO, hvor da ioretoges:

.J. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~~vnet tr~k Jig ~e~efLer "ilb~ge oJ vedtog s_u lydende

li:: e n J. e l s e:

12a llarsLedves"Ler, Jer er Cb.. 0,8 ha stor, n8.vnlib i Betragtnin6 b.f,

at den ligger i an åldeleS skoviattig bf;n, blr saadan Betydning for

Al:11en11elien, ...lt ,ler ar }'oJe "til '-'.t p:...~lwgge dkoven Jj'redning:>bestemmelse

i Nediør af Naturfredningslov0ns § l. ~~vnct skønner Jerhos, at Fred-

ningen bør bestaa i oc; 03sac:. bc3rwnses til, at Jer ad servitutlfiu..Gsir;

Vej paalwgges bkoven Fredllin~ ~f Inuhold som 3kovlovens Fredningbreg-

ler, saaledes ut Jet bestemmes, at Jer fra og lJled denne Kenclel::;es A.J.:-

si6e15e b.t regnD kun Lla3. hugges i Jkoven efter .<>nvisning fra .;itateno

Tilsyn med tle }Jl'iva~..: ;)kove Uliover de Stf JkovriJe1' Bucllwald som Gen-

staL1d 1.01' hU:;Gt uJr;egecle o~~m.zrl~ede ca. 30 Rummeter.

~or }'reuning,m uliver ut ~ilh.;gge :i::jeren en J:.:rstatning, som

fU3tsu..ttes efter følgenue ~eregnin;:

l)",r ;11o.adn t 0.,..)<::: s i .Jkoven for :1' iden 3. t vu;re ~rb.er llled ca.

110 llW;)UleL~rs Indhold. 1'ri",on her.Lor k,.u JlJed Je nuv,.r.rende Pribior-

'holJ (i.lcJ.ksimb.lp.L'iser) ans",,-t. 0:13 til 8G0 Kl'. ~'or de ca. 30 HUfJlllleLer

som ",lleL'eue er uJ1-e~et til iiL!.Qst, oeregl18s en lris cif 200 Kr. .cil-

0"'6e Jlivcr '1.'.['<0.;; .J.or cu. 600 h.r., ~01l1 efter .,b'rcuningen ku.n vil kunne

hug~es e~' ter .hnvisniuo 1'ra ....lcovtilsync t. liugs G efter sao.dan .I~nvisning

vil andrage ca. 20 ltwnllleter hver 4. l~o.r, svarende til 5 Rummeter aar-

liu' .0en frealLicJ.i:,e .I.ri::; pr. ltUIJlIJleLerkan :;;""ttes til 5 Kr., hvilket

",iver en InutLl.;gt ~,f 25 Kr. o.arliJ. loiuolr ovennu..vnte 600 Kr. beregnes

at oive ~n R3nLeinJt~6t ~f 30 hl. u~rlig UQkOillffierved Fredningen et

Rentetab af 5 Kr. uarlig for ~jcren. K'-'.pitaliserin~ heraf samt af

Udgift til fOrGtlJ1'J..,ssio ..'il..Jyn :..,lWU1l8S cl.t 1'01'e til, at der passende
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~r:3 Latnint,.,en u'.1r8des L.ed 11dlvdelen af ;jta tskassen og lwl y-

delen af KølJenllavns .n.llltS.L'Onu..

T h i b e s t cl ro ro e s:

ster fredes som ovenfor fastsat.

lJ",r l,ilL,;g;jes ~Jca0n t:;n .L~r~L.atning af 400 Kl'. , d0r

rede;;} j,led u~lV,lelen af JL2tSl~aSSdn og li::llvuelen cif Københavns Amt

lonJ..

...:l.J.~en~luLtet.
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OVERFREDNINGSNÆVNETSl'ENDElSESPROTOKnI,.

Aar 1941, den 9.Juli, afsflgde Overfr'edningsnævnet p&a

Grundlag af mundtlig o~ skriftlig votering følgepde

I\endelse

i sagen Nr. 453/41 vedrørende Frednin.g af et Skovareal pAFl E jel".dom-

man Matr.Nr. l2e Perstedvester.

Den af Fredningsnævnet for K~enhavns AmtsrAødskreds

den 21.Februar 1941 afsscte Kendelse er indsnket for Overfreonings-

nævnet af EjE;ndol1lJ'CensEjer, der principalt har paaatl'lset Kennelsen

ophævet, suhsidiært nen rem tillagte Erstatning, forhøjet.

Da Overfredningsnævnet, som den l7.Maj 1941 har besigtl-

get det ommeldte Skovareal, ikk~ finder dette af saa væsentlig Re-

t;dning for Almenheden, at offentlig Fredning med neraf følgende

Erstatningsudeifter bør iværksættes, vil Fredningsnævnets fornævnte

Kendelse var'El at ophæve.

T h i b e s t El m m e s:

Den af Fredningsnævnet for Københavns Amtsraeds'<reds den

21.Februar 1941 &fsR<:,:ttl Kend61se verlr'~rende Fredning af et Skov-

areal paa Ejendormllen Matr.Nr. 12a Herstedvester ophæves.

P.o. V.
Frederik V.Petersen.
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