
00829.00

Afgørelser - Reg. nr.: 00829.00

Fredningen vedrører: Plantagevej Bistrup - Afvist

e Domme

Taksatio nskommiss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 26-03-1942

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR.3, 6~ <o 2..0 ..o o o

lkk"E t=REOET

INDHOLDSFORTEGNELSE
- k-eV\..dL-e.lc; e. c:>\..-\- 2- G 13 \o,q ~ [\Ac;eV\/l~ <:> V'Vl.- \ k~e.

aT ~ev-. "'e'-"-'- \'"" ere -\V'<2 dI..vL l ""r &--\- ve~ \NO o d
v clV l' eR.'"€- c.~e-

\5\4:n: sø

MATRI KE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. 26/ "5 19 ~~)
-Fred: liilQ8R omfatter (helt eller delvis) t@lgende
matnkelnumre: a.t .

BIsTv-u PPy, EJ(' <> ke v Ø'et- ~\"s.-tV-l::>?

Gældende matrikulært kortbilag:

/:
Se også REG. NR.:



REG. NR. <I~'
U D S K R I F T

af
Forhandlings~rotokollen for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amtsraadskreds.

KENDELSE----------------
afsagt d~n 26.Marts 1942.

Plantagevej fører fra Bistrup ned mod Furesøen, en Strækning
paa ca 800 m i Retning N.-S. I Nærheden af Søen bøjer den mod øst
der hvor Damgaardsvej fører mod Vest. Den sidste Del af Plantage-
vej og det første Stykke af Damgaardsvej vil efter deres Beliggen-
hed blive en Fortsættelse af den nye Turiststi, der kommer fra øst

Langs den vestlige Side af Plantagevej ligger et Areal, der
i sin Tid har hørt til Gaarden Fredsholm og nu er udåtykket i
store Parceller, som er beplantede med Frugttræer. Paa disse Grund,
og ved Vejens sydlige Ende findes adskillige Sommerhuse. Plantage-
vej er privat og hører til de nævnte vest for den liggende Grunde.
øst for Vejen ligger "Bakkegaards" endnu ubebyggede Jorder, skilte
paa en lang Strækning fra Vejen ved et levende Hegn af Slaaen,
Tjørn og andre Buske.

Landskabelig set udmærker Plantagevej sig ved den smukke Ud-
sigt over Søen, der viser sig og forsvinder, idet Vejen gaar op og
ned over bakket Terræn. Bebyggelsen til højre ligger halvt gemt i
Frugthaverne, og til venstre har man det levende Hegn.

Birkerød Sogneraad har i Aar taget Bestemmelse om at optage
"Plantagevej" som offentlig Vej og paatænker en Gang at udvide den
fra den nuværende 8-9 Meters Bredde til 15 m. En stor Del af Grund-
ejerne er imod, at Vejen skal gøres offentlig, og navnlig mod dens
Forandring, som de gaar ud fra ikke blot drejer sig om Bredde~,
hvorved Hegnet vil blive fjernet, men ogsaa vil gaa ud paa, at den
planeres, saaledes at dens Længdeprofil bliver jævnere og ikke Bas
bølget som nu.

Flere Grundejere har nu henvendt sig til Nævnet og opfordret
det til at frede Vejen saaledea at den bevares i sin nuværende
Skikkelse tilligemed Hegnet.

Sogneraadet begrunder sin Beslutning med Hensynet til den



Færdsel, der vil komme naar Turistvejen bliver anlagt, og til Ud-
stykningen af Jorderne øst for Vejen samt med at Hegnet samler
Sne, hvis Bortskafning er kostbar og besværlig.

Grundejerne - der ogsaa har klaget til Amtsraadet - finder
ikke at der er nogen Trang til en offentlig Vej her, heller ikke
for Udstykningens Skyld. -

Der er ikke Grund for Nævnet til at komme nærmere ind p
Spørgsmaalet om Vejens trafikmæssige Nytte, da de første Be
ser for at Nævnet skal gribe ind her maa være, at det paagæ
Omraade egner sig til at fredes, og saa meget taler derfor,
Indgreb i Sogneraadets Bestemmelse er tilstrækkelig begrunde
Hensynet til Grundejerne alene er ikke tilstrækkeligt, deres
~attelse er forstaaelig, idet de nærmeste Naturomgivelser f
der. ser dem fra Aar til Aar, har en ~ærlig Karakter og Stem
ning, men Begrundelse for Fredning er Almenhedens Interesse, ,
for Almenheden skønnes Vejens Form ikke at have videre
heller ikke Hegnet, som er smukt, men ret almindeligt,
hvis Jorden bagved udstykkes, næppe vil kunne undgaa, at
Aabninger i det til Gennemkørsel.

Den af Grundejerne fremsatte Begæring om Predning kan
for ikke tages til Følge.

A.P.Larsen
C.Poulsen Eckert
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