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U D S K R I F T

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds.
af

Aar 1943 den 15. Juni afsagdes i Fredningssag Nr.
58/1941 sna1ydende

K e n d e 1 s e :

I Juni 1941 rettede Formanden for Naturfredningsraadet,
Professor, Dr. phiL A. tilentzOpfordring til Nævnet om at søge
fredet et Areal i Vallensbæk illose,tilhørende Ejeren af llatr. Nr.
l7b Vallensbæk, Gaardejer P. Schmidt, idet dette Areal var bevokset
med den sjældne Planteart, Primula farinosa "Melet Kodriver" og
andre sjældne Planter. Efter åt Nævnet havde besigtiget Forholde-
ne paa Stedet, der fandtes henliggende som Græseng med tydelig
bestand åf den nævnte Plante og andre sjældne Planter, saasom Vibe-
fedt og Leverurt, optoges Forhandling med Bjeren, med hvem der
den 29. August 1942 afsluttedes Overenskomst, hvorefter Ejeren for-
pligtede sig til at lade Arealet v~re i sin daværende Tilstand
upløjet, indtil 15. Juni lj43 og derefter lade et Areal ca.
1/3 Td. Land forblive fredet til Sikring af det existerende P1ante-
samfund, alt mod en Erstatning, som han mente passende kunde sæt-
tes til 350 Kr.

N<Bvllethar nu ladet detpaagældende Areal afsætte i Marken
og 1ådet Kort over det frededu Omraade udarbejde samt besigtiget
Omraadet.

Herefter bestemmer N~vnet følgende til Sikring af den øn-
skede Fredning:

Det pua vedhæftede Kort viste Areal af Matr. Nr. 17b Va1-
lensbwk fredes saaledes:

at Arealet skal henligge i sin nuværende Tilstand som Græs-
eng, up1øjet og ufræset og uharvet,

at den paa Areale t voksende Plante Primula farinosa, "Melet
Kodriver" ikke maa opgraves, rodskæres eller paa anden
Maade beskadiges. Det samme gælder det øvrige Plante-
samfund, saaledes Vibefedt og Leverurt,

at Græsning er tilladt, naar de~te kan ske uden Skade for
de n~vnte flanter,



at de hensatte r-lærkesteningensinde maa fjernes eller be-
skadiges, og

at Høstakke ikke maa anbringes paa Arealet,
at der skal aabnes Adgang for Naturfredningsraadet til at be-

sigtige Omraadet i Foraarstiden.

Faataleret med Hensyn til dette Dokument tilkommer alene
Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds.

Idet Fredningsnævnet derhos finder, at 350 Kr. vil være
en rimelig Godtgørelse for den skete Fredning bestemmes yderligerE( ,
at der tillægges ~jeren, Gaardejer F. Schmidt, 350 Kr. med Renter
5% p.a. Fra de paagældende Pant~., :r l
haveres Side er der ikke fremsat Krav om Udbetaling af nogen Del a"! ~

,/"'; kErstatningen, og den bliver følgelig helst at udbetale til Gaardeje~·-·.'

fra 29. August 1942 i Erstatning.

Schmidt.
Den 15. Juni 1943.

Heide-Jørgensen Bertel Bjerre A.F.Grøn
J; <.;-

, . l,

k";··
\ ".!
• I
,

, '~,\ ,. ,
l"
,~ ..

~:l) r
I ., t
: i
I: f('. I
r····::'
t.l'

i: ·,t·t' ..•.., .:.
' ..

,. ,',
"\ \: : ,

" .



Fredningsgrænser:
n I~sammenlaldende med Skel

Ikke $Immenlaldende med Skel•

•
•
•

•• Terrain af

Sogn: J!aIUI756a-k

Herred: .5P70rt:u7l-

Udfærdiget i./anuar /9.» <o

Direktoratet for MatrikUlSvæsene~t

~A

~~

•
Mulestoltslorbold: ,.4«>0




	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



