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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskredr:

af

ABr 1944 Mandag den 10. Januar fremlagde s i Sagen om Fred-
ning af Dele af Folehavegaard, Matr. Nr. la m.fl. Hørsholm By og
Sogn saalydende

D E K L A R A T ION:
Underskrevne .PruEllen Dahl, født Dinesen - i Ægteskab med

Overretssagfører Knud Dahl - bestemmer herved med bindende Virkning
for miS og sener~ Ejere, at det pea vedhæftede Kort Hø-102c med brunt
og lysegrønt farvede Areal - der er en Del af den mig tilhørende Ejen
dom "l!'olehavegaard"~latr. Nr. la, lb, 2v og 5 af Hørsholm By og SOGn
sItal vu;re fredet paa fø1gende !',[aade:

l.

De med brun Farve viste Arealer fredes saaledes, at deres
~"_;,~ landskabelige Karakter ikke maa forandres.
~;~f?<~' Arealerne skal kunne udnyttes ikke alene paa samme h'laadesom
g;';~";! hid til, nemli" som Landbrugs j ord, men ogsaa til f .Eks. Frilands-

!..j,'~""" gartneri, }'rugtplantage, Ridebane, Golfbane, Lejrplads eller lignende.
\:".~ ..~.

f

r;:h~}4~... 2.
, :t;:;WLt:~; Paa de brune Arealer llIaader kun opføres Bygninger, Skure
, l.ri.f; )~>J.

~;":".; eller andre Indretninger, "om er nødvendige til .b:jendommensDrift,1<1 .-I ,~

~;';:;~-':::~' J jfr. l'aragraf l, 2. dLk., oG som efter Frednjngsmyndighedernes Skøn
,t~~'~Jikke virker sk~mmende.

l'·:..~IHi 3•..... .
I r->~~~~'lJ~ Det med lysegrøn l!'arveviste Areal, paa hvilket Bebyggelse

!. k' ikke maa finde Sted, skal stedse henligge som Gr~sningsareal, og det
,I , <, .,',:\ t
j maa ikke oppløjes, udover hvad der er nødvendigt til Græssets For-

nyelse. Arealet vil være at matrikulere særskilt.
4.

Det er paa de fredede Arealer (brune og grønne) forbudt:
a) at anbringe Ledningsmaster eller lignende
b) at opfylde Søer og Vandhuller eller at benytte disse eller deres

Bredder til lienkastning af Affald,
c) at nedbryde Stendiger.



Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt:
a) at foretage Afgravning og Opfyldning af det naturlige Jordsmmn,
b) at fjerne den paa Arealet staaende Beplantning af'Træer, Buske

og levende Hegn - dog at norm~l Hugst naturligvis skal være
tilladt,

c) at foretage Beplantninger bortset fra et Areal Nord for Matr.
Nr. lb i en Dybde af 100 m beregnet fra Nordgrænsen af Matr.
Nr. lb, og bortset fra VeJligeholdelse af den allerede eksiste-",

I

rende Beplantning,
d) at anlægge Veje eller Stier ud over de paa Plan Nr. Hø 102°,

mærkede allerede eksisterende. Det skal dog være tilladt at

d. I
i
!

anlægge Veje og Jtier, som er nødvendige af Hensyn til Ejend·.,f:'''l-'
(

Det skal endvi-mens fremtidige Drift, jfr. Paragraf l. .'
",)' ~
.:~~
~ ):dere være tilladt at anlægge en Sti for gaaende og cyklende

. >--~\
t, • (" ~",.

~Ij
t' 111\\~
t' ,.:t'

Nord,1 " :l
• ,J l ~Jlk

41," f...,~'langs de fredede Arealers Vestgrænse • ; ';"'~;~5
5 • .: ';::~~;~~t

Ingen af de under Fredningen inddragne Arealer maa iøTr1gt),
udstykkes ud over det Lil J)'asts~ttelseaf E'redningsgrænserne ,~,,:~J

! .t. w'~ ~.

vendige og ud over den Udstykning, som vil være nødvendig und~4:'::::~.::
Hensyntagen til Ejendommens fremtidige Brug, jfr. Paragraf 1. ,'.(),~

/ ~ - • i

..."i ..••• J., ~, .
.. -:;' ~

"Pnataleretten tilkommer Fredningsmyndighederne, og naar

Færdsel fra den nuværende Ejendoms vestlige ikke fredede
Arealer, som tænkes udstykket, til Skoven mod øst, samt en·
Vej (Kørebane, Fortove og Cyklesti) fra Folehavevej mod

:~,

6.
.:

Ejendommen sælges eilex helt eller delvis tillige Ejerinden og

hendes Ægtefælle for deres Livstid, saaledes at Retten kan udøves
af hver Myndighed eller Person for sig eller af alle i iorening.

Fra Ejerindens Side er det en Forudsætning for at lndgaa
paa forann~vnte Fredningsbestemmelser, der gennemføres uden Veder-

Hensyn til ,b'redningsplaner efter samme Lovs .l?aragraf31.

lag fra det offentlige, at Ejerinden og fremtidige Ejere stilles
frit med Hensyn til den resterende Del af Ejendommen, saaledes at
denne f.Eks. kan benyttes til Bebyggelse uden Hensyn til Afstanden
fra Skov, jfr. Paragraf 25 Stk. 2 i Naturfredningsloven, og uden
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Denne Deklaration vil være at tinglyse som 8ervitut paa
ovennævnte Ejendom.

København, den 30. December 1943.
Ellen Dahl

f. Dinesen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Underskriverne s Myn-
dighed og Dateringens Rigtighed:

rr. Carstensen
Landsretssagfører

~rederiksholms Kanal 18.

N~vnet besluttede at lade 0eklarationens Tilførsel til
Fredningsbo8en have Virkning efter § 11 i Lov af 7/5 1937 om Nu-
iurfredning.

Deklarationen vil derhos v~re at tinglyse.
Olrik.
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REG. NR. g \0 .O O

1\ • FredningsnæVDet for
I " \ Frederiksborg Amt

Stengade 72-74
8000 Helsingør
Tlf. 49-210917
Fu.49-214686

18.05.93
FS. 17/93

i\jO.:4~.-,..t i
Skov- U', ,'! "ivrelsen

2 1 f~AJ 1993

Vedr. matr. nr. 1 a m.fl. Hørsholm by, Hørsholm.
Ved skrivelse af 31.03.93 har Frederiksborg Amt for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til genopførelse
af lade efter brand.
Ejendommen er omfattet af fr~ingsdeklaration af 30.12.43.
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-_I stemmeIse med det fremsendte praj ekt.
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-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturkl~genævnet og
indsendes til fredningsnævnet.
Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens
udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttelses-
lavens § 87, stk. 3.

T~~
nævnets formand

Kopier til:
Ejer Anne Kopp, Folehavegaard, Folehavevej 125 A, 2970 Hørsholm.
DN, Nørregade 2, 1165 Kbhn. K.
DN lokal, Per Grove Thomsen, Lupinvej 28, 2970 Hørsholm.
Hørsholm kommune, Rådhuset, Rungstedvej 1, 2970 Hørsholm.
Frederiksborg amt, landskabsafd. (j.nr. 8-70-52-6-223-2-93)
Kronborg Statsskovdistrikt, Bøssemagergade 81, 3150 Hellebæk.
Harry Rasmussen, Avang 19, 3400 Hillerød.
Britta Kølliker, Gøgevang 31, 2970 Hørsholm.
Bygningskontoret, att. Morten Find, Stenhusvej 7, 4300 Holbæk.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Den 15. juli 1999
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.492258120 Fax. 49214686 REG !!t.~n Cl, I• UiH\. O , O, 00·

NTK
Sletvej 2
8310 Tranbjerg J.
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Modtaget i
Skov. Or! i'lT.,t . t 1•. ,,~ ,U!s yre sen

~ 6 JULI 1999

Vedr. FS 66/99. Matr. nr. 1 a Hørsholm by, Hørsholm.

Ved brev af 9. juli 1999 har Tele Danmark A/S ansøgt fredningsnævnet om tilladelse

til at etablere et telekabel på stn~kningen Nærum - Hillerød. Kablet passerer bl.a.

ejendo~en, :p1~tr.~. l a Hørsh~l~: by, Hørsholm, Folehavegård, der er _omfat~etaf

frednings~ekiar~tion af 'l O. j~ti~ 1944."· . '.'

Af sagen fremgår, at anlægsarbejdet vil blive udført ved nedpløjning, således at der

ikke foretages større opgravninger eller ændringer i det eksisterende terræn, og at

lodsejeren vil retablere afgrøden i marken umiddelbart efter anlægsarbejdets

udførelse.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse .

.. ., ..

. ~. .
.' ~fgørels.en kan i~de1?-4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

. . . : " .
,genævnet af ad~essaten for afgørelsen,' offentlige myndigheder, Danmarks Natur-

fredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.



Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er $en,dt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

Hørsholm Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

'- .. I

get
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