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K E 1\ D E L S E
afsagt af

NATURFREDIHNGSHEVNET Jl'OR FREDEHIKGBOItG AlliT.

den 24. August 1946.

I Tisvilde findes ved Landevejen, der fører til Tisvilde-
leje, overfor Kroen ob udfor den saakaldte Skovridergaard, en Grup-
pe gamle Træer. Da disse Træer er en værdifuld Del af det gåmle
Tisvilde, 03 da der paa Grund af flaner om Vejre&ulering blev Tale
om at fælde ialt Fald nogle af dem, blev i:Jævnets Bi stand paakGddt.

Bpørgsmaalet har herefter været drøftet med Vejby-Tibirke
Sogneraad, Frederiksborg amts Vejinspektorat og Hillerød Politi,
unde~ hvilke Drøftelser der opnaaedes Enigb2d om, at det er tilstræk-ved
keligt at fælde de 2 Træer, der i 0st staar nærmest,Yejen.

bør
l;ævnet kan tiltrcildefat ':rrægruppeniøvrie:;t/bevares.
Det Areal, hvorpaa ~ræerne befinder sig, maa efter det op-

lyste henre~nes til Cadejord.
af denne Grund skønnes der ikke at kunne blive Tale om nogen

Erstatning.
Herefter bestemmes:

Den Trægruppe, der i Tisvilde findes ud for Skovridergaarden
ved Landevejen til Tisvildeleje vil - bortset fra de to ~ræer der i

so::1 al L SD.a r"'aa f j ernes til .t<'or:lelfor Ve janlæget.
øst staar nærmest ved Vejen l- være at frede saaledes, at de inger..~~p-

de maa fældes, topskæres, undergraves eller paa ~nden ~aade uds~ttes
direkte eller inQirekte for en Behandlinb, der kan føre til ~ræernes
Ødelæggelse eller iorringelse.

~ilsynet med, at denne Kendelse gennemføres, paahviler Vejby-
Tibirke ciogneraad. J?aat:=..lerethar 1,aturfredningsncJvnet for Prederiks-
borg Amt.

J.L.Dueh. CCi.rlPo u.l ser].
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Undertegne~e lokale ~Iedlem af ~ævnet ønsker som ~indretal

l
"

at tilføje, at je0 finder, at ~ Tr~gruppen bør fredes, da den-
ne sammen me6. det r;ræsklæd'teJordsmon nedenunder udgør en Helhed
af okønhedsvcerå.i,ob da en 7ejudvid.else af' større Omfang efter
mit Skøn ikke synes paakrævet, idet Aommunan paa Kortet over sit
fremtidige Vejnet har optaget en bred Vej bag om Byen; den vil
aflaste ~rafikken paa den g~nle Vej.

Huns Vigzo ~ansen.

Denne ~endelse kan ind~nkes til OverfredninG~ævnet i Lø-
bet 8.f 4 uger.


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



