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Forhandlingsprotok011en for Fredningsnevnet for FrdderiKsborg Amt.

KENDc;r.Sr:

9fsogt ~~n ]3.N)veno~r 1946.

OPHÆ..\JE"T
Byraadet i ~':e~13ril{,;v.jrk ')'~ T"t'isti'Jreningen sanme :Jted

har for l';",vnet indbragt en Ss,::: anG~"aetlJE: Fredning af T X'f<lerne i d?n

saakClldte "Jir!~ed'J'fl.1H~r~Jl18 i ?t:'~deri':f;V '3rk.

I\.nledr;iJl:en '1~ntil v~,r de'n, at f1:1v. ~\"1brnbnd C. Sylvest,

som h~ydede at vrre ~jdr ~f den nuvnte Alle, h3vde tilkendegivet, at

'1&n ef :1cnsyn til sin Fl u~t~)Lln":c.;e ønsbde st [,(.lde ell ..~r besk ore

rrc21'ne.

Ua'.Stet .{.JbmclDd ..Jylv"'t3t ;mndc" støt:::: sin P8c,staI1d Clm ~jen-

rl'Jrns.L'o:::tten til Al1'3:n 8':F.vel ])cl9 ':,trikulsk')rtet 3')m nas Areal::msivelsen

i hans SK-"'r'I<:> , ;:unje ,,'vaet il;:ke ,Zx":",,de hems :\.a2tond, idet ,\,lle",n ~·r

den en.::ste :di! ,ll ~wej til ,j,,:,n 7ierdJ:11, dc::r :>prind21is var 3irl::e'1'JTwnur-

bolig, ()o: s Jr.l Ja"ere er :Jvel,lrCl 'et t 11 fiu'2ns =ru,l tv el'k.

:j ~ en 018'1 1,~r\~fl ,?r [)re1 ~,::t ~ri'.:'sministerie t, som imi.llertid

ikkp. ønkcle clt anl "_,~e ,~c.g. hVl.cfor ;,'"vnet i "\iedivH' eJf n"tlJ.rfrednings-

lovens § 27 h2lr c.rL:'.It 3",: rn,)d :(vJbo.mJ :3ylvest. Ved d ..m derefter L~f

,:21+,3n 1'J1' ?reJeri;"dt3Und ,;'(:bstlJ m.m • .len 4.,);;t')b&r 1946 af s ",,:.;t e Dom

blev det - v scr.! 1j st P '8 :, LlnJL;.:; ".f en :.11' :-:I0jes~.er;;;t i 1"375 afsagt

{hm - Rtatueret, et ,jylves-:; i :ke h..11' -;;.jenJC1msret til ."lleen. Det maa
Jd ceft8r 'mt<:.:;es, :.l t ,l '~I'en:3 ,~r,d tv ~rk er den l's tte C;jer.

f;:l'udtv:rket [LI' ult,lt, Git "1.n ':;2:rnd ser ,Hleen fredet, Jg fra

l,i:i Alleen ievl'i·'t '3Lr:d2'iU',; ~c):l,,"j'~ ~.j:::::'e Cl' 'lt"C LCKe fremKClrnr:et n),~en

ladul~else bll'ls;t fr~ ')ft(j~vnte ~b~~nl ~ylve8t, ddr ~8r ~evdct, ~t en

.E'rcdni.rL. '~f .lleen vIl cel',we h'ir:! d'~Yl "et, "l3fl ellel'8 vilde rlave, tiL e:-t

fjerne l'Y'>8t'i1'O,S O'lJ,'Y' 1.1 "lf''':1'8 l 'lo'! ,J'nt'LoQ,," .:1i3"e v)1cser i'ld Ut'ler

') T ind 'iver 'lUns ';.rU(ld. I~:~tl h eVjel' en,lviu8 r'e, c. t han af denne Aurssg i u

kon "l1øste P-!',l :ter 11' ')J F'r-:.lgttl'Ber, lv).rf,)!' h"n tle,r paasta8et sig til-

kendt 3rst3lning. 1,DS o rll1dcllge ir~v (ik ud p~a 30) Kr. om ~ureti

:nen lnder F)r·h~L..lliil"::.o.cne :1.1' '18n neis9t 1()'3vet til 1·)00 Kr. een

::b{l.s 1':>1' ::llle.

j.J evnet finder, <.t .,lleen, de!' er g~,m'!lel, 'nen ti1syne18del1ue

endnu rc:t 1(~veCi.Ysti3, er -.i "~n S" ,c!:,n Sl=~lnhed ,g Ilfl.?:ør en S8b kar'.kte-

cistisrl: Jel af Fl'ecleri ;"3V,rk~~ c.vbi!.led,~, at Jen b:1r fr8cles.

N-evnet :n"r,er iGl'hos, U~ln8et at '~obrnt,nd S"lvest i~:!ce hul'

brHJY'et si?; f,I'ste1ndi,-t ael 'ied s,t p1' l1i.e ~'Tuc,ttr-tJer SBCi n:)r op t:Jd

.\llec;n, t ';".m:,e tilteede :F,IlS ,~l'~'.~~nin.·'3kY'AV unjer Hensyn til, :lt

hon da Plantningen f_ndt Sied, havde Føje til 2t tro, ~t han ejede

rrc~rne o: derfor ')ill f,rnøJent kunJe f~lde dem.

De l'f'Jr be,~t'" ri es:

L3irkerl0'D ,:eY'- ,11 een, der føre L' fra Nø L' "eZeHie i ~'rederiksv':erk,
til den tidli~ere ~r.lbedsbolig fClr Birkedo'rl'rleren, bør fredes Bu~ledes

at intet ':'ræ m9 f1.:1des, ej heller n,)<.':en I~~pning eller Besk_Bring

finde :Jted u::len ::'::.::trnt{kke c f ~11'ednin::~.;n,.evnet f'Jr Frederik3borg Amt,

11,o;eso:o en 33s1·;:::JdiGelse ~.f ~ l",::rnei.3 ;;J,iJer i en l.fSt:ll1,i :)I 3 m fra Sla;nrn
heller i~Ke ~~~ finde ~tdj.
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Jer till~:~es fhv. K~o~wnd 3vlvest i ~rstatning 100n Kr.

der udredes '!led HL.lvd -len Bf Jtnt3kessen 'J2: H;.lvd,'len af Frederiks-

værk K'Jillillune.

Denne Kendelse vi~ v~re at tinglyse, som, servitutstiftende p~a
l J .,... •

Matr.Nr. 85a af Frederiksv~rk Købstads·B~grUåde .(Hærens Krudtværks
Ejendom) og - af Hensyn til det misvisende Matrikulskort - tillige
pa" Matr.Nr. 70 af Frederiksværk Købstads Markjorder (Købmand Sylvest 's
Ejendom).

Paataleret har Fredningsnævnet for ~rederiksborg Amt.
J.L.Buch. Carl Poulsen. E.Thø~ernsen.

Denne Kendelse kan indankes tilOverfredningsnævnet 1
Løbet af 4 Uger.
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U d s k r i f t-----------------af
OVERFREDNINrrSNÆ~~ETS KENDELSESPROTOKOL.----------------------------------------

Aer 1947, den 13.Juni, efsagde Overfredningsnævnet paa
nrundlag år mundtl1~ De skt"iftlib VoterinB fØlgende

K e n d e l s e

i sagen Nr. ~1/46 vedrørende Frednin@ et Træerne i den 88Akaldte
Birkedommer~l1e i FrederiksY~k.

I den ef Frednlngsn~net for Frederiksborg Amtsr8~dskred8
den IB.November 1946 erssete Kendelse bestemmes følgende:

"Byrsadet i Frederiksværk o@ Turistforeningen samme Sted
har for Nævnet Inderagt en sag angaaende Fredning af Træerne i den S88-

kaldte Birkedommeralle i Frederiksværk.
Anledningen hertil var den, at fhv. KØbmand C. Sylvest,

•
.

som hævdede at være Ejer ef den nævnte Alle, havde tilkendegivet.
at han af Hensyn til sin Frugtplantage ønskede at fælde eller he-
skære Træerne.

U8~tet Købmand Sylveat kunde støtte sin paestand om
Ejendomsretten til Alleen saavel pe8 M8trikulskortet som pa8 Areal-
engivelsen i hans Skøde. kunde Nævnet ikke godkende hans Pa8stend.
idet Alleen er den eneste Adgangsvej til den Ejendom, der oprin~~lig
var Birkedommerbolig, og som senere er overdraget til Hærens Krudt~
værk.

•
Sagen blev derefter forelagt Krigsministeriet, som imid-

lertid ikke Øhskede at 8nlæe~e sag, hvorfor Nævnet 1 Medfør ef Na-
turfredningSlovens § 27 har enla~t sa8 mod Købmend Sylvest. Ved den
deref.ter ef Retten for Frederikssuna K"Øbstadm.v. den 4.0ktober
1946 afsagte Dom blev det - væsentligst pes rrrundlag af en af HØje-
steret i 1B75 afsagt Dom - statueret, at Sylvest ikke her Ejendoms-
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ret til Alleen. Det mas derefter anteges, at Hærens Krudtværk er
den rette Ejer.

Krudtværket har udtalt, at man gerne ser Alleen fredet,
og fra de til Alleen iøvrigt stødende Lodders Ejere er der ikke
fremkommet nogen Indsigelse tortset fra oftnævnte KØbmand Sylvest,
der har hævd~t, et en Fredning ef Alleen vil herøve ham den Ret,
hen ellers vilde have, til at fjerne Tr~rnes Rødder og nrene i det
Omfang disse vokser ind under og ind over hans Grund. Ban hævder
endvidere, at han af d~nne Aarsag ikke kan høste Frugter ef 50 Frugt-
træer, hvorfor hen har peastaaet si~ tilkendt Erstatning. Hans op-
rindeli~e Krav gik ud pe8 800 Kr. om Aaret; men under Forhandlingern'
har han nedsat Kravet til 1000 Kr. een Gang for Alle.

Nævnet finder, at Alleen, der er gemmel, men tilsyne-
ladende endnu ret levedygtie, er af en seadan SkØhhed og udgør en saa
karakteristisk Del af Frederiksværk Bybillede, et den ~ør fredes.

Nævnet mener derhos, uanset at K~mand Sylvest ikke
her baaret eig forstandigt' ad ved at piQnte Frugttræer sea nær op
ad Alleen, et kunne tiltræde hans Erstatningskrav under Hensyn t.il,
et han da Plantningen fandt Sted, havde Føje til at tro, at han eje-_r ,
de Træerne og derfor om fornødent kunde f~lde dem.

DerfOr bestemmes:
Birkedommer-Alleen, der fører fra Nørregade i Frederiks-

værk til den tidli~ere Emredsbolig for Birkedommeren, b~ fredes
sealedes et intet Træ msa fældes, ej heller nogen Kapning eller
Beskæring finde Sted uden samtykke af Fredningsnævnet for Frede-
riksborg Amt, ligesom en Beskadigelse af Træernes RØdder i en Af-
stand ef 3 m fre Stammen heller ikke maa finde Sted.

Der tillæ~~es fhv. KØbmand Sylvest i Erstatning 1000
Kr., der udredes med Halvdelen ef statskassen og Halvdelen af Fre-
deriksværk Kommune.

Denne Kendelse vil være et tinglyse som servitutstif-
tende paa Matr.Nr. 85~ af Frederiksværk KØbstads Bygrunde (Hærens
Krudtværks Ejendom) og - af Hensyn til det misvisende M~trikuls-
kort - tillige paa Matr.Nr. 70 ef Frederiksværk KØbsteds Merkj9rder
(KØhmand Sylvest's Ejendom).

Paataleret her Fredningsnævne1 for Frede~ikshorg
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Amt.
Denne Kendelse kan indankes til Ove~fredningsnævnet

i Løbet af 4 Uger" o

Kende1s8n er i Medfør af Naturfredningslovens ~ 19
forelagt Overfredningsnævnet. som den 26.April 1947 har besigtiget
Stedet og forhandlet med de i Sagen interesserede.

Da Over fredningsnævnet kan tiltræde net i Kendelsen
anf ørt e , vil denne være at stadfæste o

T h i b e 8 t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt den

l8oNovem'ber 1946 afsagte Kend~lse venrØrendo Fredning af Træerne
i den saekeldte Birkedommeralle i Frederiksværk stadfæsteso

Der tillægees fhv. KØbmapd C. Sylvest. Frederiksværk,
en Erst.atning P8B 1000 Kro, der afholdes med Fa1vdelen af Statskassen
og Halvdelen af Frede~iksværk Kommune.

P.OoV.
pou1.Andersen.
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OVEh]1h~DNnJGSNjEVN.ETS KENDELSES1)hOTOL0.1.------~--------------------------------

År 1956, den 8. september, afsagde overfrednj ngsnævnet pli
grundlag af mundtlie og skriftlig votering f01g8nde

k e n d e l s e
i sagen nr.72l/47.

Den 13. juni 1947 stadf'J3stede ovel'fredningsn'l3vneten af fred-
ningsn~vnet for Frederiksborg amt den 18. november 1946 afsagt

", ...... :lsi ~~

kendelse om fredning af tr'J3ernei den 88kaldte Birkedommeralle i
Frederiksv-erk.

I skri velse af 27. januar 1956 til fredningsn"Bvnet for Fred(;-
l'iksborg amt har hærens krudtv::erk som ejer af alletr'Berne indstil-
let, at den ommeldtc frednin: oph~ves. I en til hærens krudtv-erk
af Rkovrideren for Tisvilde-Frederiksv'X~rk skovdiotrikt under
24. januar 1956 afgivet udtalelse hedder det:

"Alletr:eernc best;)r af 18 elme, 4 lind, 5 .:erog l ask, og
tr~ernes alder m8. V13re n:Gllem 100 og 120 år. 2 lindet:.c,llerl'lln'mest
Nørregade er doe yngre. Ved en g0nn~mgane af alleen har je8 not0-
ret, at 5 elmetr~er er mere eller mindre anerebne af r8d, det
samme g~lder for asken og en af urene. Et elmetr~ har i stormen
den 21. ds. mistet hele toppen, og af et andet er- en stor gren
brekket af. De to sidstn-evnte tr-eer 89 friske nok ud, men brud-
stedet vi?te, at de var- delvis I'Bdne inavendie;.

Hvor der udfor alletræerne findes haver, er den skade, dor-
kan ske ved, at grene falder' ned i storm~ eller u.t tr~et helt
vælter, naturligvis begr~nset, men der findes nu 3 beboolseshuse
ved alleen, hvor risikoen for skade er S8 stor, at de DBrmeste
tr~er efter min mening bør f~ernes. Det drejer sig om 3 elm og
2 ær-.

For a t f j erne den størs te ri siko S'3 vel for f.Brdselssikkerhc-
den som for de ved alleen beligge~de huse, vil det s81edes efter
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min mening VBre nødvendigt at f:elde 9 elme, 3 Er samt l ask.
Da hele alleen bestÅr af 28 tr:ecr, vil en borthugning af 13 trEer
sk~mme udseendet S8 meget, at spørgsm8let, om man ikke ~kal om-
hugge hele alleen, trEnger sig p8. Efter min formening er der
ingen af trEerne i alleen, der er sBrlig monumentale, kun som
en helhed fr~mbød de en vis sk0nh6dsvirkning. Brydes helh0den
ved, a t man bOl"thugger hul v,: ,len af træ8rn e, falder dermed beret-
tigelsen for fortsat at frede alleen bort, og jeg kan ikke se
rettere, end at tiden er inde til, at man konsekvent bør fjerne
alle alletræerne (rr;8skep,~ n'ær de to yngre lindetr~er ved Nør:ce-
gade) og snarest muligt plan te en ny o'lle af lindetl'"BG1'."

Fredningsn::evnet for ]'rederiksborg amt hFlr efter fOl'etaget
besigtigelse anbefalet, at fredningen af alleen ophæves, idet
U"Ilvnetdog, såfremt dette sker, foresl?;]!',at det henstill\;}s til
hærens krudtværk, at der til erstatning af allet~erne pl:mtes en
ny alle af lindetr~er.

I skrivelse af ll. april 1956 til overfredningsnBvnet har
krudtv"Blket erklEret sig villig til st plante en ny alle af linde-
trEer, de~ dog efter dets opfattelse ikke b~r fred~s.

Under henvisning til det oplyste, finder ovol'frodningsnJlvnet,
at fredningen af de omh<'l.ndlede trJ3er bØT oph::eves,og at spørgs-
m81et om plantning af en ny alle m8 overlades til krudtv~rket8
afgørelse.

T h i b e s t e ID ID e s ~
Den af' fn;dningsn BVTIet for ]lrederikstorg amt ved kE,ndGlse af

18. novembel 1946 iv'13rksatte fredning af Birkedommeralle i
1!'rederiksv-erk,stadfæstet ved over'frcdningsnævnets kendelse af
13. juni 1947, oph~ves.

Udskriftens rigtighed
b8kr"Bftes.

~ t l / ; '(;-' La '"..:'~';;a:r
overfr edningsn :evnets sekret13I'
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