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Ål' 1953, den 28. juli, a:fsugde overfredntnc~:m:evnet p,j e:,xundlag uf
mundtlig og skriftlig votering f'-"lgende

k e n d e l s e
i sagen nr'. 753/47 v(ldrø :cende f I e,lnln2 at' et areal af matT.. 111'. 41.1
af N::el'llm.

I den af t'l'edni.n[;sn.e'mf:,t t'OI' Kø08Ylhavl113amtGl':'.ldskr'(::ds den l8(}llpril
.947 afsagte kendelse hedder det:

"Ved statsmini Gteriets skl'i vel~.3e af 5. j :.·~lU;U·1943 blev der :cej st
e'redningof-3ag ung~~ende arealer af f.1rJ.ti. nr. 4<.1, !ierum, ywmlig arealer
J'3. og ved den r,~kaldte Itavnebakl~ø.
• Matr. nr. 4a N:-erumejes t:J:f Søller0d korr:ll,uno, men de heY'omhrmdlcde

r.irealer har i en årrække v'Bret bortf'ol'pagtet ved utine;lyst forpagtninC1_.
kon trhkt ti l øki bsr'ed el' Andreas Chl'i s tenp en, nu d.ennes søn ol;:i bereder
Steen Christensen.

~I ]'oI'anl edningen til :::3:'Gi.nlvar, ut det sk.;~nnedes af El':Bl'lig betydning
L for u.lmenheden, at der i tllnlutnin[; til ntianl:1g nr. 11 og 12 etable-

redes fI'ednin~ af større crealer med ude~n~ for almenheden, herunder
af de hel'omhandlede tt.realeJ:' :::_erlig den G;~kLLldtc navuel'akl,:e, hvi8 eT t~S-

bevoksninc stod i fare for at bli ve pløjet or; ~d'fOl'pabteren, hvilket
mil tte forekomme meget uhel'3.iz:;t under henflYJl til, at denne ['rES bE.'voks-

eing er i høj 6rad bestemæenu8 fo::r ltJ,r1\.::1k't-.b0tf3sk0nhcdspræc.
II

Statsminis lieriet bebudede i f:',in navnte SKT ~velf:1e en udf::nlig
p:jst;;.,nd, som imidl ertid ~)kull G afvente fOl hE:.mdlin~;(;:r om G1'h var-valsen
af C:i.l'fmler af f..1j endomrnen "iVesse18mirlde ", ()er ej tiS u.f fiCl brikcm t HempGl.

11
/
'_ Bf ter ~.:.tnevnet havde r,jbesyndt [U,~!.:en 0:-'; :"Lnr.S.Jr:u.ldtforpar:te:ren og

oIJm~et denn eB til sagn orr-, a t y(j erligoL'e opplø jning 'Lkkr:; vi lle ske,
blev sa~8n udsat fOL at ufvente den behudede p~8tnnd.

I nk:dvels8 til stCttsmi.ni2teriet ~.tf 26. ~J.Ut:Uf~t 1943 bebudede fo!'-
pagterens sagfører, 1~mdsr8t8sagf0r'er VVilf:r"t;d Clll,j stemsen , et betyde-
ligt crstf..tningskl·a.V i anledninc af frodninco}"'aecm, og stl:ttmninif~te-
l'i et anmodede dGret' ter ud valge t Vcdl''?JTende K"Jbenhav1H:Je"snensgJ'ønne OIIl-

18der om for n:evnet at nedl-ef.:e;8 udfør-lig p~:f~tand om frcdni ng af l\.avne-
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_bakken

l et" •
indeholdende bestemr;:el SOl" om "offentligh6dens adbcmg til area-

I n~vnets møde den 24. september 1943 kunne udvalget imid~ertid
ikke nedl~gge endolig p~stand~ da de ovennævnt8 forhandlinGer med
forskellige ejere ikke var tilundobraf.t, hVOl'fol' sagen p{jny blev udsat.
P8 grund af de med statsministeriets og udvalgets forhandlin~Gr med
ejel'ne forbundne store vanskeligheder og som følge af krigsforholdene
iøvrigt gik der derefter et betydeligt tidsrum, uuen 2t videre kunne
foretages i sagen. Ved statsministeriets skrivelse af 8< januar 1947
anmodede ministeriet n~vnet om at fremmo 8ugen af hensyn til brugeren,
idet man udt'..l.lte, at "da forholdet med h(::n8;yn til almenbudonø :ldgang

_iI al'ealet formentlig rr:est praktisk vil kunne ordnes til sin tid
samtidig med erhvervel se af arealorne } bøJ' frednings8ervi tu·tt'3n ikke

_~ videre end nødvendigt til sikring ai gl:BsbGvoksn:Lngen og tevare18en.f arealets tilstand iøvrigt. II N~vnet indkaldte derefter til nyt møde
~en 23. februar 19471 hvor der {.Li' udrla1~et pil 3tatsminiDteriets vegne

blev nedlagt s~~lydendc p8.stand vedrøremde clI·er~let "Ravnorn.kk8n":
l) Arealet fredes s.iledes, FLt tilstanden derp8 ,ikke mlJ forandres.

Det er navnlig forbud t a t opføre bygninger r.rf enhveJ::'Firt,
herunder boder og skure (~llE):r'andre indretnineor, der kap
virke misprydende, h8runoGr lodn~LngBmastel' e118r lignende,
Endvidere er det uden f'r8dningsmyndiched01'nos tilladelse
forbudt:
a) at fjerne nogetsomhelst af den p~ arealet st~Jnde beplant-

ning af tlxer~ buske og
b) at foretage b0plantning

af den eksisterende,
c) at foretage afgravning, pli fyldning eller opplø jning af det

naturlie;e jordsmon, idet dette, hvor der ikke vokf.H~rskov,
skal henligge fJOm~9":Bsareal,

d) at nedbryde stendiger,
e) at tilstå trediemand vejrettighcder over arealet.

2) p~jtaleret hul' fredn1ngsnævuGt for Københavns amtsrådskreds.
P8 dette møde, hvortil brugeren hAvde ':lnmeldt forfald, fremkom

fra sognerAdets side ønske om en udvidelse af pAstanden, hvorfor sagen
påny udsattes til 28. marts 1947.

I n~vnets møde denne dag besluttedes det at afgøre sa~en alene
for forpagterens vedkommende og alene fors~vidt Bng8r arealet, der

\'n~vneA Ravnebakkon, af s tørrelse 6,. 3 ha, idet sagen J'or8f.1vidt anger

•
levende heen,
uf arealet udov~r vedli~eholde180

'l
"
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_Søller'ød kommune som ejer af arealet og c;ventual t <..ndre ej er's blev

udsat til afventning af endeIie pastand fra udvalget vedrørende K~ben-
havnsegnens gr'ønne om18de:r-.

Forpagteren har for fredninguns p~læggelse i overenSGte~11else mod
den ovenciterede status quo p~stGnd kT~vet en erst~tning af ialt
8.975 kr., der specificeres s~lodus~

l) Godtgørelse af betalt forpagtningsafgift 4.725 kr.
2) Indtægtstab 2.000 "
3) Leje af hus 1.500 "
4) Forskellige ud gi f ter 750 "
Han hur opgjort sit erstatningskrav for tidnrummet 1/9 1942 til

1",/9 1947 og har forbeholdt sig eventuelt at kræv~~ yderligere erstat-
ning ved hoveds:lgens ,'"fgørolse, D8frernt denne ikke er afgjort til

4tt/9 1947.
Da n:evnet del' har b,)~:igtiGet dc:d; heromhandlede bo.}:kupf.l:!·ti,

_~ finde, at d~t p~\ grund nI' d ()ts skønhed og ej ondoInmclighuc1 er af
væsentlig interesse for f.tlmcnlleden, skvmner TIvsvnct, at den fromsatte
ptJstand om frf:dning i overensstemme1C'1f-J med den nedlactG for,<ll1 ei terede
formulering h2r hjemmel i fredningslovens § l, hvorfor dGT vil v~ro

rI
at pin ,ugge e j endommcn f'r'cdn:"Lngsservi tut som beeæret.

Den ejer8n, Søllerød kommune, tilkommende erstatning henokydes
til senere afgørelse i n':evnet.

Den forpagteren, skibsreder Steen Christensen, tilkon:rHmd.'J erBtc.t-
ning vil i medfør af fredningslovens § 14 VBra at fa8ts~tte til et
afslag i forpagtningsafgiften, som nÆvnet Skønnf;;:l' for dGt ovcnu:nvnto

Cidsrum, eller rettelic ~:r'l" 14. jG.nuar· 1943 til 1/9 1947, pU8senr3.e
an ans'l3ttes til 2.640 kr., hvortil kommer forskellige udgir'tr:Y' ,r\" m.

360 kr. eller 1ftl t 3000 kr.
Dette beløb vil v:er·c at re1'undGre forpagteren af Søllerlt1d }:ommLmc,

edE;it beløbet til sin tid vil blive erstattet ·kom14unen i fOI'bindr:.:lse
med nævnets endel -Lgc keno.clse i hovedsf3.gen."

Konklusionen er s~lydende:
"Der p~lBgges matT. nr. 4a N~rum s~lydende fredningsservitut:
For den del af d(:rrmeejendom, som k:J.ldes havne bak}.:en , af areal
6,3 h; b~;;;;;~"'........,o-·~,,-,,--,·~, ..~.<~.<--,~."'''.''''''.' '. '" •. -~.,.., ", -'1 ye;,~I' f?
1) Arealet f I ed~s EJ~ledes, fit til f3tanden dorp:3 ikb~ T!lA forandr'es.

Det er navnlig forbudt at opføre bygninger af cnbvGJ'" ar't, her-
under boder og skun~ o11el' andT"3 .Lndl'etn. ingtJr, del kc,.n vil'ke

• misprydende, herunder l(;dningsmaster elle'!' lignenrh:J.
'1
j~



4.
Endvidere er det uden fredningsmyndi~hGdernGs tillade188 forbudt:
a) at fjerne nogetsornhelst at den P~} ~l1'ealet st8'mde beplantning

af tr~er, buske og lev~nde hezn,
b) at foretage beplantning af arealet ud ove:r· vedligehol~ 8180 rtf

den eksisterende,
c) at foretage afe;ravning, PI; fyldning 8111;;;1'opplø jnj ng af det

naturlige jordsmon, ic1f..t dettt:, hvor' der ikke vokser drev,
skal henligge som (;l'::esareal,

d) at nedbryde st~ndiGer,
e) at tilst:3, trediemand vejrettigheder over ar-r3alet.

2) P~taleret har fr(3dningr-m.nvnet for Københavns aætsr;'jdukr'\Jdu.e DEn' till~8g(]S forpagteren, ~}kibDrQder Steen Christ'j,::H1r-m, i er--
estatning ial t 3000 kr., dOl foreløbig wJredes nf Søllorød ]:.'ommunc.

Den ejeren, S01lerad kommune, tllkomm0nde olstatninc honskydoR til
efas tS1Jt tel se ved n:Bvnete endel tg() kcnde18e i ho 'lud Bi.Lg''m • "

Kendelsen blev forulagt overfr'edninesn evnet i medfør af natu::cf'rod-·
ningelovens § 19, 3. stko, s~,mt indanket nf forpl.:l.gteren af' (10"t pi3gul-
dende ~real, skibsreder Steen Christensen.

Under hens:ln til, at der ved };:enc1elsens fOl'l-.Jl:sg681se fol' overfl cd-
~I
I' ningsn..Evnet var tale om fr'~dning også af tilfJt~d~nde oml·~der· og om

Endringer i fredningen uf det hur omhandlede nre~l, meddelte overfrcd-
ningsn.Bvnet ved skr'ivelse af 22. mr.Lj 1947 f'orpagterens sagfører, 1~;l.nd8-
retssagfør'er Wilfred Christensen, at man f~rst ville behandle anke-
sagen, n;h' fredn-j ngsn.evnet havde afsagt en kcmdel se 1.1Y.1g8<.mdehele det
p~g~ldende omr~de.

• Landsretssagf01'er Wilfred Chr istGnscn rettede imidlerti6. i 1949
h~nvendelse til SøllEnød kommune oG overfredningsn.f)vnet om udbetaling
af den fOI'pagteren ved kend.e1sen tillagte Eirstatninu, hvoro:L'ter 0'181'-
f I ednlnesn'nvn et meddel te koml1~unen, cL t man, nF.'t1·fY'8dnings89.[;f..;TItil f:;in

e)tid ville komme til endelig b (::handlinc, ikke ville 80ge det ommoldte
beløb ptj 3000 kr. nedsat, hvorhos man henstillede, at kommunen udbe-
talte forpagteron be10b8t, hvilket er sk0t den 9. juni lJ49.

Den 22. november 1949 h~lr fr~dl1ingsnl)Vnet for Københavns b.mtSY·(lds--
kreds '-Lfsagt kendelse vedronmde det forn fvntc s tr~I're om!'t~d e, hvorofter
en del af dettu fredes. Under saeens bc~handling for overfrednin[8n':Bv~~",L
~r dot imidlertid blevet oplyst, &t der mellem Søllerød sogncr8d og
statsskovv~senet foreg8r forhandlinger om maeeskifto a.f arealer under
n13vnte større oml·2tr:'le,hvilket kan f8 indflydelse p:t sagens afgørelf~8,

'som derfor' har 1118ttet uds:'ettes.



Da overfredningsn:-.evn0t ikke: ment~; ved'bli vt::ndtl at kunne udskyde
afgørelsen af forpagterens erstatningskrav, ~nffiodede man i skrivelse
af 12. oktober 1951 tuksa tiorlEJkomrr.issioncn om at f'.l.stsætte den ham
tIlkommende crstntning p8 det i frGdningqn:evneto kC:TIrlelse n.f 18. apr'il
1947 angivne grundlaz.

Ved en den l. november 1951 ufholdt forretning fastsatte kommis-
eionen erstatningen til 5500 kr. med tillæg af rem ter 4% p. a. fra den
l. september 1947 at reene, indtil beløbet anvises til udbetaling.

Under taksationsfor-retningon ncdl":Lgde forpagteren p:3.stand p~
en erstatning af 1500 kr. for tab v0d et l8jelli~1 om et hus, idet han
gjorde ;nld endE.:, EJ. t han efter fr,::;dningen ikko hu.vde kunnet drage

_nytte af huset, samt for tab vod overlast p;~ huset. Dette el'statnings-
le k~av blev ikke t~get under påkenuels e, fordi huset ikke er beliggende

på det fredede ureal, og der ikkf;; i overfrcdn.ingsn Dvnot s skr'i vel De tilekommissionen var g-Lvet noget direkti v med hODByn til er8tatningskra-
vets medtagelse i kommissionens afgø:tGlp8.

:E:fter at lundsretssagfører wn. fred Chr'i.r3t<;;n:3enp~ forpagtel"'ens
vE:gne i skri vel fOleaf 5. december 1951 havde c;j ort inusigelf~e mod, at

lo' det omhandlede crstatnin~rsl{rav ikke var imødekommet, har' man i et den:r ...,
I 23. april 1953 Gfhold t møde opnfiGt onighed med for'pagteren, ski b~)red.c
~ Steen Christ8nsen om, at der til fuld afgørelse af erstatningskravet

udbetales et beløb af 500 kr. i forbindelse ~Bd udbetalingen uf den
af taksationskomrr;isfJ lonen fastsatto erstatning og med till:.r3g af rentor
som fastsat af taksationskommissionen.

T h i b e F t e m m e s $,I Den af fredningsn':evnet for Københavns amt::n-~d.:')krods don 18. apr-il
1947 afs~ste kendelse vedrørende fredning af et areal ~f metro nr.
4a af N1l:cumstadf,fJstcs med de 8.f dot foranst~'h,nde følgen·-je ,Bndrjneer.

Erstatningen er fastsat til ialt 6000 kr. + rent0r 4~ p.a. fr&
e'den l. septembur 1947 at r<Jgne, til betaling sker. Af' dette beløb

udbetales til Søl18r~d kommun~ 3000 kr. + renter 4~ p.a. fra den
9. juni 1949 at r'E.:gno, til betaling f'3k ..n, mr::dens r'(:;sten udbetal&s
til landsretscagfører Wilfred Christe:;m;en, Holmens kanal 5, København
K., ifølge fuldmagt fra skibsreder St0Gn Christensen.

l~r'sta tnint;en miJd ren ter ud!'E~d<J s med 1/3 aJ:' K21benhams og JPrede-
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-- riksbergs kOIDlliunerfordelt efter folketal~ Af resten udreder stats-
I kas~en 2/3 og Københavns am~sfond 1/3.

6.

Udsk:l'i f t en G l'tr;tich 1O)c1

bekr'Bf'tGs. _--,o~;,
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REG. NR /bt17._
Udskrift

af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Københavns
.Amtsraadskreds.

K e n d e l s e
afsagt den 22.November 1949.

Ved Statsministeriets Skrivelse af 5. Januar 1943 blev
der rejst Fredningssag angaaende den Del af Ejendommen Matr.Nr.
4~ af Nærum, tilhørende Søllerød Kommune,som kaldes Ravnebakken,
af Areal\ 6,3 hect.

Foranledningen til Sagen var, at det skønnedes at være
af særlig Betydning for Almenheden, at der i Tilslutning til Sti-

l

anlæg Nr. 11 og 12 blev etableret Fredning af større Arealer med
Adgang for Almenheden, herunder af de heromhandlede Arealer, spe-
cielt Ravnebakken, hvis Areal var bortforpagtet, og hvis græsbe-
voksning stod i ~are for at blive pløjet op af Forpagteren, hvil-
ket maatte forekomme m~~et ~eldigt under Hensynrtil, at 'denne

. , -be .- , .
Græsbevoksning er i høj Grad/stemmende for Landskabets Skønheds-
præg.

Statsministeriet bebudede i sin ovennævnte Skrivelse en
'.

udførlig Fredningspaastand, hvis Fremkomst imidlertid maatte afven-
te Forhandlinger om Erhvervelse af Ejendommen Wesselminde.

Efter at Fredningsnævnet havde paabegyndt Sagens Behand-
ling og opnaaet Forpagterena Tilsagn om, at yderligere Oppløjnin~
ikke ville ske, blev Sagen udsat til Afventninr af den bebudede
Fredningspaastand.

Det viste sig imidlertid ugørligt i den følgende Tid at
fremkomme med Fredningspaastanden, idet dels de ovennævnte Forhand-
linger om Erhvervelse af Arealer grænsende til det planlagte Fred-
ningsomraade mødte betydelige Vanskeligheder, dels Krigsforholdene
greb forstyrrende ind.

Herefter anmodede Statsministeriet. ved Skrivelse af 8.
. . .

Januar 1947 Fredningsnævnet om at frem.l1eSagen af HeIl-syntil For-
,

pagteren af Ravnebakkens Terræn, ide~ Ministeriet samtldiF, udtalte,
• • \ ,J

at 'II da Forholdene med Hensyn tii Ålmenhedens Adgang til Arealet
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formentlif, mest praktisk vil kunn~ ordnes til sin Tid samtidig
med.Erhvervelsen af Arealerne, bør Fredningsservituten ikke gaa
videre end nødvendigt til Sikring af Græsbevoksningen og Bevarel-
sen af Arealets Tilstand iøvrigt. "

I Fredningsnævnets Møde den 28. Februar 1947 blev der
af Udvalget vedrørende Københavnsegnens grønne Omraader paa stats-
ministeriets Vegne nedlagt Eaastand om status quo Fredning af Are-
alet Ravnebakken, og denne Paastand blev taget til Følge ved at
Fredningsnævnet den 18. April 1947 afsagde Kendelse med saalyde~-
de Konklusion :

" Der paalæeees Matr.Nr. 4a af Nærum saalydende Frednings-
servitut ,

•
For den Del af denne Ejendom, der kaldes Ravnebakken

af areal 6,3 hect bestemmes :
l. Arealet fredes saaledes, at Tilstanden derpaa ikke r

maa forandres. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger af enhver
•.

Art, .~e~der Boder og·Skure el~e~ and~e Indre~ninge!, der kan v~~-:
ke misprydende,herrtnder Ledningsmaster e.l. Endvidere er det uden
fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt :

a. at fjerne noget somhelst af den paa Arealet staaend~
l. ."M

'-<

Beplantning af Træer, Buske og levende Hegn.
b. at foretage Beplantning af Arealet udover Vedligehol-

delse af den eksisterende.
c. at foreta~e afgravning, paafyldning eller oppløjning

af det naturlir,e Jordsmon, idet dette, hvor der ikke lig["er Skov,
skal henligee som Græsareal.

d. at nedbryde Stendiger.
e.at tilstaa Trediemand Vejrettigheder over Arealet.
2. Paataleret har Fredningsnævnet for Københavns Amts-

raadskreds.
Der tillægges For~agteren, Skibsreder steen Christensen,

l

i Erstatning ialt 3000 Kr. , der foreløbig udredes af Søllerød KdmT l
I

mune. Den Ejeren, Søllerød Kommune, tilkommende Erstatning, he~-.;
skydes til fasts~ttelse ved nævnets endelige Kendeis~ i HOv~d~aF.:~n~ )

(

·1



I Skrivelse af 26. Marts 1947 til Fredningsnævnet meddelte
Statsministeriet, at Ministeriet paa Foranledning af Søllerød Kom-
mune ville være sindet at foreslaa en Udvidelse af Fredningssaeen
i Overensstemmelse med et af Udvalget vedrørende Københavnseg-
nens grønne Omraader udarbejdet Udkast, og herefter har Udvalget med
Skrivelse af 23. April 1947 tilstillet Nævnet og i dettes Møde den
19. August 1947,nedlagt saalydende fredningspaastand ledsaget af
6ø 105 d betegnet Kortskitse ( sagens bilag 24 ) udvisende det af

'e.....
e

I!'redningspaastanden omfattede omraade med henholdsvis mørkegrøn og
lysegrøn signatur.

Frednine;spaast mden er saalydende :
Forslag til Fredningsservitutter for Arealer ved Ravne-

bakken og Mølleaaen i Søllerød Kommune, jfr. Kortskitse N.Sø.l05 d.
Forsaavidt angaar det paa Kortski tsen med mørkeerøn sig-

natur viste Areal gælder følgende Bestemmelser
1.Almenheden faar Adgang til at færdes og opholde sig

paa Arealet.
2.Arealet fredes iøvrigt saaledes, at Tilstanden derpaa

ikke maa forandres. Det er navnlig forbudt :
, At opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder, Skure

eller andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder Led-
ningsmaster o.l. Den eksisterende Bygning" .l.tavnehøjn vil kunne
anvendes som Restauration e.l. eventuelt nødvendige Udvidelser ellertit Ombygning skal godkendes af Fredningsmyndighederne.

3. Uden Fredninesmyndighedernes Tillad"else er det forbudt
a. at fjerne den paa Arealet staaende -Beplantning af Træ-

er, Buske og levende fugn.

v. at foretage Beplantni~e; af Arealet udover Vedligehol- ,
delse af den eksisterende.

c. at foretage afgravning, paafyldning eller Oppløjning
af det naturlige Jordsmon, idet de~te, hvor der ·ikke for Tiden vok-
ser Skov,skal henligge ~om Gr.æsareal•

. d~ at nedbryde Stengærder. . -", '.= .,. .:' -: . ~.

e.at 'anlæg~e Veje eller Stier 'eller at t~lB~aå,~re~ie~d ~
Vejrettigheder over Arealet.' ~.' ,: . ~.

• '. 1"1 '~""'" j .. " ~ i-,
.', f'matr.nr. eller 1<

". .~ I
,' .. : '1'~. : ,! i'

f. at udstykke de under fredningen inddragne
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I
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dele heraf udover det til fastsættelse af Fredningsgrænsen nød-
vendige.

e
e

Mistbænke, Boder, Skure eller anbringe andre Indretninp.er, der
kan virke misprydende, herunder Ledninf,smaster e.l.

3. Uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse er det forbudt
a. at fj,erne den paa Arealet staaende Beplantning af Træer,

Buske og levende Hegn.
b. a~ foretage Beplantning af Arealet udover Vedligehol-

\ delse af den eksisterende.
(> • f . ,r' . . '... ~' .1

at foretage Afgravning eller Paafyldning af den natur- l, C.

lige Jordsmon.
d. -at ne~bryde Stengærder. J •" ...'-

I

e. at anlægge Veje eller S~ier eller at tilstaa Tredie-
mand Vejrettieheder over Arealet.

f. at udstykke de under Fredningen inddragne Matr.Nr. e'~r
Dele heraf ud over det til Fastsættelse af Fredningsgrænsen nød-
v~ndige.

4. Der aabnes Almenheden Adeang til Færdsel til Fods paa
den eksisterende Markvej paa Matr.Nr~ 7~ mellem Stianlæg Nr. 11
( fra Mølleaaen til Høje Sandbjerg ) og Nærumbanen.

5. Fra den Del af Matr.Nr. 7~, der for Tiden udnyttes som
Gartneri, skal Bestemmelsen i Post 3~ oe b ikke være til Hinder
for Gartneridriften.
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Fredningsnævnet har gentagne Ganee besigtiget Forholdene
paa Stedet og har behandlet Sagen i en Række Møder, til hvilke Ud_
valget vedrørende Københavnsegnens grønne Omraader paa Statsmini-

Lyngby So~eraad
steriets Vegne, Københavns Amtaraad, Søllerød Sogneraad,/Danmarks
Naturfredningsforening, Direktoratet for Statsskovbruget, Skovride-

ren for Jægersborg Distrikt, Københavns Magistrat, Frederiksberg
Kommunalbestyrelse samt de paagæ1dende Lodsejere og Panthavere har

/

været indvarelet.

I

I
I
I :-
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De af Frednings~aastanden omfattede Arealer tilhører Sølle-
rød Kommune med Undtagelse af

Matr.Nr. 3c af Nærum tilhørende Gentofte Kommune •
Matr.Nr. 6s af Nærum, som tilhører 'Fabrikant J.C. Hempe1.
Matr.Nr. 6u af Nærum, som tilhører Enkefru Anna Marie ( Gad

Hansen og
Matr.Nr. 7i og 7k af Nærum, som tilhører Fru G. Spies, ~ru

'.," I. Manthey Wagner og Mogen~ Peer Manthey-,!agners Mindefond
hver med 1/3.
I Møder den 26. Juli 1949 og 1.November s. A. har Søllerød

, ' ,vi'Sogneraad ved Raadets Formand fremsat Begæring om~'at Sagen, for sae
den angaar Fredning af Arealer tilhørende Søllerød Kommune, maa bli-
ve udsat under Hensyn til Forhandlinger om et nærmere betegnet An-

-~ liggende, idet disse Forhandlinger angives at ville kunne føre til ~
hesultat, sam vil stille Spørgsmaalet om Yredning af Kommunens oven-
nævnte Arealer i ny Belysning. Sogneraadets Formand gjorde nærmere
Rede for Grundlaget for Begæringen og motiverede denne nærmere.

l
- l

l
!

Det fremgaar heraf, at det nævnte Anliggenue er en paatænkt
Vejomlægning, hvis Udførelse vil kunne føre til et magelæg af
søllerød Kommunes af nærværende I!'redningssag omfattede Arealer med
andetsteds i Købenllavns Amt beliggende Arealer tilhørende' Statsskov-
væsenet. 'Sogneraadets Formand har derhos ~rklære~_ ov~rfor Frednings-

• • ," l ~

nævnet . i Mødet den 1: November 1949, at nvis' Sogneraadets oven-l
I
I :
I ",;

1-
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"
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I

, " .'. '~~

'nævnte Begæring om Fredningssagens delvise Udsættelse bliver taget
tii Jøl~e, da maa det ~se~ so~ 'e~''selVfø~ge, 'at~:Ua~'~~~""~ntetfore-

. l,. ~. I

tager sig med de paagældende Arealer.~il .præjUdi~e ior.4en begærte,..' .
.. •• (.;'i.'1 ~j •

Fredning,saalænge Spørgsmaalet om denne ikke er endelig afgjort.
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Der skal herved henvises til, at selve Arealet Ravnebakken
allerede er undergivet status quo Fredning 'ved Fredningsnævnets oven
nævnte Kendelse af 18. April 1947, hvorefter den nu til Paakendelse
foreligeende Paastand, hvad Ravnebakken angaar, gaar ud paa Udvidel-
se af status quo Fredningen til Fredning med Adgang for Almenheden

Fredningsnævnet finder, at de af Sogneraadsformanden frem-
førte Argumenter for Sagens delvise Udsættelse som begært af ham
paa Sogneraadets Vegne er saa vægtige, at Nævnet vil imødekomme 'Ue-
gæringen, ~vilket bliver at udføre saaledes, at Fredningssagen, f

saavidt den angaar Arealer tilhørende Søllerød Kommune, stilles i
Bero indtil videre. Der ligger heri, at Nævnet vil forlange at blive
holdt underrettet om Forløbet af Arbejdet med og Forhandlingerne om
det anliggende, af Hensyn til hvilket nærværende Sag saaledes stil-,.
les delvis i Bero.

,
, I

Fredningsnævnet har derhos besluttet, at under Hensyn til,
, at !let af nærværende ~ag ~mfattede A:rea~, Matr.Nr., 3c ,af NfErum, som'

~-~""< •. - . , -~~ ~ .'

tilhører Gentofte Kommune, er beliggende som en Enklave af forholds-
mæssig ringe Størrelse omgivet af Søllerød Kommune tilhørende Om-

raad~r, vil Fredningssagen være at stille i ~ro ogsaa forsaavidt
angaar Gentofte Kommunes Areal.

Forsaavidt angaar Ejendommen Matr.Nr. 6 u af Nærum,til-
høre~de Enkefru Anna Marie ( Gade ) Hansen, hvil~en Ejendom er b,' '

bygget med et Eenfamiliehus ses Fredningspaastanden ikke i væsent-
lig grad at gå ud på yderl;igere Beskytt'else i naturfredningsllllBS-
sig Henseende, end der er givet ved Naturfredningslovens '§ 25, Stk.

Hvad angaar Matr.Nr. 7 i og 7 k af Nærum ti].børende .l!'ru
• P. Spies, Fru I. Manthey-Wagner og Mogens Peer' Manthey-Wagners Min-

defond hver med 1/3 må Fredningsnævnet efter dets Besigtigelse af
Forholdene' på Stedet skønne, at disse Arealer foreløbig er tilstræk-
kelig beskyttet naturfredningsmæssigt set ved ~est~mmelsen i Natur-
fredningslovens § 25, Stk. 2, og Næ~et Bkønn~r ~e~hos, at der efter

I

l
l,
!,

, , .
Forhoidene ikke er aldeles tilstrækkeiig Motiv,et'1~:g.f07, således ''," ' ~, ',', - ," ; ,<>' . '" "
som det er påstået/give Almenheden Ad~ang til Matr~~r.'~ k, ftvilket'

/ • \,/It

derhos skønnes at gælde"også i tilfæ~~~, af, at Almenheden senere
, .~ ,- >, I I



måtte få adgang til den tilgrænsende Ravnebakkeskov, og Nævnet fin-
der herefter ikke at kunne gå med til at belægee Arealerne Matr.!~r.
6u,7 i og 7 k med Fredningsservitut som påstået.

Hvad endelig angår Arealet Matr.Nr. 6 s af Nærum tilhø-
rende Fabrikant J.C. Hempel, da finder Frednin~snævnet, at Belæg-
gelse af Arealet med Fredningsservitut både er en naturfrednines-

mæssie set tiltrængt ]'oranstaltning oe; har fornøden Hjemmel i Na-

turfredningslovens § l. Nævnet må dog på den anden SIde finde, at
der , navnlig under Hensyn til, at Spørgsmålet om E'rednine af de Søl-

lerød Kommune tilhørende Arealer bliver stillet i Bero, ikke er

I
i,
(

tilstrækkelig Anledning til for Tiden, som Påstanden gar ud på, at
lade ]!'redningaf matr. !jr. 6 s som isoleret 6mråde omfatte Adganr; fur
Almenheden, hvorimod der vil være at pålægge Arealet status quo Fred-
ning af det i påstanden for sådan fredning post l - 3 anførte Ind-
hold og således, at den i ~åstanden Post 5 indeholdte Modifikation

i Posterne 3 a og b angående Fjernelse af Bevoksning og Foretagelse
af Beplantni~g skal være gældende med ~ensyn til Fredningen af matr.

,dr. 6 s som efter det oplyste anvendes til l!'rugtavl.,
Erstatningen til l!'abrikantHempel for ]'redning af hans

omhandlede Ejendom findes, idet Ejendommen efter det oplyste er af
Areal ca. 1,7 hec.t, og desuden et Vejareal af 1720 m 2, og er vur-
deret til 10 3re pr. m ~ til .Grundskyld, at kunne bestemmes til 2000
Kr., som vil være at udrede med Halvdelen af Statskassen oG HalvJe-

len af Københavns Amtsfond.~
I
l
I

I
I
i

l
I

Ver påhviler efter det oplJste ikke Ejendommen Pantebe-
hæftelse.

Herefter bestemmes
Forsåvitit angår de af denne Sag omfattede Arealer, som

tilhører Søllerød Kommune~'Gentofte Kommune, stilles Sagen i Bero
indtil videre.

Den nedlagte Påstand om Fredning af Arealerne ~~atr.Nr.

6 u af Nærum, tilhørende Enkefru Anna Marie Gade) Hansen og Ma.tr.
Nr. 7 i og 7 k,Nærum,tilhørende Jl'U P. Spies, Fru r. Manthey-Wagner



!
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eg Mogens Manthey-Wagners Mindefond, hver med 1/3, kan ikke taees
til Følge. Der pålægges Grunden Matr.Nr. 6 s af Nærum, tilhøren-
de Fabrikant Rempel, sålydende Frednin:~sservitut

Arealet fredes således, at Tilstanden på det ikke må
forandres,men det skal udelukkende kunne udnyttes samme Måde som

de
hidtil,forsåvidt/efterstående Bestenunelser H:ke medfører yderli-
gere Rådighedsindskrænkninger.

Det er navnlig forbudt
at opføre Bygninger af enhver Art, herun<1er Drivhus.,

mistbænke, Bo<1er,Skure eller anbringe andre Indretninger, der kar.
virke misprydende, herunder Ledningsmaster o.l.

Uden Fredningsmyndighedernes TillaueIse er det forbudt
a. at fjerne den pilarealet stående BeplantninG af Tr2er,

Bus:(e og levende Hegn,
b. at foretage Beplantning af Arealet udover Ved]i~ehol-

delse af den eksisterende,
c. at foretage af'eravning eller påfyldning af det natur- ,

lige Jordsmon,
d, at nedbryde Stengærder,

at anlægge Veje eller Stier eller at tilstå: Trediernande.

~
I
l
I
I
I

!
l
I

Vejrettigheder over Arealet,
f. at udstykke Grunden eller Dele deraf udover det til

Fastsættelse af .E'rednin,:;ogrænDennødvendiGe.
Bestemmelserne i Post l, 3 a og b skal ikke være til

Hinder for Anvendelse af Grunden til Frugtavl.
Der tilltcg~es Ejeren, ~'abrikant J.C. Rempel en Erstat-

ning af200oKr. som udredes med Halvdelen af Statokassen og Halv_
delen af Københavns Amtsfond.

Reide-Jørgensen. Chr. llauch.
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