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Forhandlingspr,)t'1k0l for Fredningsnævne't for Københavns
Amtsraadskreds.

på Mariendalsvej
l u.

Mødt var f'1rmanden, Dommer Heide-Jørgensen, amtsrådsmedlem
Hauch "g fnrhenvErende b lrgmester Vilh. Fischer.

For Frederiksber6 k()ffiffiUnemødte k"nt'lrchef Schmidt.
For nat~r:redningsrbdet m0Jte professor C.A.Jørgensen:
For tandlæge 'Nulff mødte hans bl',)der,grosserer Nulf!.
F"rmanden redegj()rde fnr sagen.
ner fremlagdes

skrivelse af
skrivels~ af
skrivelse <:tf

27.n0vember 1948 fra tandlæge Wulff
5.december 1948 fra havearkitekt Sørensen,
ll.december 1948 fra Danmarks naturfrednings-

f'rening.
Professor Jørgensen udtalte, at den pågældende poppel efter

dens art og beskaffenhed er af s~dan betydning f,r de interesser,
som nhturfreuningsrådet specielt vareta~er, &t rådet meget må anbefale
fredning af træet.

løvrigt tiltræder profess')ren også naturfredningsforeningens
ønske (Jmbeskæring af trt~et af æstetiske grunde." '

Gr0sserer Wulff udtalte sig ()ghenh()ldt sig til tandlæge #ulffs
skrivelse, bilag 3 • ..

~ævnet vedt1g herefter at ~ennemføre den pågældende fredning,
dog således at de 4 nederste grene ps tr~et bliver at fjerne ved
fredningsnævnets foranstaltning, 0g at det tillades tandlæge Wulff
at fjerne den rod, S0m går nJrd-syd ind under ejend'1mmens g~rdbelægning
efter forhandling med stadsgartneren i Frederiksberg kt,mrnuneom fnran-
staltningens størrelse. Selve fjernelsen af de pågældende grene vil
stadsgartneren pa Frederiksberg p~tage sig at udføre.

Herefter bestem~es:
Dem 0mmeldte på ejend0mmen, matr.nr. 12 mb, Frederiksberg Marien-

dalavej 10-12 stående p0ppel fredes, således at træet med de oven-
anførte f·,rbeh')ldikke må fældes, tophugges , r0dhugges eller på
anden måde beskadiges.

Afvigelse herfra vil kun kunne finde sted med fredningsnævnets
samtykke.

Udgiften ved fjernelse af n~vnte 4
med halvdelen af statskassen 0g den

kommunes kasse.
'Nulff
berg

grene gndtgøres tandlæge
anden halvdel af Frederiks-

Kendelsen oplæstes 0g Gr's3erer ~lff gj~rdes bekendt me~



tandlæge Wulffs ret til
inden 4 uger fra dato.
sign. Heide-Jørgeasen

--
at påanke kendelsen til werfredningsnævnet

Vilh. Fiseher. Chr. Hauch •
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Ar 1949, den 3~i ~arts, ~fs~gde ove~fr9dningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og sktiftiig vo~eriris følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 880/48 vedrørende fredning af et på ejendommen matr.
r\ nr. 12mb af Frederiksberg, Mar1endalsvej 10-12, ståepde poppel-

træ.
Danmarks naturfredningsforening har i skrivelse at 12. oktober

1948 anmodet fredningsnævnet for Kebenhavns amtsrådskreds om at
iværksætte fredning af et på ejendommen matr. nr. 12mb. at Frede-
riksberg stående poppeltræ tilhørende tandlæge C.E. Wulf~, Ting-
skiftevej 6, KØbenhavn. Det anføres af foreningen, at denne poppel

~. er et af de skønneste og mægtigste træer i København, et træ, der·
præger hele bydelen og er smukt i sig selv, som det spejler sig
i resten af åen, der endnu er åben her.

Sagen er derhos anbefalet af naturfredningsrådet.
På et den 14. december 1948 afholdt møde vedtog nævnet at

gennemføre den pågældende fredning, dog således at de 4 nederste
grene på træet bliver at fjerne ved fredningsnævnets foranstalt-
ning, og at det tillades tandlæge Wu1ff at fjerne den rod, som ~,

I
l
I
l
I I,

går nord-syd ind under ejendommens gårdbelægning etter forhand11nS
med stadsgartneren i Frederiksberg kommune om foranstaltningens
udførelse. Selve fjernelsen af de pågældende grene ville stadøgart-
nerell på Frederiksberg påtege .sig at udføre.

Nævnet bestemte fierefterl
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"Dan ommeldta på ~jendommen matr. nr. 12mb Frederiksberg,
Mariendalsvej 10-12, stående'poppel fredes~ således at træet
mad de ovenanførte forbehold ikke må fældes, tophugges, rodhuggas
eller på anden måde boskadigas.

Afvigelser herfra vil kun kunno finde sted med fredningsnæv-
nots samtykko.

Udgiften ved fjornelson ef nævnte 4 grene godtgøros tandlæge
Wulff med halvdelen af statskasson og don anden helvdel ef Frede-
riksborg kommunes kasse. II

Donne kendelso er ef tnndlæge C.E. Wulff indanket for over-
fredningsnævnot, som den i5~ fabruer 1949 har bosigtigot træet
og forhandlet mod en r~præsontaht for ejoren og andre i sagen
interossa~edo. .,_

Stadsinganiorens direktorat he.r oplyst, 2t dor vil blive an-
tlagt sporveje oval' det areal, som ligger undor træets krono, og

Københavns sporveje har anført, et do til don tid må forlange
trækronen beskårot i 7 mIs højde over skinnooverkent og i 4,5 m's
bredde fra sporarealets midte samt kræve sikkerhed for, et drif-
tan ikke udsættes for st~ndsningcr hidrørendo fra nGdfeldende
grenos ødelæggelse af vogne, spor og lodningsnet.

I on af stadsgartnoren i København den 17. fobruer 1949 afgi-
vet udtalelso enføres bl.c. " ••••• Dat omhc'ndlodo træ her imid-
lortid en ovorordentlig ferlig plcoering, idot dot står tæt ved
såvol bebyggelse som ved færdsolscroal, og under hensyn til den
store fara for yderligoro nodstyrtning af storo grene, som ikke
alane kan forudses, men som med sikkerhed ken påregnos at ville
sko, ken jog kun anbefalo onten on så kraftig nedskæring et kro-
non, at træets skønhod vil forringas i maget væsentlig grnd, eller
fuldstændig fjernelse ef træot, idot dot ikke vil være muligt på
sagkyndigt grundlag at ~nviso endro måder (f. eks. bardunoring
af allo de store hovadgrone), dor k~n sikre mod, et fromtidigo
nodstyrtninger indtrætfQr."
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l' 'Da ovorfredningsnævnot eftar dot sålodes oplyste ikke finder,

at dat ommeldte poppaltr. bør frodes, vil den ef fredningsnævnet
,

for Københavns amtsrådskrads afsagto kendelso være ~t ophæve.
T h i b e s t o ~ m Q s l

Don af frodningsnævnot for Købonh?vne r.~tsråd8krQds don'
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14. deoomber 1948 afscgta kendolso vedrørondo frodning ef ot
på ejondommen matr. nr. 12mb af Frodoriksborg stå~hdo poppeltræ
ophæves_

Udskriftens rigtighod
bekræftes

~if. /ovortrodnings~nots sokrotær
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