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Kendelse
afsagt d, 8' septbr. 1950

af Naturfredningsnrevnet for Frederiksborg amt.

Til godset Krabbesholm hører en Park, kaldet Lindegaards-
parken (matr, nr. 15 a og 15 b af Skibby by og SOgn), hvilken
park det i længere tid - paa grund af dens skønhed og beliggen-
hed - har været nævnets ønske at faa fredet.

Dette ønske er nu tiltraadt af ejeren Ejendomsselskabet
"D.F.K," ved grosserer Christensen, der herhos har tilbudt, at
fredningen maa omfatte en del af den lille skov (kaldet "Lange-
skov" ), der paa den anden Side af byvejen Skibby-Egholm støder op

til Lindegaarden.
For parkens vedko,nmende gælder fredningen hele parken med

undtagelse af det areal, der ligger indenfor en afstand af 75 m
fra den nævnte byvej.

For skovens v8dkommende tager fredningen sin begyndelse ca.
150 m fra den nævnte byvej og sin afslutning ved landevejen Frede-
rikssund-Holbæk. Matri~ulært drejer det sig om dele af matr, nr.
1 c af Egholm Hovndgaard, Sæby sogn, 2 a og 2 b summe sted samt
15 b af Skibby"

Da Sæby sogn ligger i Gl. Roskilde amt har Statsministeriet
ved skrivelse af 3, juni 1950 henvist sagen til behandling i sin
helhed ved nævnet for Frederiksborg amt. I sagens behandling har
fredningsrepræsentanter for Sæby sogn deltaget.

De fredningsbestemmelser, som er tiltråadt af ejeren, gaar
ud paa følgende:

Parken holdes som hidtil som lystskov, der - bortset fra en-
kelte bevoksninger med gran og fyr - bestaar af løvtræer,

Bortset fra at ejeren forbeholder sig at bygge til eget brug,
skal saa vidt gorligt den nuværende tilstand opretholdes, der-
under den hidtidige udnyttolse til græsning"



Ororaadet roaa ikke udstykkes, og der maa ikke permanent opsæt-

t.es boder, skure, mastor (stærkstrømsledninger) eller andre ind-

retninger, som kan virke skæmmende, ligesom arealet ikke maa anven-

des til teltslagning eller paa anden maade som 16jrplads.

Retten til jagt opretholdes som hidtil.

De i parken værende damme skal saa vidt muligt bibeholdf3s.

Grenkapning og Svampeplukning or forbudt andre end ejeren.
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Offentlighedtm skal fremdoles have adg811g til dot fred ,'de om-

reade. Dog er kun gaaende færdsel tilladt. Hunde og cykler maa

ikke medtages •

Nærmere ordensregler for publikums adeang kan med frednings-

nævnets bistand udarbejdes, og ved parkens eneste indgang (mod

syd) ved opslag bringes til publikums klmd skab o

Tilsvarend e re gIer gmlder for d e foran nævnte skovarealer.

Herefter be s teImles:

De forEID nicvnte park- og skovarealer fredes i det foran an-

førte omfang.

Kendelsen vil være at tinglyse som servi~ltstiftende for
Yk-. -UA, r...., ( {", ~.,

matr~ nro 15 a og 15 b(Samt fuatr. nr. le, 2 El og 2 b af Egholm

Hovedgaard ~ Sæby sogn i det omfang, hvori kendelsen berører disse

numre.

Paataleret har den til enhver tid valrende ejer, fredningsnæv-

net for Frederiksborg amt og Danmarks :Natul'fredningsforening,

hver for sig eller i forening,

J. L. Bueh, Carl Poulsen.

Co Themdrup. Vald. Andersen.

Foranstaaende kendelse tiltrædes af undertegnede ejer af de

fredede arealer:
TIjendomsselskabet D.FoK, A/s

E. Ingemann, Allan Christensen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kondelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indankes for Overfredningsnævnet,
Slotsholmsgado 10, København K,
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