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afsagt don 16' juli 1952
af Naturfredningsnævnet for Fredoriksborg amt.

Frodningsnævnets opmærksomhed er blevet henledet på dGn overfor
hulvejen gennem Skuldelev Aas liggende såkaldte Set. Olavs Kilde,

•• ..."'_-.'fil,~...-:t:"""'~

hvis oprindelse går tilbage til middelalderen, og hvortil er knyttot
sagn om Kong Hellig Olav •

Nævne t har herefter afholdt møde o g drøftet sagen med ()j Gren
af matr~ nr. 10 a Skuldelev by og sogn, hvorpå kilden er boliggend0~
r8stQU~atør Hjalmar Carlson Nexø, Nyhavn 7,1. Kbh. Ejeren har
stillet sig velvillig overfor tanken om en fredning af såvel kildel1
og den omkring denne værende plads, bevokset med ret gamle linde-
træer s nmt en dl)lmindre træer o g buske, og er indgået på, at der
pålægges en servitut, hvorefter der indenfor on afstand af 10 m
mod syd, øst og nord fra denne bevoksnings grænse mod dell omgivende
mn.rlcikke må anbringes bebygge Ise af nogen art, helle!' ikke skure:;,
boder, transformatortårne 01101' andre skæmmonde indretninger.

Ejl2ren 01' derhos indgået på, at selve kildepladsen med be-
voksning fredes, sålodus at den sknl henligge urørt, ligesom de nu
eksisterende 6 gamle træer ikko må fjornes ellor beskadico3 , alt
uden orotatning til ejeren.

Slmldelev-Solo ø sogneråd vedligeholder kilden og kildcplo..dson.

(f HI BESTEMMES
Don p& matr. nr. 10 a Skuldelev by og sogn liggonde såkaldte

Set. Olavs Kilde bør fredes, s~lcdcs nt den kilden omgivende, ind-
lWc;11Cdukildeplnds samt et areal omkring dc.;nnemod syd, øst O{l. nord
i indtil 10 mIs afstand frQ kildepladsens indhugning skal henligge i
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sin nuværendo tilsto,nd. KildoplndsonG 6 gamlE) træor må ikIw fældes

(Jller boskc,digef:l, o,U der må il<ke onbringes bygningCJr, skure.;, boder

olIer nndr<) skæmm....:ndeindrotnin[;ur pli dat angivno aroL'.,l.

Vodligehold (;lG011af Id ldupladson påhvilo r s ogw)rudot f ar

8kuldolov-Ocls0 kommune.
Nærværende kendelse vil være at tinglyse pa~ m~tr. nr. 10 a

Skuldelev by ae soen. PcldtClleret hal' frednlngsnævnet for FrecJeriks-
bOJ.'e; amt.

eT. L. Buoh. Carl Pouloon. Th. Poulsan.

Ændringer i eller omatødelse af denne
kendelae kan kun kræves, hvis den in-
den 4 ueer indankes for overfrednines-
nævnet, Slotholmsgade 10, København K.
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