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Undertegnede profes30rinde Dncny PIUIIl, der ved ndkolY.st, lyst den .13.5.1952 er e,'jer8f matr. nr. 2 h nf Smidstrup by, Horsholra so:~n,
pålT·~ger hcrvec1 denne ejendom følf,ende :-.ervitutter under forllt.h'['zt-
ning af, ~t den hidtidige fredDkovGspligt frufaldes:
l. Det prr vedhT~·tede plnn med rød kontur angivne areal bevares 801.1

p#!(, således:
a. at bevoksningen p~ den med grøn farve markerede zone ikke
antastes uden den tilsynsførende skovriJers till~de18e, do~ oL

den p~ plnnen viste stiforbindelse fra urtGtyknin~uvejen til
~olehaven genneDfores, og
b. at e~entlige træer - medminrlre skovrideren meddeler tilludeI-
se - kun må ryddes i det omfang, det nødvendiggøres ~f bebyggel-
se oc vejnnlæg. Da det kan påregnes, at de her n~vnte træer på
grun~ af alder o. lign. på et tidspunkt vil folde, skul Jer ~ad
fornøden forstDæssig bistand i tide sor8es for fornyc]!"e ~f de~
r.:ed henblik på. en forlsat bC?vnrin~~ nf riet:p[jr~:rli.;ti~~(;b(~vo1..:(liIl,~.

};chy,',Gel.::em:J.l<un finne :ltcd inde; for de rneCler:J.tone nncivne
b:r,-:;~ezoner.1<'orlldenden pfl plmlen nngivne u(Jst:{knin,_:8ve~ifjP"l

Y.un cllllg:i::~eseen højest 3 rn bred ocl8anfE3Vej :'or hver J'orcal.
2. [Jr.) ~)f de u(ien for det Ded rød l~ontur nngLvne ureo.l ekuiflterende

tr1.'er, der p~J. planen ()r marLer0de lT.8d bl'lt l'.1'/clD,rn~i__in!3Ctlsinde
rYljdes uden dertil nf Jrednin,~:snævJ1ct meddelt til18clelf,e •

".,
.1 I

!'
i
I

. '

3-. :~jerJ'.!o:rJr:IC?nsnordskel sl.ol, 8:1 sJJart udstykninc: uf ejendor:m.en
ho.r funr:(;)tsttJd, beplnntes efter Danmarts naturfredningsforcnin!.';G 'l,
anvisning, og denne beplantning skal bevares o~ vedligeholdes. 'I

4. De p3reeller, hvori ejendommen udstykkes, må kun hegnes med
stendiee, levende hegn eller andre af nuturfrednin~sforeningen
godkenrlte inclhecninger.

5. Påtaleret efter nærværende deklar3tion tilkommer
a. Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt og
b. Danmarks naturfredningsforening samt
c. Hørsholm kommunalbestyrelse

i I

hver for Sig. . ,,':tlen.en & ICjeld.kov Ars. lCøbenhovn.
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6. Med hensyn til undre servituter, byrder oe h~ftelser
henvises til ejendommens blud i tinl~hoL;en.

Smidntrup, den 27.10.1958.
DAGNY PLUM •

Foranntående dcklf-'lrC1tion[';odv.endcsmed den l)l~-

ruærkning, at det bør tilføjes, ut dehlarntioncn kan uflyses
~)f tinGbogen efter bee''Cring af nævnl;t, s:'1fremt fI'C'dDy.ovsplig-
ten ikke ophæves.

NATUR}'Rr.;lJnHE~~mÆVNET POl{ }~riEDinlKSBOHG AI\]T~)T-{ADD-

KREDS, den 29. oktober 1958.
AImE EGE10V

Nærv~rende dcklElration med tilhorende plnn bcgm-
res tinGlyst på den miG tjlhørende ejendom matr. nr. 2 h af

~ Smidstrup by, Hørsholm sogn. dog således at den knn aflyses af
tingbogen efter beeæring af naturfredningsnævnet for Frederiks-
borg amtsrå~skreds, s~fremt den ejendommen påhvilende fredskovD-
f l· tv.'Xt...orp lbtelsevfrafaldes.

K ø b e n h a v n, den 30. oktober 1958.
DAGny PLUM
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~aro~ller af matr. nr. 22,
Smidstrup by, Hørshol~ enen.

Udfærdiget 1 oktober 1958.

Landlnsp9ktør.
MA1forhold 1:4000.
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l' "tlDCnnaVn KVaner) 1)"
eller (i de sønderjydske lands- ,/,

dele) bd. og bl. I tingbogen.
art. nr,. ejerlav. sogn,

Anmelder:

I' ." ,', . I' •

TI e k l a r ;1 t i o no
::::= .= ~- = -= =_. -- -= :-: -..: == = =-:.:. =-= - = =. =

Muller'} llndertpgncde fao Brclr. rreichert 801'1ejer af matr.nr. 2 b SE:idstrup
h;y, hørsholm .30en, o i'; mcdundC?Yto(;nC'dc:;aturfredrtinc;sna:vnetfor F'rpcto.L'l ),SU01'g

amt, Danmarks Na turfredning:Jforening ar; Hørsholm komllunalhe styre lse: f~om rtltale-
berettigede j henhold til en på nC'Jvnteej8ndom d. 31.0ktober 1951:3tin[lyst de-
kla.cation aJlf,::.endefredning Rf bevoksning m.v. er opnuet onighed om, at de i
n~vntc deklar2tion under punkt l indeholdte bestemmelser udg1r, 0C at der i
stedet fa8~sættes følGende:

~Qt p& vedhæftnde plan af lo.oktober 1961 beteenet sum alter-
nativ B med mørkegrøn farve angivne areal må ikke bebygGes,
me~ skRl stedse fremtræde som et parklignende hele, hvorfor
de enkelte dele deraf ikke må adskilles ved noeen form for
he~·n, uanset at di.soe udgør en del af udst:rkkede parcf'ller.

Ejerne er forpligtet til et anlægge JB vedliBcholGe dette are-
al efter en forud af kO~Dunen godkerldt plnn, s&ledes at aroalets
parklirnende kara~ter sikreso

1)(., r) ,j ;::,:;,'.::;:lc"tnuvmrende træer skal i videst mllliE,tolnfan.;be-
vare s o

løvriet forbliver deklarationens beste:::melscr ufor:ll1drlJteceldende, hel'-
under ocsA Med hensyn til p8talcret oB henvisning til ejclldornmens blad i ting-

K ø b e n h a v n, den 12.naj 1962
Brdr. Teichert

sign. W. H. Teichert.
Hørsholm Kommunalbestyrelse

Hørsholm den 22.5.62
sign. Sv. JørGensen/ siGn.A.B. Schilder.

Den forannævnte ænJrinc tiltrædes.
Naturfredningsnævnet

for
Frederiksborg Amts SydJige

, .~ .;~ ,

Fredningskreds, Lyngby den 29.maj
sien. Hilden.

...,
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Narurfrcdningsnæynct for
Fred~~borg amts sydlige fredningskreds

J ", Ad! KTImmsldommerkontoTCI

HJll~md deT 8,/3- f} g~

F S nI 236/81.
Torvet .3-5, >400 HIllerød

Tlf. (~26 98 00 ml kl 9-12

REG. NR. d. Y I CJ

l_o"'LJ':reili:..1~~rovr..E;t bar u~ d.eto tUat>.r'eve"t hQe,enE, L1n6.hal"'-,
S.l!l1c.strup'V~ '. ~~:>o \e~, ~leaet::

ØVedr. beskæring af fredede træer på matr.nr. 2 ~' Smidstrup by, Smid-
strupvang 2, 2950 Vedbæk.

Ved brev af ll. og 24. november 1981 har Mogens Lindhard, Smid-
strupvang 2, 2950 Vedbæk, på vegne ægtefællen fru Aase Lindhard, som
ejer af ejendommen matr.nr. 2~, Smidstrup by, anmodet om nævnets
tilladelse til beskæring af 2 på ejendommen værende fredede træer hen-
holdsvis et egetræ og et piletræ stående på den del af ejendommen,
der vender mod Smidstruplund.

Ejendommen er en parcel af matr.nr. 2 h ibd. og omfattet af de-
klaration, tinglyst den 31. oktober 1958, med de ændringer, der føl-
ger af deklaration, tinElyst den 24. juli 1962, hvorefter blandt an---det de omhandlede 2 træer er fredede og ikke m~ ryddes uden frednings-
~vuets tilladelse.

~agen har af nævnet været forelagt Hovedstadsradets frednings-
kontor.

Den 16. februar 1982 holdt nævnet besig~igelse, og skovrider U.
\',edel-Eeiner. bemærkede, at egetræet er sundt, !r. er:at s2.vtl dette træ
SO;], ;;iletræet trænger til beslr.æring,hvilket 0Ese gælder E": ud mod
PUYlE,sot:::c S~randvej fredet bøgetræ, som ved uc..førtY..2.0;:d-:'2rt,e~c.ehar
faet et s2r p2 stammen.

Ss} E ces foranlediget meddeler nævnet hervec i ITJedfzraf tinglyste
del:12.T'2-:.ioTJeraf 31.oktober 1958 og 24. juli 1962 for sit vedkommende
tilladelse til en forstmæssig forsvarlig bes}~ring af de mod Smid-
struplund stående 2 fredede træer, et egetræ og et piletræ, samt så-
fremt ejendommens ejer måtte ønske det en tilsvarende beskæring af
det moc Rungsted Strandvej st&ende fredede bøgetræ.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfr~ den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets a:gørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednin[sr~v-
net af cen, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende
amtsr~d, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte forenin-
ger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredrlings-
lovens form~l. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før

S/j-) 37
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./ .
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58 •

En genpart af tilladelsen vedlægges. "
Hvilket herved meddeles.

, .
L". LalJrr!<,:~rl

Fredningsstyrelsen,
Arnaliegade 13,
1256 København K.



Naturfredningsnzvnet for
• Frederiksborg amts sydlige frcdningskreds
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MOdtaget i fredningsstyrelsen

1 2 NOV.1985

M.turrredr.1n,an~~nol bar C.e~~ato tllakr ••• t MOlena
L1~~b~rdt Sæla.trupvane 2, 2950 Vedbæk. a61edee.

"Ang. fældning af birketræ på matr. nr. 2 az Smidstrup by,
Smidstrupvang 2.

Ved brev af 12. august 1985 har Mogens Lindhard, Smidstrup-
vang 2, Vedbæk, ansøgt om nævnets tilladelse til fældning af et
fredet birketræ på matr. nr. 2 az Smidstrup by.

Ejendommen er en parcel af matr. nr. 2 h ibd. og omfattet
af deklaration tinglyst den 31. oktober ]q5B med de ændringer,-der følger af deklaration tinglyst den 24. juli 1962, hvorefter
blandt andet omhandlede birketræ er fredet og ikke må ryddes
uden fredningsnævnets tilladelse. Deklarationen har til formål
fortsat at bevare områdets parkagtige bevoksning, og der skal
med fornøden forstmæssig bistand i tide sørges for fornyelse af
træerne.

Naturfredningsnævnet har ved afgørelse af 8. marts 1982 med-
delt tilladelse 'til en forstmæssig forsvarlig beskæring af 2 mod
Smidstruplund stående fredede træer, et egetræ og et piletræ,
Samt såfremt ejendommens ejer måtte ønske det en tilsvarende be-
skæring af det mod Rungsted Strandvej stående fredede bøgetræ.

Det i sagen omhandlede fredede birketræ står ud mod Smid-
strupvang.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Hørs-
holm Statsskovdistrikt.

Statsskovdistriktet har anbefalet, at birketræet tillades
fældet, mod at der inden udgangen af april måned 1986 foretages
erstatningsplantning af et mindst 2 m højt birketræ i en afstand
af hØjst 3 m fra stubben af det fældede træ.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
tiiglyste deklarationer af 31. oktober 1958 og 24. juli 1962
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for sit vedkommende tilladelse til fældning af det ud:mod Smid-
strupvang stående fredede birketræ på vilkår, at der inden ud-
gangen af april måned 1986 foretages erstatningsplantning med et
mindst 2 m højt birketræ i en afstand af højst 3 m fra stubben.
af det fældede træ.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfrednings-
lovens § 58 ...

dm ~(]J //'( Aift
Lis Lau-r1tsen

Formand

•
Fredningsstyrelsen

Amaliegade 13

1256 København K
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Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02-2698 00 ml. kl. 9-12

F. S. nr. 165/87

ll}/o6\Gl\;jC't U
8kev" Ofj N~tUiT}tyi'oi9~1,

'J [iJ ~mJ. ~~fZJl

Ang. fældning af fredet piletræ på matr. nr. 2 az Smidstrup,
Smidstrupvang 2, Vedbæk.

Ved brev af 6. oktober 1987 har Lindhard Computer Systems
ApS, Holte Midtpunkt 20, Holte, ansøgt om nævnets godkendelse af
fældning af fredet piletræ på matr. nr. 2 ~ Smidstrup.

Ejendommen er en parcel af matr. nr. 2 h ibd og omfattet af
deklaration tinglyst den 31. oktober 1958 med de ændringer, der
fØlger af deklaration tinglyst den 24. juli 1962, hvorefter blandt
andet omhandlede piletræ er fredet og ikke må ryddes uden Natur-
fredningsnævnets tilladelse. Deklarationen har til formål fortsat
at bevare områdets parkagtige bevoksning, og der skal med fornØ-
den forstmæssig bistand i tide sørges for fornyelse af træerne.

Omhandlede fredede piletræ, der er stående nærmest vejen
Smidstruplund, er ifølge ansØgningen så medtaget af råd, at et
totalt nedbrud kan forudses når som helst.

Ved nævnets afgØrelse af 23. juni 1977 er meddelt tilladelse
til fældning af et på vedlagt kort indtegnet fredet bØgestræ på
vilkår, at to nærmere angivne lindetræer fredes.

Ved nævnets afgØrelse af 8. marts 1982 er meddelt tilladelse
til en fortsmæssig forsvarlig beskæring af de mod Smidtruplund
stående 2 fredede træer, et egetræ og det i nærværende sag om-
handlede piletræ, samt såfremt ejeren måtte Ønske det en tilsva-
rende beskæring af det mod Rungsted Strandvej stående fredede bØ-
getræ.

Ved nævnets afgØrelse af ll. november 1985 suppleret med
nævnets skrivelse af 7. januar 1986 er meddelt tilladelse til
fældning af et mod Smidstrupvang stående fredet birketræ på vil-
kår, at et nærmere angivet ca. 4 m hØjt birketræ stående i 9 me-
ters afstand fra det gamle birketræ fredes.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan- og
miljøforvaltning samt HØrsholm Skovdistrikt.
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Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
tinglyste deklarationer af 31. oktober 1958 og 24. juli 1962
for sit vedkommende tilladelse til fældning af det ud mod
S~dstruplund fredede piletræ.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i
medfØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Over fred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-
fØrelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.

1m JCUudle);
Lis Lauritsen

formand

•e
•

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,

~ 2970 HØrsholm.



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 fax. 49214686 Helsingør, den 3. februar 2000

REG. Hl).~\~.00

Vedr. FS 61199, matr.nr. 2 az Smidstrup by, Rungsted beliggende Smidstrup-
vang 2 i Hørsholm Kommune.

Ved skrivelse af 18. juni 1999 har Hørsholm Kommune for ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at forlænge en eksisterede vold på ejen-
dommen om hjørnet ved Smidstrupvang/Strandvejen.

Der fremgår, at volden vil passere et fredet bøgetræ i en afstand af ca. 1,5 m.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklarationer af 27/10-58 og 12/5-62 samt
fredningsnævnskendelse af 23/6-77, der har til formål at sikre enkeltstående træer
på bl.a. denne ejendom, idet fredningsbestemmelserne bl.a. anfører, at de fredede
træer ingensinde må ryddes uden nævnets tilladelse.

Amtets forstkyndige medarbejder har konstateret, at træet i det indre er angrebet af
råd i en sådan grad, at det vil kunne falde i et hvilket som helst stormvejr. Etable-
ringen af volden vil næppe forstærke denne risiko.

Ifølge oplysning fra Kronborg Statsskovdistrikts er ansøgningen korrigeret, således
at volden vil blive placeret i en afstand af 4 m fra det fredede bøgetræ.

Denne placering findes ikke at have nogen praktisk indflydelse på hvornår træet
må fældes af sikkerhedsmæssige grund som følge af beskadigelser af den nederste
meter af stammen ved en tidligere kloakering.

Da realisering af det ansøgte under de foreliggende omstændigheder ikke vil stride
mod fredningens formål, meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det frem-
sendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en væsent-
lig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og ind-
sendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klage-
my digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 1 1 SEP. 2800

REG.Hl J Lj /J. OD

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vedr. FS 63/2000. Matr. nr. 2 ah Smidstrup by, Rungsted, beliggende

Smidstruplund lA, Hørsholm Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-223-21-00.

Ved skrivelse ar"4. september 2000 har Frederiksborg Amt på vegne af Anne Buhl,

Smidstruplund 1 A, 2950 Vedbæk ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til

beskæring/fældning af et gammelt egetræ på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 27. oktober 1958, der har til

formål bl.a. at sikre et antal enkeltstående træer, idet fredningsbestemmelserne bl.a.

anfører, at "de eksisterende træer, der på planen er markerede med blåt kryds, må

ingensinde ryddes uden dertil affredningsnævnet meddelt tilladelse. "

Af sagen fremgår, at ejeren af ejendommen, efter at en stor gren fornylig under

kraftigt blæsevejr var faldet ned på ejendommens terrasse, har foranlediget tilsyn af

amtets forstmæssige medarbejder. Denne har konstateret, at træets stamme er hul med

kun en tynd skal omkring. Det er herefter amtets vurdering, at der er overhængende

e fare for, at træet, der står vest for huset, ved kraftig vestenvind vil kunne falde med

risiko for både mennesker og bygninger.

Efter det således foreliggende meddeler jeg i medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4 på nævnets vegne

tilladelse til at træet må beskæres eller fældes.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Natur-

fredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Anne Buhl, Smidstruplund 1 A, 2950 Vedbæk

Hørsholm Kommune

Skov- og Naturstyrelsen !

Kronborg Statsskovdistrikt

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

7 /ø NOV. 2005

Den -lt HOV. Z005

• FS 27/05. Matr.nr. 2 az Smidstrup By, Rungsted. Smidstrupvang 2, Rungsted i

Hørsholm Kommune.

Fredningsnævnet har modtaget Deres ansøgning af 19. marts 2005 om tilladelse til at

beskære et egetræ, hvis grene er rådne og kan blive til fare, hvis de styrter ned.

De har ved senere ansøgning rejst tillige spørgsmål om et på ejendommen værende

bøgetræ, der står tæt ved Strandvejen, idet De har oplyst at træet før 1975 var blevet

beskadiget i den nederste del af stammen af en nedgravet spildevandsledning

Fredningsmæssige forhold.

Ejendommen er omfattet affredningsdeklaration af27. oktober 1958 og 12. maj 1962

om bevaring af beplantning m.v. i Hørsholm Kommune. Herefter skal de på arealet

værende træer skal i videst muligt omfang bevares.

Udtalelser fra myndigheder m.fl.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved brev af27.

oktober 2005 har meddelt nævnet:

"Træet er i dag besigtiget af skovtekniker Troels Karlog, der vurderer, at

egetræets rådne grene kan fjernes.

Et bøgetræ er ifølge mundtlig oplysning fra ejer beskadiget i forbindelse med et --

kloakarbejde for år tilbage. Træet synes ifølge skovtekniker Troels Karlog ikke

at være blevet væsentligt svækket herved - at dømme ud fra vækst og bladmasse.

Der kan dog ikke siges noget om træets modstandsdygtighed i kommende
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storme."

Det er herefter Amtets anbefaling, at egetræets "brøstfældige" grene kan fjemes.

Fredningsnævnet har tillige modtaget en udtalelse fra Danmarks Naturfrednings-

forenings lokalkomile, ue:;ranbefaler a.tkoftning af en lavthængende gren på egetræet.

Fredningsnævnets afgørelse

Efter det foreliggende vurderes det, at egetræets rådne og "brøstfældige" grene udgør

en sikkerhedsrisiko og bør fjernes.

Jeg meddeler derfor på nævnets vegne tilladelse dertil i medfør afnaturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. l, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16. september 2004 om forretnings-

orden for fredningsnævn § 10, stk. 5,

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnytte:;tinden 3 år fra tillade1sens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til N aturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har_opsættende virkning for den påklage.de afgørelse, medmindre klagemyndig-

heden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

•
De har i Deres ansøgning tillige spurgt om muligheden for økonomisk støtte til at lade

beskæringen foretage af en professionel skovhugger med brug af en høj lift.

Fredningsnævnet kan ikke give oplysning herom, men foreslår, at De retter

henvendelse til Frederiksborg Amts Landskabsafdeling derom.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

•
Kopi af afgørelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-223-2-05

Hørsholm Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Peter Skat Nielsen

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

http://www.nkn.dk
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