
02668.00

Afgørelser - Reg. nr.: 02668.00

Fredningen vedrører: Engvej Egetræ - Afvist

Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfred nings nævnet 23-02-1961

Fredningsnævnet 06-04-1960

Kendelser

Deklarationer

•



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. 3,,2668.000
ENGVEJ EGETRÆ

IKKE FREDET
INDHOLDSFORTEGNELSE

- Kendelse af 23/2 1961 (ofn - 1385/60) om stadfæstelse
af (indeholdt)

- Kendelse af 6/4 1960 (nævn) om ikke at frede egetræ.

,
181 SØLLERØD 1514 II Sø

MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 23/ 2 1961 )
~}(~ omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

i vej udfor 7z Vedbæk By, Vedbæk

,

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se også REG. NR.:
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REG. NR. ,!~~,

UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

ee

År 1961, den 23. februar, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1385/60 vedrørende fredning af et egetræ på den
offentlige vej Engvej i Vedbæk udfor matr. nr. 7~ af Vedbæk.

Af den af fredningsnævnet for Københavns amt førte forhand·,
lingsprotokol fremgår, at Søllerød kommune under 23. december
1959 henstillede til fredningsnævnet for Københavns amtsrådsk:::'eIL
at frede en række egetræer i Vedbæk, heriblandt et træ på den
offentlige vej Engvej udfor matr. nr. 7~ af Vedbæk, tilhørende
fisker Johannes Jørgensen. Efter besigtigelse og behandling p~.
2 møder besluttede nævnet under 16. februar 1960, at der ikke
burde rejses fredningssag vedrørende dette egetræ. Derefter pL"
begyndtes i overensstemmelse med en af hegnssynet for SøllerøQ
kommune den 22. maj 1959 afsagt kendelse fældning af egetræet.

Under 29. marts 1960 rejste Danmarks naturfredningsforeninf,
imidlertid påny fredningssag vedrørende træet, og fældningen
blev sat i bero. I anledning af den fornyede fredningspåstand
afsagde fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds efter
endnu en besigtigelse den 6. april 1960 følgende kendelse:

"Ved sine møder den 26. januar og 16. februar 1960 fandt
nævnet egen særdeles fredningsværdig, men da der for nævnet
fremlagdes en ikke appelleret hegnsynskendelse af 22. maj 1959,
der pålagde kommunen at fælde træet inden udgangen af 1959,
mente nævnet ikke at kunne afsige fredningskendelse i mødet
den 16. februar 1960, hvorfor kommunen trak sin fredningsbegæri~:
tilbage. Dette i forening med den siden da påbegyndte fældning,
der efter nævnets opfattelse i høj grad har forringet træets
æstetiske værdi, medfører, at nævnet fortsat ikke mener at kunne

,



2.
tage den nu påny fremsatte begæring til følge, hvorfor

E R A G T E S :

I

Den af Danmarks Naturfredningsforening fremsatte begæring
om fredning af det ud for ejendommen, matr. nr. 7~ på Engvej
i Vedbæk stående egetræ kan ikke tages til følge.1I

Denne kendelse blev den 28. april 1960 af Danmarks natur-
fredningsforening indanket for overfredningsnævnet, der den
30. september 1960 besigtigede træet og forhandlede med fisker
Johannes Jørgensen og dennes søn samt en repræsentant for
klagerne.

Da overfredningsnævnet ikke finder, at vedkommende egetræ
efter den stedfundne grenkapning har en sådan skønhedsværdi,
at en fredning er begrundet i medfør af naturfredningslovens
§~l, vil fredningsnævnets foranstående kendelse være at stad-
fæste.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds under

6. april 1960 afsagte kendelse, hvorefter et egetræ på den
offentlige vej Engvej i Vedbæk ud for ejendommen matr. nr. 7~
af Vedbæk ikke bør fredes, stadfæstes.

• Udskriftens rigtighed
bekræftes.

F. Grage
overfredningsnævnets sekretær

I

j


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	OVERFREDNINGSNÆVNET>



