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ning af økovagtig karakter vil fremover V~ at b~e 1 aeD
udstrækning, det er praktisk gennemførli~ øg sllede~, at
skræntarealet fremover stedse skal være tilplantet. Det skal
være tilladt at foretage slvel forstlig nødvend1s udtynding
samt ~dskiftning af træer som nødvendig ~dtynding af hensyn
til ~døigtøforho14ene over sundet fra elvel den n~værende som
fremtidige bebyggelse pA'$~en4~en, ligesom træerne ved stør-
reloQ'og"omfang ikke fr~~ve~~' ~~~a~ og blive t11 aforhOlds-
vis stor ulempe før ejeren.at matr.nr'. ,3 .! samt ejerne af. de .
paroeller"der mAtte blive ~44tykk$t ~ra matr.nr. 3 ø.
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Onder henvisning til den af Fredningsnævnet for

Frederiksberg Amts nordlige 4e1 den 20. juli 1964 trufne be-
stemmelse cg Lantbrug~i~i8teriets senere tilladel •• af 26.
september 1964 vedrør~~e cphmTeløe af,tredekovp11gten på en
del af ejendommen matr:nr; 3 !.' Stenatr&lp Overdrev, Hellebæk
sogn, pålægger undertegnede ejer af denne ejendom herved for
mig og efterfølgende ejtre følgende bestemmelser, ter vil væ-
re at tinglyse forud tør pantegæld pA ejendommen matr.nr. 3 !,
Stenstrup Overdrev, idet der·.med hensyn til allerede tingly-
ste servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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Til.trædes.
Fredningsnævnet for Frecerikoborg Amts
nordlige del, den 27. januar 1969.
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