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År 1965 den 7. oktober kl. 13.00 foretoges for Frednin6s-
nævnet på Den 'kgl. Veterinær-,og Landbohøjskole, Btilowsvej 13,
J.S. 175/1958: Behandling af begæring om fred-

ning af københavnske parker -
Landbohøjykolens have - matr.
nr. 13 g Frederiksberg.

Nævne~ var mødt således:

ee

l) civildommer Dorn-Jensen som formand.
2) amtsrådsmedlem, civilingeniør O. Godskesen.

\

3) direktør Vilh. Fiseher(
\ Der afsagdes sålydende

Stk. l:

,
KENDELSE

Den d~n kgl.
13 ~ Frede~iksberg - der er indra~net meQ blåt 9~ veQhæf-

/'

Veterinær- og Landbohøjskoles ~p~e -

matr. nr.
tede kort, skal i dens fulde omfang bevares som rekreativt gr0nt om-
~åde, tilgængeligt for offentligheden som nu, idet der ved dens
jark~rossige, forstmæssige og botaniske røgt og udvikling stedse vil
være at tage hensyn ~il dens historiske tradition. Efter forhandling
med Fredningsnævne~ skal der dQg fra haven k~~ne fraskilles areal



.,
sådan udvidelse af de op til denne stødonde gader, som afvik-

,tt lingen af den kørende trafik gør strengt nødvendig - (men ikke
til parkeringsanlæg eller lignende).
stk. 2:

Der må 'ikke uden Fredningsnævnets samtykke i
haven anbringes bygninger, boder og skure, hvis tilstedeværel-
se ikke tjener havens formål. Det SalTh.lie,gælder anbringelse af
master, med mindre disses anbringelse nødvendiggøres af belys-

4t nings- eller tr8fikformål i umiddelbart op til parken stødende
gader, veje og pladser. Reklamering i videre omfang end nu må

• ikke finde sted, ligesom andre for haven skæ~~ende indretninger
ikke må anbrinGes i den. Uden' Fredningsnævnets samtykke kan fore-
tages sådanne ændringer af haven, som tjener dens undervisnings-
mæssige formål og opretholdelse eller udbygning som rekreativt
omr~de, jfr. stk. l.

Påtaleret har Fredningsnævnet for Københavns &litS-
rådskreds.

Kendelsen vil være at tinglyse på matr. nr. 13 a
Frederiksberg.ee l\'1ødethævet.

Dorn_Jensen. t "v·

O. Godskesen. Vilh. Fiseher.

Tilstilles, idet udskriftens rigtighed bekræftes,
ti~~: 3niu6skontoret på Frederiksberg, med anmodning om at forfu~-
s"t2,e;_ 3 må blive tinglyst stempel- og gebyrfrit i medfør af § 32

stk. 6 i lov nr. 194 af 16. juni 1961 om naturfredning.

~rrc'.~;i.~~:i:;c·.:rIG:fGi' :(rjbGnhavns artlt0i~.lrskr2r1s
8~n~o;:}~.)civilrr.-c

~1':':Jdr.m~:3I~j G, et. ~h., !(øbcnhJ.VII N.

den
\ '
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lait 3 kr. - øre

e
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!lidl:Jrl under m.Jøg i dagbogen for retskreds nr. ~,

Frederiksberg birkerets 3. afdeling, den Æ~ - /0 - /tl6' f;,~
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