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Matr.nr. - ~f og l Qg
Holte .

24/282 A1""Jl'-'IELD ER ~

1 ,I; S E p '\ 9 G 7 oAr 1967 den 29. august kl. 9.00 foretages for Frednings-
nævne: pL Søllerød rådhus:
F -, - '9/- ~"'7

O~1O _) __ \:::"J: Fredningsdeklaration på matr.n~.
l ef og l ~ Holte.

Nævnet var mødt således:

2~ ~Jr6~aster? landsretssagfører Erik 0igaardo

); ~jts~&~smedlem? civilingeniør 00 Godskesen.

_<ævnets medlemmer var enige om at modtage fredningstilb1-:'-
~f ~llydende indhold:
~e~(omme~ fredes med det formål at bevare det skønne og karak-
v3r~stiske landskabsbillede? som nu forefindes, og som væsent-
~igt er oestemt af:

min~~e skovbevoksninger?
ellemoserne?
levende hegn?
~~ægrupper og enkelttræer.

, '

Sm 05·2. FE 641450



"
"

De følgende 0es~err~~elsermå ~og i~ke hindre velbegrlli~dede
bestræ~:~seT for at forskønne og udvikle stedets særlige
skønhed3værdier9 der ikke ukritisk bør betragtes som ende-
målet, ~en som et udgangspurlkt~

2) Det e~ for at opnå og bevare der- i plli~ktl) beskrevne til-

sG~nc =~rudsat] at arealerne fremdeles som hidtil benyttes
~_~ a:E~ndelig landbrugs- og skovbrugsdrift, og det er ~

s~ at ~dstykke arealerne,

• o) at bebygge arealerneQ
Undtaget herfra er avls- og beboelsesbygninger samt ind-
retninger; nødvendige for are8~cr~es drift. Såda~~e byg-
ni~ge~ og indretninger samt ombygning af eksisterende
bY6~inber eller genopførelse efter brand skal udføres
meQ bedst mulig kunstnerisk og teknisk bistand og skal

I

mec hensyn til udseende og placering godkendes af de i
p~~kt 3) nævnte institut~oner,

e; at o~:øre boder9 skure og lignende,-eller at anbringe
lcQni::--r;s.:.las·c8Teller skæmmende indretninger,
d~ at ~~vende arealerne til havebrug og gartneribrug, udover

• det ~or ejendommens private forbrug nødvendige,
e) at anvende arealerne til frugtplantage eller tilplante

dem med andre træagtige planter til erhvervsformål,
f) at fjerne beplantning udover ønskelig udtynding, som skal

foreta€8S med bedst mulig landskabskunstnerisk og forst-
lig b~stand efter anvisning af de i punkt 3) nævnte in-
sti-c-c.·.:ioner,
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g) at, foretage tæt beplantning. Undtaget herfra er beplant-
nipg, som har til formål at dække for skæmmende bebyg-
gelse og lignende udenfor de fredede arealer,

\

h) at, foretage. afgravninger eller påfyldninger af det na-
turlige jordsmon, således som dette fremtræder efter area-

lets endelige opfyldning pg regulering,
i) at henkaste affald på arealerne,
j) at nedbryde stengærder,
k) at ar~ægge veje eller stier, udover hvad der er nødven-

dige for ejendommens drift, eller at tilstå trediemand
vejrettigheder over arealerne.

3) Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Københavns amtsråds-
kreds og Danmarks Naturfredningsforening.

I tilfælde, hvor man under hensyn til formålspara-
graffen ønsker at afvige fra de i punkt 2) anførte bestem-
melser, og særligt, hvor det drejer sig om spørgsmål af be-
tydning for helheden, kan ejeren eller de påtaleberettigede
forlange, at der indhentes en erklæring fra Kunstakademiet.
Kunstakademiets erklæring er i tvivlstilfælde afgørende ..

4) Nærværende deklaration kan ik~e ophæves, ejheller med sam-
tykke af de påtaleberettigede ..1I

Deklarationen vil være at tinglyse på ejendommen
matr. nr. l ef og l ~ Holte ..

'.
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Dorn-Jensen.
Erik 0igaard .. O ..Godskeseno
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Undertegnede professor~ ar~ite~t Palle Suenson,

begærer herved fora~stående deklaration tinglyst på matr.
nr. l ~ og l ~ Holte som servitutstiftende, idet den
respekterer de på ejendommene i dag hvilende servitutter,
byrder, forpligtelser og pantehæftelser, hvorom henvises
til ejendoffiITLensblade i tingbogen •
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