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Værløse sogn.

Skab F nr. 524 .IJ2)

011691 - 28. aug. 1968.
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Overenskomst om fredning af ejendommen
matr.nr.14Q af Jonstrup Vang ,Værløse sogn.

Fredningsdeklaration.

Arealerne fredes således,at tilstanden på dem ikke må ændres.
Det er navnlig forbudt at opføre bygninger,ligesom der ikke

må anbringes boder,skure eller andre indretninger, som kan virke
misprydende,herunder ledningsmaster.EI-master,som er nødvendige
for områdets forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet,
men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært
undersøges.Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning
eller opfyldning.Der må ej heller foretages opfyldning af søer
eller vandløb.

Der må ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af
eksisterende beplantning. Der må ikke foretages nyplantning. Der
må ikke heller uden tilladelse af fredningsnævnet ske udstykning
af det under fredningen inddragne matrikelnummer.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds og Værløse
kommunalbestyrelse er påtaleberettigede.

Ovenstående deklaration tiltrædes:

for fredningsnævnet for
Københavns amtsrådskreds
27. august 1968

som ejer:
Axel Guldborg Christensen.

Dorn-Jensen
civildommer for Værløse kommunalbestyrelse, den 26. aug. 1968

Olaf Beck.
N. Ottar Hansen.

Indført i dagbogen den 28. august 1968 for Ballerup retskreds.
afgift 3 kr. L Y S T •

a) servitutter og byrder
b) pantegæld.
/Mikkelsen. /Schouenborg.

Anm.: forud hæfter
Sv.Aa. Jacobsen

Civilretten i Ballerup.
". /35--2-I-bCJ
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FREDNINGSPLANUDVALGENE
FOR

FREDERIKSBORG, KØBENHAVN
OG ROSKILDE AMTSRADSKREDSE
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

• Ar 1989 den 8. november kl. 14.00 afholdt Fredningsnæv-

I
net for Københavns amtsrådskreds møde på Værløse rådhus, hvor da

foretoges:

F .5. 109/1989: Ansøgning om tilladelse til

opførelse af ridehus samt eta-

blering af en is-grillbar på

matr.nr. 14 b Jonstrup.

Deklaration af 15/6 1954 og

28/8 1968.

Nævnet var mødt således:

•••
l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Hdvedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul

Jensen .

3) det af Værløse kommune udpegede medlem af nævnet, Mogens Bomgaard.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 26. oktober 1989 fra Værløse kommune til nævnet.

2) indkaldelse.

3) skrivelse af 7. november 1989 fra Københavns amt, teknisk forvalt-

ning, til nævnet.

For Væreløse kommune mødte Gisli Jacobsen.

For Skov- og Naturstyrelsen mødte statsskovrider Henrik• Gammeltoft.

ad. / ~"1/-00/ b
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For Danmarks Naturfredningsforening mødte Anna Bodil
Hald.

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard.

Andrageren Knud Mortensen var mødt.

Københavns amt, teknisk forvaltning, var ikke repræ-

senteret, men havde tilskrevet nævnet inden mødet.

Ejerne af ejendommen, Aksel og Inga Christensen, var

ikke mødt,men sønnen havde telefonisk meldt forfald.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.

Formanden bemærkede, at Københavns amt har meddelt, at

det ansøgte af trafikale grunde ikke kan anbefales.

Gisli Jacobsen, Værlsøe kommune, redegjorde ved hjælp

af kortbilag for ejendommens beliggenhed og den ønskede placering

af ridehus og grillbar.

Knud Mortensen redegjorde for sin ansøgning og oplyste,

herunder, at Aksel Christensen i en lang årrække ha været ejer af

den pågældende ejendom, som han ikke længere magter at passe og der-

for ønsker at sælge. Ejendommen, der har et areal på ca. 17 tdr.

land, har i mindst 30 år været anvendt til opstalning og græsning

af heste. Der drives desuden landbrug på ejendommen, men jorden er

ikke særlig attraktiv til dette formål. Ansøgeren er interesseret

i at købe ejendommen, såfremt han kan få tilladelse til opførelse af

et ca. 20 x 40 m. stort ridehus. Ridehuset er en forudsætning for,

at ejendommen kan drives rentabelt. Is-grillbaren er i den forbindelse

mindre væsentlig. Ridehuset ønskes opført på en eksisterende ridebane,
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der er beliggende bag et areal med mose og træer. Opførelsen af

huset vil ikke begrænse naboernes udsyn.
Gisli Jacobsen og statsskovrider Henrik Gammeltoft kunne

ikke anbefale det ansøgte.

Anna Bodil Hald, Danmarks Naturfredningsforening, kun-

ne tiltræde kommunens og skovriderens indstilling og henviste til,

at opførelsen af et ridehus vil medføre en stigning af aktiviteter-

ne på området og en øget belastning af skoven. løvrigt drejer det

sig om et areal, der ligger i landzone og tæt ved skovbrynet.

Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådet, bemærkede,

at det er overflødigt at behandle sagen i Fredningsnævnet, idet kom-

munen har meddelt afslag i medfør af zoneloven. l~ølge de forelig-

gende kortbilag er arealet ikke omfattet af fredning~n, men deri-

mod af skovbyggelinien.

Nævnets medlemmer voterede og var enige om, at ansøg-

ningen i det omfang, den henhører under nævnets kompetence, ikke

bør imødekommes.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse fourden af aridrageren og

kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af: Mil-

jøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte forenin-

ger og institutioner jfr.,'naturfredningslovens § 8, og ~ klagefri-

sten er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift.

Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Poul Jensen. Mogens Bomgaard.
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