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Deklaration.

di eb ahpå ejendommen matr. nr. 9 , 9 og 36 VallerØd By,
HØrsholm Sogn, hvoraf en mindre del er bevokset med fredskov,
Ønskes opført 9 gårdhuse samt en tilbygning til det eksisterende
sommerhus, således som det nærmere fremgår af vedhæftede skitse-
projekt udarbejdet af arkitektfirmaet Hal~dor Gunnløgsson og
Jørn Nielsen, sidst suppleret den 17/5 1973.

Ved udarbejdelsen af projektet har man tilstræbt at
bevare mest muligt af ejendommens meget smukke parkanlæg, som
agtes udlagt som fællesareal for beboerne, mens en del af bebyg-
gelsen med tilhØrende indkØrsel og parkeringsarealer er placeret
i det nuværende fredskovsareal.

I den anledning erklærer undertegnede ejer af ejendom-
men herved for mig og efterfØlgende ejere af denne eller de par-

.celler, hvori den måtte blive delt,at være indforstået med, at
nedenstående servitutbestemmelser tinglyses på ejendommen som
betingelse for, at fredskovspligten ophæves på de af projektet
omfattede arealer.

Servitutbestemmelser:
(Den del af ejendommen, der ikke berØres af ovennævnte

byggeri med tilhØrende aggangsareaIer og parkeringspladser, skal
vedligeholdes på en sådan måde, at områdets nuværende karakter som
naturskØn park bevares uændret. SØen må således ikke tilfyldes, og
den eksisterende beplantning udenfor det hidtidige fredskovsareal
~kal bevares i videst ,muligt .~mfang.

Den del af den hidtidige fredskov, qer ikke berøres af
projektet, skal søges bevaret som fortrinsvis lØvskov og skal be-- .
handles forstmæssigt i overensstemmelse med de til enhver tid for~ ------- -- - --- - -

~;pdskove gældende bestemmelser, hvorefter f.eks. nyplantning slal
foretages til erstatning for evt. udgåede og stormfældede træer.
Skovens behandling er fortsat undergivet tilsyn ved Statens Skov-
tils n i'l (...~ - ~y • ;;t/'-f.?f~_ ..·· ...··-~-·- __k_ ..... ..:·v- __ ,J .

•
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To på ejendommen værende gamle egetræer fredes. Øvrige

træer, der er vist på vedhæftede skitse, skal søges bevaret længst
muligt og må ikke beskæres, kappes eller på anden måde ændres uden
tilladelse fra skovtilsynet, for så vidt angår træerne på det hid-
tidige fredskovsareal, eller fra naturfredningsnævnet, for s~v~dt
angår træer udenfor det hidtidige fredskovsareal. Tilladelse til
fjernelse af disse træer kan gøres betinget af nyplantning, der og-
så kan kræves foretaget til erstatning for udgåede og stormfældede
træer.

Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitutstif-
di eb ahtende forud for al pantegæld på matr. nr. 9 , 9 og 36 Vallerød

By, HØrsholm Sogn, med Landbrugsministeriet og Fredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds som påtaleberettigede.)

Med hensyn til de ejendommen iØvrigt påhvilende servitut-
ter og byrder henvises til tingbogen.

~~'A................ den . .

diSom ejer af matr. nr. 9 ,
geb og 36ah:

AKTIESELSKAB
AF 1.MARTS 1947

Bredgade~1 - (01)14 9C~i*-~---
...•.... 1~~9.~~b.e!'~'''ll

kommunalbestyrelse meddeler
,• ,

•

Tiltrædes under henvisning tB
byggdovens § 4 stk. 2

A Hørsholm Kommunalbcstyrc1se, den-.::r/
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Ang. tr~fældning p3 ejendommen matr. nrr. 9 di, 9 eb oe 36 ah, Vallerø~
by, Hørsholm sogn, Knudsvej 5, Hørsholm Ko~nune.

I henhold til deklaration af 4. juni 1973, tiltrAdt af Hørsholm
Kom:nunalbestyrelse den 18. juni 1973, erkL:;rede jlJctiesels~~abet af l.
~arts 19~7 som ejer af ejendommen matr. nrr. 9 di, 9 eb og 36 ah, Val-
lerød by, Hørsholm sogn, sig og efterfølgende ejere ai ejendo~fi2n
eller de parceller, hvori den mAtte blive delt, at være indforst~et
Ded, at n"'3rmerenedenfor beskrevne servitutbesternmelser blev tinglyst
p.J ejendom:nen, som betir.gelse for at fredss~';:,ovsplit;tenblev o~rJ.:::3vet
for så vidt ang8r de af et bygge~rojekt omfattede arealer. Byggepro-
je~ctet om~8ttede 9 gårdhuse samt en tilbyp.;ning til eksisterende so:::.:-
cerhus, og en del af bebyegelsen med tilhørende indkørsel og parke-
ringsarealer var placeret på fredskovsareol.

Servi tutbestemrnelserne er s,Jlydendc: liDen elel a.f ej€:ndomnen, der
ik\:e berøres af ovenY".JGvntebyggeri mee. tilhørenc.i.eadc;anr;sareeler oe
p8rkerinp;spladser, s1<::<11ved1iSGholdes p:?1en st'sc:nm~lc1e,c,t omr ldets
nuværer:de l~ara};:tersom naturslcøn ~arlc bcv2res U03ndret. Søen m;ol s'11e-
des iklce tilfyldes, og den eksisterende beplantning udenfor det hid-
tidige fredskovsareal skal bevares i videst Du1igt omfang.

Den del af den hidtidige fredskov, der ikke berøres af projektet;
s~al søges bevaret som fortrinsvis løvskov og skal behandles forstD~s-
sigt i overensstem~else med de til enhver tid for freds:-:ove e:ældend.e
bestem.rnelser, hvorefter f. el~s. ny~lantninG skal foretaf',es til erstat-
ning for evt. udgåede og stormfældede trC'3er.S~mvens behandJ,ing er
fortsat underc;ivet tilsyn ved Statens Slmvtil::>yn.

To po ejendonmen v~rende G201e egetr~3er fredes. Gvri~e træer,
der er vtst på vedh.'Bftede skitse, skal sCJ.~~esbev8ret b;ngst muligt
og må ikke besk~res, kappes eller p~ anden mfide @ndres uden tilladelse
fra skovtilsynet , for så vidt ang:~r træerne på det hidtidige frec.s:-:ovs-
areal, eller fra naturfredninrslli3vnet, =or sA vidt 8nc~r ~~'~er uden-
:or det hidtidige fredskovs2re81: Tilladelse til fjernelse af disse
tr":e;:--k::m f,0res betinget af nypla~tninc, c~er o[';s'l1C211 ~cr::.;vesforet'-.,-::'?+
+11 erst;:-,tntngfor udg:'\erSeog stormf'~ldede t:;:,'')er.
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r~:.:3rv::a!"'endedel{laration bee;~;}restinglyst som senri tutstiftende
:orud for RI pantegceld P'l m2tr. nrr. 9 di, 9 eb or:; 36 2h, Vc:11erød
By, Hørsholm Sogn, med Landbrue;sr.1inisteriet og :;'rednin8sr..w~et for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds som p1taleberettigede." ...•

Deklarationen med vedhæft~t bilag bl.a. over fredede træer og
beplantning er tinglyst den 3. juli 1973.

Ved påtegning af 8. november 1979, tinglyst den lL~. november 1979
oph8vede skovstyreIsen i medfør af skovlovens § 5 a fredssl~ovspligten
på det af de~larationen omfattede areal med undtagelse af et på ved-
h'2ftet kortbilag vist l~L;.o m2 stort areal.

Ved brev af ll. april 1980 modtog Th0Vnet klage over, at der fore-
gi~{ tnafældning på grunden omfattende praktisl{ talt alle de på ved-
hæ~tet bilag til deklarationen markerede freGede træer samt klage
over jordref,ulering, som mntte formodes at reducere S08nc omfcng.

r;ævnet tilskrev herefter ejendorr.mens nuvwrende ejer Virum Huse
ApS, Hørsholm Skovdistri~~t og Hørsholm Kommune om den inc.sendte klage.

Nævnet afholdt besigtigelse den lo. ju..ni1980 oe konstaterede
"Jl.a., at der var foretaget træfældning i betydeligt omfang på oe
udenfor det hidtidige fredskovsareal , ligesom iganevG3rende byggear-
bejder havde medført ændringer i terr~net herunder i forhold til søen.

Efter anmodning fra nævnet udarbe jdecle slwvrider J. ·,,'edel-Heinen,
Hørsholm Skovdistrikt i forening med fru ~llen D8nstrup som for~and
for Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite et retableringsfor-
slag for sø og træer. Retablerines:forslaget af 21. juni 1980 er op-
delt i 4 punl{ter omfattende retablerinr~ af en fri vcmdoverflade i
~, sanering af den i~-<.l{ep-odke:rcJteterri:',mreculerinp;,beplantning
og vderlj.r;ere trC3:C~ldl'.inr;og bes1\':"J::,in,r::.

J1etablerincsforslaget har VL'Jretforclor;t Hørsholm Kommune, DyC;-

ningsinspektoratet, som har udstedt bygeetilladelse af l. april 1980
bl.a. på betingelse af, at der fremsendes plan visende terrænregule-
ring særlig for så vidt angår forhold til so, fredede træer og fred-
skov. Byr;ningsinspektoratet har ved skrivelse af 3. juli 1980 meddelt
i%ke at have indvendinger mod de arbejder, der er beskrevet i forsla-
get, men har be~~rket, at en del af saneringen af den ikke godkendte
terr~snregu1ering bør afvente bygherrens redee;ørelse for, at det ur.der-
liggende terr2n kan bære opfyldningen.

Hørsholm Skovdistrikt har den 29. juli 1980 ladet tinglyse p8-
tegning på deklarationen af 4. juni 1973 om ophævelse af fredskovs-
pligten for så vidt angår et 1~40 m2 stort areal, oe h8r ved skrive 1-
3e af l. aUGust 1980 givet Virum Huse ApS meG.delelse hero)';1.Tillige
illedceles ejeren, at det hidtidige fredsl{ovspli~tiGe 8reel herefter
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vil være omfattet af deklarationens servitutbesteær.lelser, hvorefter
det vedlieeholdes på en sådan måde, at omr~dets kar2~(ter som n2turskøn
parl( bevares ucandret - det vil sige retableres, og at fredslwvsplig-
tens ophævelse ikke medrører ændrinG i frednineen af de 2 gamle ege-
træer og øvrige træer på ejendommen.

Virum Huse ApS har accepteret retableringsforslaget af 21. juni
1980.

I overensstemmelse med retablerin~8forsln~et har Viru~ Huse ~pS
til Hørsholm Skovdistrikt fremsendt retablerinesplan bl.a. omfsttende
beplantning af fællesareal mellem de 2 bebyggede are~ler på ejendommen.

Nævnet holdt pnny møde i sagens anledning den 17. oktober 1980,
i hvill-cetmøde som under besie;tiE:elsen deltog ejendommens ejer, reprC3-
sentanter fra Hørsholm Kommune, Bygningsinspektoratet, skovrider J. We-
del-Heinen, fru Ellen Danstrup, HovedstadsrAdet og ejere af omliggende
ejendor.1me.

N0vnet som påtaleberettiget for så vidt angår deklarationens be-
stemmelser om fredning af 2 på ejendommen v~rende gamle egetrC3er og
øvri,~:etræer udenfor det på tidspun~-ctet for del-clarationens oprettelse
v~rende hidtidige fredskovsareal forelagde for de ~ødende den af ejen-
dommens ejer fremsendte retablerin~sp13n omfattende beplantning af
fællesareal mellem de 2 bebYGgede arealer pu ejendommen. Beplantnings-
forslaget henviser til vedlagt kortmateriale og er besl(revet således:

II5 stk. birke H = 3,o m mrl{ Q)
5 stk. poppel H = 2,0 m mrk ~
5 st~L bøg H = 3,0 ro mrl{ O
5 s t~L e g H = 3, ° m ml"l-cO
5 stk. tjørn mrk ~. II

Således foranlediget meddeler næ~1et herved i medfør af deklara-
tion af 4. juni 1973, tinglyst den 3. juli 1973, for sit vedkommende
godkendelse af den af VirLUn Huse ApS udarbejdede beplantningsplan for
fællesarealet mellem de 2 bebyggede arealer på ejendommen, således,
at beplantningen foretages inden den l. december 1980, ligeso~ det
pålægges ejeren at vedligeholde beplantningen.

Nævnets afgørelse kan inden ~ u~er påonlces til Overrrednin[.sY0Jv-
net af den, der har be[3;S3retfredningsnævnets afgørelse, 'ledlw.r."'Jnencle
aratsrå.d,hovedstadsrådet , kommunal bestyrelsen samt 2.Yl~r:(enc.teforenin- I

gel" 03 institutioner, der virker for Gennemførelse af naturfrednincs-
lovens formål.

En Genpart af tilladelsen vedlægees til udleverine til bygher-
ren.
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-Vedr. fredning af 2 gamle egetræer på ejendommen Hulsø Ege, fredet
i henhold til deklaration af 4. juni 1973.

•
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•

I henhold til deklaration af 4. juni 1973, tinglyst den 3.
juli 1973L p~ ejendommen matr.nr. 9 di, 9 eb og 36 ah, Vallerød by,
Rungs~ed, blev af ejendommens daværende ejer som led i ejendommens
bebyggelse pålagt servitutbestemmelser sålydende:

"Den del af ejendommen, der ikke berøres af ovennævnte bygge-
ri med tilhørende adgangsarealer og parkeringspladser, skal vedli-
geholdes på en sådan måde, at områdets nuværende karakter som na-
turskøn park bevares uændret. Søen må således ikke tilfyldes, og
.den eksisterende beplantning udenfor det hidtidige fredskovsareal
skal bevares i videst muligt omfang.

Den del af den hidtidige fredskov, der ikKe berøres af pro-
jektet, skal søges bevaret soæ fortrinsvis løvskov og skal behand-
les forstmæssigt i overensstemmelse med de til erillvertid for fred-
skove gældende bestemmelser, hvorefter f.eks. nyplantning skal fo-
retages til erstatning for evt. udgåede og stor~fældede træer. Sko-
vens behandling er fortsat undergivet tilsyn ved Statens Skovtilsyn.

To på ejendommen værende gamle egetræer fredes. Øvrige træer,
der e~ vist på vedhæftede skitse, skal søges bevaret længst muligt
og ~~ ikke beskæres, kappes eller p~ anden måde æ~dres uden til-
ladelse fra skovtilsynet, for så vidt anfår træerne på det hidti-
dige fredskovareal, eller fra naturfredningsnævnet, for så vidt an-
går træer udenfor det hidtidige fredskovareal. Tilladelse til fjer-
DE:se af disse træer kan gøres betinget af nyplantning, der også
kan kræves foretaget til erstatning for udg~ede og stormfældede
træer. "

Ved tinglyst skøde af 3. maj 1979 erhvervedes ejendommen af
Virær: Huse ApS.

I anledning af en til nævnet den ll. april 1980 indgivet kla-
ge over træfældning omfattende praktisk talt alle på de på vedhæf-
tede bilag til deklarationen markerede fredede træer samt klage
over jordregulering, som måtte formodes at reducere en værende søs
omfang, afsagde nævnet den 31. oktober 1980 kendelse om godkendel-
se af en af ejeren udarbejdet retableringsplan omfattende beplant-
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ning af fællesareal mellem 2 arealer projekteret til bebyggelse,
og hvoraf den ene bebyggelse var under opførelse.

De i deklarationen nævnte 2 gamle egetræer var urørte og var
markeret fortsat bevaret uanset bebyggelse.

Det rejste terrænspørgsmål henhørte ikke under nævnets kompe-
tence, men under Hørsholm Kommune.

Ejendommens ejer overholdt ikke den i nævnets kendelse inde-
holdte frist for genplantning og Hovedstadsrådet har anmodet poli-
timesteren i Helsingør om at rejse tiltale mod ejendommens ejer.

Ved brev af 9. oktober 1981 har landinspektør Steen Jacobsen
og Per Vinggaard under henvisning til nævnets kendelse af 31. ok-
tober 1980 meddelt, at byggepladsen er overtaget af ASX 1696 ApS
c/o Henriques Bank således, at Virum Huse ApS er fratrådt som byg-
herre, og at den udpegede byggestyreIse agter af følge nævnets for-
skrifter, dog at det vil være nødvendigt at fjerne yderligere to
træer, som ikke kan overleve. I skrivelsen begæres derhos tilladel-

·se til at fjerne det ene af de to fredede egetræer stående mellem
tre af de nu færdigopførte ialt 5 huse, der er beliggende på sær-
skilte matr.nrr. 9 di, 9~, 9~, 9 E1 og 9 ~. Det ap~øres, at
egetræet står meget udsat på en lille afsk~ret knold mellem husene
på matr.nrr. 9 ~, 9 ~ og 9 ~, at 80 % af alle siderødder er af-
skåret 1-2 m fra stammen og i dybde op til 3 meter samt at tagflade
på huset på matr.nr. 9 gr ligger under de blottede overhuggede side-
rødder.

Nævnet foretog besigtigelse den 21. oktober 1981 og efter an-
modning fremsendte landinspektørfirmaet supplerende redegørelse af
27. oktober 1981 ifølge hvilken blandt andet anmodningen om tilla-
delse til fjernelse af egetræet blev gentaget og under forudsæt-
ning af fjernelse agtedes terrænet mellem matr.nr. 9 gr og 9 ~
reguleret til en passende skråning for at forbedre lys- og ind-
gangsforhold til ejendommen matr.nr. 9 Er.

Ved skrivelse af 2. november 1981 udbad nævnet sig en sagkyn-
dig forstlig erklæring om muligheden for at bevare det fredede ege-
træ herunder om eventuelle foranstaltninger til at bevare træets
sundhedstilstand.

Med skrivelse af 12. november 1981 fremsendte lansinspektør-
firmaet erklæring af 9. november 1981 fra Henrik Ravn ApS, der som
svar på de af landinspektørfirmaet stillede spørgsmål udtalte:
"l. Træets nuværende helbredstilstand er efter omstændighederne

god. Rimeligvis har træet haft en væsentlig nedsat bladmængde,
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• som er sat senere og tabt før normalt, men knop sætningen er
rimeligt god over det meste af kronen.

- .2. Der er stor sandsynlighed for, at beskadigede rødder allerede
er angrebet af forskellige svampe. Den eneste mulighed der er
for at modvirke den slags skader består i at forbedre træets
almentilstand.

4. Stormfaldsrisikoen er ikke særligt stor sålænge træets rod-
klump er intakt. Der bør opfyldes med muldjord langs muren.

3. Træets overlevelsesmuligheder er formentlig gode - dog bør
følgende foranstaltninger iværksættes:
Der nedbores 5-6 vandingselementer.
Kronen udtynde s på en sådan måde, at træets form bevares,
medens dets vandforbrug nedsættes betydeligt."
Nævnet fremsendte udtalelsen af 9. november 1981 til Hovedstads-

rådet, Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm Kommune, skovrider
J. U. Wedel-Heinen, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og
advokat Berg-Nielsen, der under besigtigelsen oplyste, at det af
ham beherskede ApS ifølge utinglyst skøde havde købt ejendommen.

Hovedstadsrådet henholdt sig til den afgivne udtalelse vedrø-
rende træets pleje og overlevelsesmuligheder og skovrider J. U. ~e-
del-Heinen tilsluttede sig erklæringen. Hørsholm Kommune udtalte,
at såfremt nævnet krævede træet bevaret, ville bygningsinspektora-
tet stille krav til bygherren om stabilitets- og styrkemæssig bereg-
ning af støttemuren omkring træet.

Advokat Berg-Nielsen henholdt sig til nedennævnte skrivelse af
23.november 1981 og anførte blandt andet, at den nuværende eJer er
helt uskyldig i det skete.

Der fremkom ikke iøvrigt bemærkninger.
Ved skrivelse af 23. november 1981 meddelte landinspektørfir-

maet, at forstkandidat Henrik Ravn, som afgav erklæring af 9. novem-
ber 1981, havde udført træfældningsarbejder m.m. for direktør Pitz-
ner (Virum Huse ApS) på ejendommen, og da man ønskede en indiskuta-
bel uvildig sagkyndig erklæring, havde man anmodet "Sitas" ved forst-
kandidat Bent Overby om en udtalelse og i henhold til denne &~odede
man påny om tilladelse til fældning af omhandlede egetræ.

Den således indhentede erklæring af 20. november 1981 er såly-
dende:
"l. Træets nuværende helbredstilstand?

Svar: Træet er ca. 80 cm i diameter, ca. 20 m højt og med en
kronediameter på ca. 14 m.

•
•
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Kronen indeholder ~lere døde grene og mange døde gren-
spidser.
Træet har tidligere været sundt, men er nu ved at dø til-
bage på grund af rodbeskadigelser.

2. Fare for svampe/sygdomsangreb (træet har stået med blottede
overskårne rødder i næsten 2 år)?
Svar: De mange overskårne og brækkede rødder er ikke blevet
behandlet eller holdt fugtige ved overdækning. De beskadi-
gede rødder og døde rodender vil være indfaldsveje for mi-
kroorganismer, her iblandt veddestruerende svampe.
De veddestruerende svampe vil via rødderne brede sig til
stammen .

3. Træets overlevelsesmuligheder, stormfaldsrisiko foranlediget
af kraftigt reduceret jordfæste, idet 3 sider af træet er
afgravet i få meters afstand og ned i 3 m dybde?
Svar: Træet vil ikke kunne overleve i sin nuværende form,
men vil langsomt dø tilbage, indtil der er balance mellem
kronen og det reducerede rodnet.
Risikoen for stormfald er absolut til stede og vil ikke
blive mindre, efterhånden som rødderne svækkes af rådangreb.

~. Konklusion.
Der har ikke været truffet foranstaltninger til bevarelse af
træet i byggeriet, og på grund af de alvorlige rodskader
må vi desværre foreslå, at træet fældes.
Træet kunne skæres kraftigt tilbage, således at der var ba-
lance mellem en nydannet krone og det reducerede rodnet,
men det ville give et meget uskønt træ, og vi vil under
ingen omstændigheder give garanti for, at træet vil blive
stående.
Jeg skal efter mit besøg på byggepladsen endvidere gøre op-
mærksom på, at jeg er noget betænkelig ved de to bøge og
birken sydvest for indkørslen fra Knudsvej.
Bøg og birk er nemlig nogle af de træer, som dårligst tå-
ler ændringer i de fysiske vækstforhold.
Den anden fredede eg har også fået sit rodnet beskadiget
ved udgravning og kørsel med tunge maskiner inden for rod-
zonen.
Vi vil tillade os at gøre opmærksom på, at de fredede træer
i forbindelse med byggeriet har været udsat for en meget
hård behandling, som ikke levner træerne nogen chance for

e
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at overleve."
på grund af de såled~s afgivn~ modstridende forstlige erklæ-

ringer forelagde nævnet sagen for Naturfredningsrådet, på hvis vegne
dendrolog Søren Ødum har besigtiget de 2 fredede egetræer og deres
omgivelser, og rådet har i erklæring af ll. januar 1982 udtalt:

"Det må konstateres, at der ved placering af bygninger og ter-
rasser samt ved jordarbejde i forbindelse med byggeriet er
disponeret helt uden hensyn til specielt den nu mellem husene
C, D og E stående eg, hvis rodsystem på tre sider er blevet
stærkt beskåret, tillige med at dybe udgravninger har ændret
på lokale dræningsforhold. Også den anden, bredere eg har fået
kårene ændret gennem kørsel og jordarbejder på omgivende ter-
ræn, og specielt betænkeligt er her deponeringen af en stor
jordbunJ:e over en del af rodsystemet.
For den nordvestlige eg mellem husene skal henstilles, at den
trods de stærkt ændrede og p.t. forringede kår bevares indtil
videre. Mens mange andre træarter i tilsvarende dimension næp-
pe ville overleve indgreb af dette omfang i omgivende terræn
(f.eks. bøg), har egen rodsystem og egenskaber i øvri~, der
i en situation som den foreliggende kan begrunde formodning
om at den kan genvinde vitalitet efter måske en vis tilbage-
visning af kronen.
Efterårets storme har bekræftet, at træet står fast. De grene,
som måtte visne tilbage, indtil en balance mellem rod og top
har indfundet sig, kan successivt skæres ned; subsidiært kan
der foretages en moderat tynding i kronen, som foreslået af
firmaet Ravn, hvilket antagelig kan provokere en hurtigere
genvækst i krone og rodnet.
Vigtigt er det, at den påbegyndte støttemur snarest færdiggø-
res, således at den "knold", træet nu befinder sig på, ikke
udtørres, og at der fyldes op med muld af god kvalitet inden-
for støttemuren. Vanding, specielt i tilfælde af tørre somre,
kan være nødvendig dE første 4-5 år. Jordarbejder, som kan på-
virke den endnu intakte del af overjord og rodnet, bør helt
undgås, det gælder også kørsel med tungt maskineri og depone-
ring af jordbunker.
Den sydøstlige, brede eg skulle have gode forudsætninger for
at overleve uden væsentlige skader og dermed for yåerligere
vækst og udvikling. Dog bør den store jordbunke i umiddelbar
nærhed fjernes inden l. april, og også her gælder det, at
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jordarbejder og arbejdskørsel i træets nærhed, minimum inden-
for kronens projektion, ikke bør finde sted. Dette areal bør
effektivt indhegne s , sålænge der arbejdes med byggeri og anlæg
på lokaliteten."
Erklæringen blev af nævnet den 13. januar 1982 sendt til udta-

lelse til samme myndigheder og personer som tidligere.
Skovrider J. U. Wedel-Heinen og Danmarks Naturfredningsforening~

samt foreningens lokalkomite, henstillede, at de 2 fredede egetræer
bevares under iagttagelse af de af Henrik Ravn ApS og af Naturfred-
ningsrådet anbefalede foranstaltninger. Landinspektørfirmaet fast-
holdt anmodningen om tilladelse til fældning af det ene egetræ og
bemærkede blandt andet, at den nuværende ejer og byggestyrelsen ikke
kan påtage sig ansvaret for de eventuelle skader, træet i fremtiden
kan forvolde på personer eller bygninger, såfremt træet fastholdes
bevaret. Hørsholm Kommunes Bygningsinspektorat har udtalt, at man
ikke har indvendinger mod træernes bevaring eller mod de bevarende
·foranstaltninger, der nævnes i naturfredningsrådets udtalelse. Ho-
vedstadsrådet, der først har afgivet svar den 4. marts 1982, har
tilsluttet sig det af Naturfredningsrådet anførte.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af dekla-
ration af 4. juni 1973, tinglyst den 3. juli 1973, for sit vedkom-
mende afslag på ansøgning om tilladelse til fældP~ng af det mellem
matr. nr. 9 ~, 9 Ee og 9 ~ stående fredede egetræ.

Det pålægges ASX 1696 ApS c/o Henriques Bank, som den der har
overtaget byggepladsen, at udføre følgende foranstaltninger til ege-
træets bevaring,

l. den påbegyndte støttemur færdiggøres og der fyldes op med muld
af god kvalitet indenfor støttemuren,

2. der skal nedbores 5-6 vandingselementer, og der vandes i for-
nødent omfang,

3. de grene, som måtte visne tilbage, indtil der er opnået balance
mellem rod og top, skæres successivt ned,

4. eventuelt udtynde s kronen s top moderat således, at træets form
bevares,

5. jordarbejder, som kan påvirke den endnu intakte del af over-
jord og rodnet, herunder kørsel med tungt maskineri og depone-
ring af jordbunker, må ikke finde sted.
De under l - 4 nævnte foranstal tninger skal udføres inden 14

dage fra dato.
I overensstemmelse med skrivelse af 27. november 1981 fra
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Hørsholm Kommunes Bygningsinspektorat vil kravene til støttemuren
omkring træet være at påse af bygningsinspektoratet.

, ,

Nævnet finder endvidere med hjemmel i fornævnte deklaration
anledning til at meddele følgende pålæg vedrørende det andet frede-
de egetræ,

l. den ved træet værende jordbunke fjernes inden den l. april
1982,

2. jordarbejder og arbejdskørsel i træets nærhed, minimum inden-
for kronens projektion, må ikke finde sted, og

3. arealet omkring træet hegnes effektivt, sålænge der arbejdes
med byggeri og anlæg på lokaliteten.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-

nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af natur-
i::--'edningslovensformål. "

Hvilket herved meddeles.

e
e
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Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,-
1256 København K.
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REG.NR.

• Ang. fældning af 2 bøgetræer og beskæring af et birketræ på
matr. nrr. 9 eb, 9 di og 36 ah Vallerød by, Rungsted, HulsØ
Ege l, 3, 5 og 7.•

•••

Ved brev af 28. juni 1985 har Wright, Thomsen & Kier A/S
meddelt Naturfredningsnævnet, at selskabet ved skrivelse af 15.
marts 1985 har ansøgt om nævnets tilladelse til fældning af 2
bøgetræer på ejendommen Hulsø Ege l, 3, 5 og 7, Rungsted Kyst.

Med skrivelsen af 28. juni 1985 fulgte 5 bilag, heraf kopi
af skrivelse af 15. marts 1985, som ikke tidligere er modtaget
af nævnet, og hvoraf fremgår, at ansøgningen tillige omfatter
beskæring af et birketræ.

Nævnet udbad sig de i skrivelsen af 15. marts 1985 nævnte
3 bilag og har modtaget en af landinspektørerne Steen Jacobsen
& Per Vinggaard den 9. oktober 1981 dateret og med rettelser af
27. oktober 1981 og 30. marts 1982 udarbejdet beplantnings- og
terrænplan vedrørende matr. nr. 9 ~ m. fl. Vallerød by, Rung-
sted.

På ejendommene matr. nrr. 9 eb, 9 di og 36 ah Vallerød by
er i anledning af en projekteret bebyggelse oprettet deklaration
af 4. jun~_13731 _!~!1g1~:st den 3. jul~ 1973 og senere, hvorefter
blandt andet er bestemt, at 2 på ejendommen værende gamle ege-
træer fredes, og at øvrige på vedhæftet skitse viste træer skal
søges bevaret længst muligt og ikke må beskæres, kappes eller på
anden måde ændres uden tilladelse fra Skov tilsynet for så vidt
angår træerne på det hidtidige fredskovsareal, eller fra Natur-
fredningsnævnet for så vidt angår træer udenfor det hidtidige
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fredskovsareal. Tilladelse til fjernelse af disse træer kan
gøres betinget af nyplantning, der også kan kræves foretaget
til erstatning for udgåede og stormfældede træer.

Fredskovspligten er ophævet ved påtegninger på deklara-
tionen, hvilket ikke medfØrer ændringer i fredningsbestemmel-
sernes indhold.

Ved afgørelse af 31. oktober 1980 har nævnet som følge af
træfældning i betydeligt omfang pålagt den daværende ejer at
foretage genplantning på fællesareal mellem 2 bebyggede arealer
på ejendommen i overensstemmelse med udarbejdet retableringsplan.

Ved afgørelse af 19. marts 1982 har nævnet meddelt afslag
på fældning af det ene egetræ stående mellem matr. nrr. 9 gr,
9 gs og 9 gn. På daværende tidspunkt var de nævnte matr. nrr.
samt matr. nrr. 9 di og 9 ~ bebyggede.

Ved afgørelse af 17. januar 1984 har nævnet meddelt Ejen-
domsselskabet Hulsø Ege A/S pålæg om for egen regning inden den
l. maj 1984 at foretage efterplantning som anført i skrivelse
af 22. juli 1983 fra Hørsholm Skovdistrikt.

De i nærværende sag omhandlede 2 bøgetræer er ifølge beplant-
nings- og terrænplan dateret den 9. oktober 1981 og senere marke-
ret som værende nord for resterende 4 ubebyggede parceller matr.
nrr. 9 go, 9 gp, 9 gq og 36 ah, som alle ifølge ansøgningsskri-
veIsen nu skal bebygges.

Af medfølgende bilag fremgår, at de 2 bøgetræer er markeret
tæt på areal projekteret til parkeringsplads for biler.

Birketræet er markeret som værende i det nordøstlige hjørne
af området.

Hørsholm Statsskovdistrikt har i skrivelse af ll. juli 1985
om bøgetræerne udtalt, at træerne ikke har kunnet tåle de nu af-
sluttede jordarbejder på stedet, hvorfor træernes sundhedstil-
stand er så ringe, at de frembyder fare for beboere og bygninger,
hvorfor det anbefales, at træerne fældes.

Hørsholm Kommune, Teknisk Forvaltning, har i skrivelse af
15. oktober 1985 meddelt ikke at have indvendinger mod fældning
af de omhandlede bøgetræer.

Arkitekt Tage Lyneborg har den 15. juli 1985 fremsendt
skitse vedrørende beplantning af skråning mellem Hulsø Ege nr.
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7 og 9. Skråningen foreslås beplantet med Rosa Rogusa dels for
at hindre børns færden og dels' for at hindre jordskred i tilfæl-
de af skybrud.

Det fremgår ikke af skrivelsen, hvilke matr. nrr. beplantnin-
gen vedrører.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af de-
klaration af 4. juni 1973, tinglyst den 3. juli 1973 og senere
for sit vedkommende tilladelse til fældning af omhandlede 2 bøge-
træer og til beskæring af omhandlede birketræ, for så vidt angår
sidstnævnte meddeles pålæg om, at beskæring skal foretages efter
forstkyndig bistand fra Hørsholm Statsskovdistrikt.

Med hensyn til den projekterede beplantning bemærkes, at
nævnet allerede som følge af deklarationens indhold ikke har be-
mærkninger her til under den forudsætning, at den ikke medfører
ændring eller fjernelse af den i deklarationen omhandlede be-
plantning. Såfremt dette måtte være tilfældet skal særskilt
ansøgning sendes til nævnet. For så vidt angår de nævnte terræn-
ændringer forudsætter disse kommunens godkendelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslo-
vens § 58.

e
e
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Lis Lauritsen

Formand
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Skov- og !\.<iturSrjreIS6r.

Ang. beskæring af egetræer på matr. nrr. 9 di, 9 eb og 36 ah
Vallerød by, HØrsholm.

Ved brev af 10. oktober 1989 har Grundejerforeningen HulsØ Ege
v/Lisa Meincke, HulsØ Ege 5, Rungsted Kyst, ansøgt om nævnets god-
kendelse af en beskæring af egetræer på matr. nrr. 9 di, 9 eb og
36 ah Vallerød by.

Ejendommen er omfattet af deklaration lyst den 3. juli 1973,
hvorefter arealet skal vedligeholdes på en sådan måde, at områdets
nuværende karakter som naturskØn park bevares uændret. Den del af
den hidtidige fredskov, der ikke er berØrt af bebyggelse, skal sø-
ges bevaret som fortrinsvis lØvskov og skal behandles forstmæssigt
i overensstemmelse med de til enhver tid for fredskove gældende be-
stemmelser, hvorefter f.eks. nyplantning skal foretages til erstat-
ning for evt. udgåede og stormfældede træer " Skovens behandling er
fortsat undergivet tilsyn ved Statens Skovtilsyn.

To på ejendommen værende gamle egetræer fredes. Øvrige træer,
vist på en deklarationen vedhæftet skitse, skal søges bevaret længst
muligt og må ikke beskæres, kappes eller på anden måde ændres uden
tilladelse fra skovtilsynet, for så vidt angår træerne på det hid-
tidige fredskovsareal, eller fra naturfredningsnævnet, for så vidt
angår træer udenfor det hidtidige fredskovsareal. Tilladelse til
fjernelse af disse træer kan gøres betinget af nyplantning, der og-
så kan kræves foretaget til erstatning for udgåede og stormfældede
træer.

Naturfredningsnævnet har ved afgørelse af 13. august 1986 for
sit vedkommende godkendt beplantningsplan af 15. oktober 1985.

Sagen har af nævnet været forelagt HØrsholm Kommune, Frederiks-
borg Amt, landskabsafdelingen, samt Frederiksborg statsskovdistrikt.

HØrsholm Kommune, teknisk forvaltning, har anbefalet, at der
tillades en beskæring, som nedsætter risikoen for nedfaldende grene

tt under hensyntagen til bebyggelse.
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Skov- og Naturstyrelsen
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Frederiksborg statsskovdistrikt har anbefalet, at der i nØd-
vendigt omfang foretages en skånsom afskæring af dØde og stærkt
svækkede grene. Beskæringen bØr foretages under hensyntagen til,
at træernes harmoniske fremtoning bibeholdes og bØr kun tillades
udført af et anerkendt specialfirma.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af de-
klaration lyst den 3. juli 1973 for sit vedkommende tilladelse til
afskæring af dØde og stærkt svækkede grene på egetræer på vilkår
som af Frederiksborg statsskovdistrikt anfØrt.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
fØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr
ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til Grundejerforeningen
HulsØ Ege v/Lisa Meincke, HulsØ Ege 5, 2960 Rungsted Kyst.

~~
Lis La~

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2870 HØrsholm.
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