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KENDELSE

den
afsagt

21. april 1975 af FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVNS
AMTSRÅDSKREDS •
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Ved skrivelse af 20. februar 1975 har Danmarks Natur-
fredningsforening på foranledning af vedkommende ejer, bog-
handler Vagn Bøge Henriksen, over for Fredningsnævnet for Kø-
benhavns amtsrådskreds rejst sag om fredning af et på den på-
gæ1dendes ejendom matr. nr. 7 bc Store Magleby by og sogn,
Sandbakken 5, Dragør, stående ca. 500 år gammelt egetræ.

Fredningspåstanden har været bekendtgjort i Statsti-
dende for den 26. februar 1975, i Amager Bladet for den 28.

samt
februa~ 1975,j 1 Dragør Nyt og Amager Nyt for den 6. marts 1975.
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. -,"'---'Sagen har af nævnet været behandlet på et møde den
25. marts 1975, hvorunder der foretoges besigtigelse af ejen-
dommen.

Til mødet har været indkaldt: Dragør kommune, Dan-
marks Naturfredningsforening, Fredningsplanudvalgene, Byudvik-
l1ngsudvalget, statens kommitterede i byplansager, statsskov-
rider J.U. Wedel-Heinen, boghandler V. Bøge Henriksen, Kredit-
foreningen Danmarks og Landmandsbanken.

Fredningspåstanden er sålydende: '
Træet må ikke fældes eller beskadiges.

~' Træet må ikke topskæres eller grenkappes. Døde grene kan dog
fjernes efter forudgående indhentet tilladelse fra Danmarks Na-
turfredningsforening.
Topskæring kan med de påtaieberettigedes samtykke tillades, så-
fremt dette er nødvendigt for træets bevaring.

4t Nærmere end 15 m. fra træets fod må der ikke tilføres jorden
kemikalier, hormoner o.lign~
Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds,
Dragør kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening
hver for sig 'eller i forening.

Boghandler V. Bøge Henriksen har som ejer,af ejen-
'dommen frafaldet at fordre erstatning.

Da Fredningsnævnet er af den opfattelse~ at der med
hjemmel i § l'1'lovbekendtgørelse nr. 445 af l. oktober 1972
om naturfredning bør iværksættes fredning af det pågældende
træ, som af Danmarks Naturfredningsforen1ng påstået, samt på
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vilkår, at den ejeren tilhørende hæk mod'Sandbakken nedskæ-
res således, at ingen del af træets krone er skjult fra Sand-
bakken,

b e s t em m e s :
Det på ejendommen matr. nr. 7 bc Store Magleby by

og sogn, Sandbakken 5, Dragør, stående ca. 500 år gamle ege-
træ fredes således:
!!træet ikke må fældes eller beskadiges,
!! træet ikke må topskæres eller grenkappes. Døde grene kan

dog fjernes efter forudgående indhentet tilladelse fra Dan-
marks Naturfrednings~oren1ng.

!! topskæring med de påtaleberettigede s samtykke kan tillades,
såfremt dette er nødvendigt ~or træets bevaring.

at der nærmere end 15 m. ~ra træets fod ikke må tilføres jorden
kemikalier, hormorner o. lign.

Den på ejendommen værende hæk mod Sandbakken skal
stedse være ned skåret således, at ingen del af træets krone
er skjult fra Sandbakken •

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Københavns
amtsrådskreds, Dragør kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfred-
ningsforening hver for sig eller i forening.

------~-----------------
Dragør kommunalbestyrelse har forpligtet sig til at

pleje og vedligeholde træet efter anvisning fra træsagkynd1ge
fra Danmarks Naturfredningsforening, Fredningsplanudvalgene
ellerstatsskovriderJ.U~~l-H nen.

Dorn-Jensen
/),.I/J,.,) , - ~
~~/ ~/~. k,e/U4/

A. Nørgård Christensen. Albert C. Svendsen.
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