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  Fredningen vedrører:  

Domme

Taksationskommissionen 

Naturklagenævnet 

Overfredningsnævnet 

Fredningsnævnet 

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 
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Kendelser

Deklarationer
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Aar 1917 den 6. December Em. Kl. 3Y2 mødte Naturfrednings-
nævnet for Frederiksborg Amt paa Hornbæk Kro ,hvor da foretoges~ Fort-
sat Behandling af den den 29. August d.A. paabegyndte Sag om Fredning
af en skovbevokset Høj paa Bøgehøjgaard i Horneby.

...........................
Sagen blev paany drøftet, efterat Gaardejer Larsen var gjort

bekendt med de fremlagte Skrivelser.
Der blev derefter vedtaget saalydende

O V E R E N S K O M S T : ~
Gaardejer H.I.Larsen indgaar paa, at der paa Ejendommen ting-

læses en Deklaration, hvorefter den under Sagen omhandlede med Bøg be-
voksede Bakke, kaldet "Aasenll paa Bøgehøjgaards Mark, ca. 3 Tdr. Land
stor, af llatr. Nr. 2a Holmegaard, Hellebæk-Hornbæk Sogn, bestandig fre-
des og bevares som skovbevokset Højde, saaledes at der uanset Bestem-
melsen i Frd. 27. September 1805 § 20 om fri Hugning af ikke fredet
Skov efter 10 Aars Forløb fra Skødets Dato kun maa hugges efter Forst-
væsenets Udvisning og saaledes, at der skal tilplantes efter Forst-
væsenets Anvisning og 'J::ilsynalle Steder, hvor d er er hugget, hvorhos
det tilplantede Skal fredes. Det er Ejeren tilladt til eget Brug at
tage Grus i den gamle Grusgrav i Bøgebakken.

Denne Overenskomst tiltraadtes af Rekvirenten.
Opl~st og underskrevet.

A. Wilian Hans Jakob Larsen

Sagen hermed sluttet.

Jacobæus Jensen-Djellekjær
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