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År 1960, den 13. juni, afsagde overfredningsnævnet p~
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

tillægskendelse
tiloverfredningsnævnets kendelse af 19. december 19~ ved-
rørende fredning af en del af bakkepartiet "Lindbjerg" i
Melby.

Ved nævnte kendelse bestemmes blandt andet, at der som
erstatning til ejeren af matr. nr. l3ba, overlærer Th. Gissel,
Ahornvej 5, T8.strup, udbetales 1.500 kr. med renter 41/2~ p.a.
fra den 3. april 1957 at regne, og indtil betaling sker, mod
at den p~ kendelsen vedhæftede-kortskitse viste del af ejen-
domrr.en,ca. 535 m2, afst8.s til Melby kommune. Af den samlede
erstatning ifølge kendelsen, ialt 4.500 kr., udreder Melby
kommune 1.500 kr., medens resten, herunder hele rentebeløbet,
udredes af statskassen og Frederiksborg arntsfond, hver med
halvdelen.

I skrivelser af 23. maj og 4. november 1959 har overlærer
Gissel henledt opmærksomheden p8, at kendeIsens angivelse af
arealets størrelse, ca. 535 m2, ikke er rigtig, men at det
fredede areal af ejendommen er 828 m2 stort, hvorfor han
påstår sig udbetal t en yderligere erstatning, som er udregnet
til 818 kr. 40 øre.

Statsministeriet hul' i skrivelse af 29.;februar 1960
meddelt, at man vil være sindet at u~betale det omhandlede
beløb, s~fremt tillægskendelse herom afsiges af overfrednings-
nævnet.

Da overfredningsnævnet kan til tI'æde erstatningens stør-
relse, vil der være at udbetale ejeren en yderligere erstat-
ning som anført med renter 41/2% p.a. fra den 3. april 1957
at regne, til betaling Sker.
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Beløbet vil i sirt helhed være ~t ~~rcde af statskassen!
T h i b e B t e ro ID e 8 :

Den af overfredningsnævnet den 19. december 1957 afsagte
kendelse vedrørende fredning af en del af bukkepartiet "Lind ....
bjer~h. Melby, ændres såledest at der foruden Clen i pælmte
kendelse ~førte erstatning yderligere betales ejeren af
lIlutI'. nr. l3ba, overlærer Th. GisseJ.. Ahornvej 5, Tåstrup,
en erstatning p8 818 kr. 40 øre med renter 4'/2% p, s. fra

, '

d en 3. april 1957 at l'~gne, og til pe tal ing sk er.
Beløbet vil i sin helhed være at udrede uf statskassen.

'"", . Udskriftene ligti~hed
bekræftes.

4~r
F. Grage

overfredningsnævnets sekretær
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REG.NR. 7.00

K e n d e l s e

afsagt af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 3/4 1957.

er citeret fuldt ud ro Overfredningsnævnets kendelse af 13/6 1960
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Aar 1947, den l4.Ju~l, afs?ede Overfredningsnævne~ pn~

Grundlag ef mundtli~ og skriftlig votering fØlgende

Kendelse

i sagen Nr. 698146 veorørende Udvidelse ef en tidligere forete~et

-Fredning ef en Del er "Høje Lindberg" i Melby Segne

1 ,den F:f FrednlnBsnævne!- ~or Frederiksborg "Amt den
, ,

2. September f.~. efs~gte Kendelse bestemmes fØ1gende~

"Ved Kendelse efsegt ef Nævnet blev en Del ef Høj de-

punktet "Høje Llndber'e" 1 Melby fredet, nemlib sealedes et der peG

MBtr.I~r. 9k ef Melby blev udlae;,t en strimmel i en Bredde af 10 meter

tll~ængellg for elle med en dertil førende Sti fra den offe~tli~e

Vej Melby-liseleje, hvorhos der pes serr-me Areel blev lagt en

TTdslgtsser·vitut. Der blev derhos pe.e N.etr".Nr. l3~ ef Melb;r udlsgt

en for a Ile tilEmlbe lig st i med en Bredde B f 3,14 lJ] stn:t ud lag t et

etJordst~{kke ef ~kken til OPhol~ fpr' e.lle.

Begrundelsen for Frednln~en vel' den, at "Høje 11ndherg"

er et meget ejendommeligt Bekkepef':ti, hvorfr~ der er en smuk Ud-

siE-t over et s f Nords jælland B sk Øl1DePertier J lige som den pe.P. en

Del af Bakken ~ærende Lyngvækst virker overordentlig Bm~k i det

løvrlE:t -ret sjællandske Landskab, hvorhos det tilføjes, at Føjde-'

punktets Beliggenhed tæt ved det fremblomstrende Bedested Lise]eje
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og ikke langt fre Frederiksværk forø~er Betydnin~en ef Fredningen
af Bakketoppen, der ti111~e i stor Udltrækning hesøges ef y.om~unen8
og Omegnenø Betoer ••

Denne Kendelse r.lev 1 det væsentllg~t. st8dfæst.et ef
Overfrednlngsnævnet den 27~Sptem~er 1918.

Der er derefter fra Melby Turlst- og Naturfrednlneøfor-
ening lndkom~et ~~modnlng o~ e~ løe. iværKsat en udvldeet Fredning
ef "Høje Llndt-ers.",til hvilken Anmodnln~ Melr,y Soeneread her Ilut-. ~ . ,

et lig.
• I • ,,' f.,

I denne Hen~endelle he~der det~ I Betregtnlng ef den
, ... ,. ... • ~ , ... l

betydelige ~o~le, Bom "Høje Lindberg" eft.erhEiendenhar feBet som. . .' \

Udslgtspun~~,o~ Opholdlsted for 8sBvel l~ndllggere som den festho-
ende B.efolknln~ og, for et værne, den smukke l.y~,b.vollan1ng pes Bekkens

",
nordre Del finder Foreningen, et Tidspunl{tet nu 1k1<e mer'e mee for-

,; . . ,

pssses for en udvidet Fredning"... , , ~
Det fremsendte ForslfJg til Udvidelse ef Fredningen gesr, .

ud peB under denne et inddrage en betyde11~ Del af Mstr.Nr. 1}~
(indstreget med rødt pae vedhæftet Skitse), aaeledes øt der skaffes
vejad~ene til det fredede A~eel frø Højelindbjergvej over MBtr~Nr •
131:1.,l3~. 1.321 OB l3Eh" hvorhos det henstIlles, om ,,'. lklle DEsea. .

Mp.tr.Nr. 'l}2!.(tIlhører:.deEommunelø'er GIseel} ~ør 1nddrages .under
FredniOBen 0E det p~e Are~let lIg8ende Træhus fjernes.. . ~ .

Anmodningen blev behandlet øf Nævnet pea et Møde den
!

8.Juni 1944, pes hv~lket Møde E~~~unelgrer Gissel Bom Ejer ef N.st~.
,

Nr. l3ba erklærede, et hen forpligter sig til ikke yderligere et
~ ... ~ '\,. ....' "'; • l

beb~gge Grunden uden Nævnets Samtykke. Derhos erklærede Hotelejer
Chr. Andersen so~.E~er ef Matr.Nr. l} !!, 132!' og 13 ~, et han 1kke

... ~ I • ~

h~r noget et erind~e 1mod, et AdEAngen t1l "Høje Lindb~erg" kDrr~er
.til et ske ad det pE.6 Matr.Nr. l}ll og 132!t Bom Vej udlagte.·~real•

Denne ErklærinB har F..otelej~rAnder'sen s~adf~stet i en.- -
Deklaration ef 14.Juni 1944.



Fra Fru Ebba NØk1eby fremkom derhos en Dek1aretlon
er 15.Juni 1944. 1 hvilken hun Bom Ejer ef Matr.Nr. l'2h o@ 1'21
lemt.ykker l. at din offent.1ie,eAd/:;snBfre Vejen Me1by-Llse1eje til
HØj~ Lind~jer@ sker ad det pes de nævnte Mstrikulsnumre som Vej

ud~e 19te Ar'ea1.
I Skrivelse af l4.Juni 1944 udtalte Melhy sognersad,

et man er villig till Forening med Melhy Turistforening e~ yde et
Tilskud pee 1.000 Er. til den udvidede Frerning, saaledes et Sogne-

-raedet heref beteler -to Tredjedele~
Der her derefter været ført Forhandling meJlem Nævnet

e og Ejer'en ef Matr.Nr. 13 Q.1 Godsejer Uttentel om St0'r're1senaf
Erstatningen for det Areal der Øhskes indreget under den udvidede
Fredning, hvilket Areal har en Størrelse pea 10.200 Kvadratmeter el-
ler 25~887 Kvad ratelen.

Under disse Forhandlinger her Ejeren erkl~et, at hen
foretrækker at efstaa Arealet, fremfor at fes det belegt med Fred-
nin~sservitut, 06 et hans Erstatninesk~ev ikke i den Anledning vil
blive større. Han her oply~t, at de omliggende Grunde sælges for

•
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l Kr. 25 øre pr. Kvadratelen, men her dog erklæt·et sig villige
til ~t efstaa Are9let til Melby Kommune for l2.500Kr.

Derefter her Melhy sognereed er'klæret sig villig til
at overtege Arealet oetil at forhøje sit Tilskud med 1500 Kr.,
seeleaes et der eltsee af So~neraedet og Turistforeningen ialt
ydes 2500 Kr.

Nocvnet finder den krævede Erstatning Bærde~es rimelig
og kan ganske tiltræde, at Fredningen'- af de foran anførte Grunde-
udvides i det anførte omfang. Der findes derimod ikke - efter et
kommunelærer Gissel her afgivet den foran omtalte Erklæring -
t11strækvelig Grund til et inddrs8e Matr.Nr. 13~ under Fredningen.



Det msa herefter anses Bom rettest, et'det fredeae Ar-eel
tt; (Matr.Nr. l;!m og en Del ef Matr.Nr. i}~ ef Melby) udskiftes og teer

et særskilt Matrlkulsnummer.
H~e r e f t e rlb e 8 t e m m e I~
Den 1 1918 foretegne Fredning ef en Del ef "Høje Lind-

~jerg" Melby Sogn udvides med den foran omhandlede Del ef Matr.Nr.
l3~ sf Melby By og So~n. Den fredede Del vil v~e st metrikulere
særsk lit.

Det s9aledes fredede Areel msa ikke nerygge; eller
heplentes. '!Jlenskel henligge i sin nuværenne T.1lstend, og elle DE

enhver skel have AdE:a:tgtil A'reEllet.Pea Ar-eelet mes ikke en'hringes
nogen Genstend, der efter Nævnets SkØh virker skæmmende.

Der skel v~e Vej9dgsng til det fredede Areel fre
"Højelindbjergvej ~ver Matr.Nr. 13b~ 13bk. 13bi og l3bh ef ~elby

Matr.Nr. 13be mee ikke bebYBfes yderligere.
Som ErstatninE til Ejeren sf.Matr.Nr. 130i, Godsejer

Uttentel. udredes 12.500 Kr. mod at Are~let SfStB8s til Melhy
Kommune, der afholder Udgifterne ved Udstykningen OB Adkomsthe-
rtgtigelsen •

•e
e

Af de 12.500 Kr. retaler Melry Kommune (i Forening
meeJ Melby Turl.t- 0E Neturfrednlnglt'orenlng) 2500 Kr. ·Relt~el~et
10.000 Kr. udrede. med Halvdelen ar St.t~k88Ben og Halvdelen ar Fre-
deriklborg jmtafond.

Kendelsen vil være et tinglyse lom lervitutstlftende·pee
•de foren nævnte Mrtr.Nr.e o~ peR det nye Mr.tr.Nr., der fremkommer

efter Udstykningen.
Pestale.ret her lIIe11'yKommune og Neturfredningsnævnet

tor Frederiklborg Amt, hver for sig eller 1 Forening.
Denne Kendelse ken 1ndenkes for Overfredningsnævnet 1
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Xendeleen er 1 Medrør .r Naturfredningslovenl ~ 19
. . . • , . . . ~I .. . ie forelagt overrredningsnævnet, lom den 26~APr11 d.A. har beøigtlglt
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De overtrednln~snævnet kan t1ltræae det i Kendelsen anført. ~
I . ... . . . " ,I" ~ ,'. ~•

vil denne være et Itadfæste.

T h 1 b e I t e m m e I:

Den ef ~rednIngsnævnet for Frederlks~orE AmtsreedskredB den

2. September l 94(1 efsegte Kendelse v.drørende UdvIdelse af en t.id-

lige re foreteget Fre dnI ng e f In Del 8 f "HØj e Llnd'l-j er'g" ~ Mf"lhy Sogn

·c>Itedfæstes.

".;. . . ,~~ "~l~~~g'l Godsejer v. Ut~~n~el~ Bredgfldf", en Eretet-

ning pas 12.500 Kr. bvoråf~:2.500 Kr'. udrede. ef Melby Kommune 1
~ I . ~ , t "

(-'~}'... "

FQren~ng med ,Melby Tu~lst- og NBt,urf~ednIng.fo~.nlng og 10.000 Kr. ~_.
af statsksisen og Frederlksrorg Amt.fond hver med Halvdelen. Be-

l -

lØbet udbetalel mod, at Arealet eflta8s til Melby Kommune.
~ • • , I , I . " . _~:, _ ~ . •• ... j'P.o.v •

.. -, ':.;

Poul Andersen •.. '. . - • I l'

~ I .':. • ~ }
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af
Forhandlingspr.)tokollen for FreJ.ningsnxvnet for Frederiksborg amt.

K e n d e l s e
afsegt den 2.September 1946.

Ved Kendelse afsagt af N·.:;vnetblev en Del af Højdepunktet
"Høje Lindbjerg" i Melby fredet, nemlig s881edes at der paa Matr.Nr.
9k af Melby blev udlagt en Strimmel i en Bredde af 10 meter tilgænge-
lig for alle med en dertil førende Sti fra den offentlige Vej Melby
Liseleje, hvorhos der pa8 samme Areal blev laet en Udsigtsservitut •
Der blev derhos paa Matr.Nr. 13am af Melby udlagt en for alle til-
gængelig Sti med en Bredde af 3,14 m samt udlaet et Jordstykke af Bakken
til Gphold for alle.

Begrundelsen for Fredningen var den, at "Høje Lindbjerg" er
et meget ejendommeligt Bakkeparti, hvorfra der er en smuk Udsigt
over et af N1rdsjællands skørJle Partier, ligesom den paa en Del af
Bakken værende Lynsvækst virker overordentlig smukt i det iøvrigt rent
sjællandske Lsndskab, hv')rhos d.:t tilføjes, at Højdepunktets Beliggen-
hed tæt ved det fremblomstrende Badested Liseleje og ikke langt fra
Frederiksværk forøger BetydninGen af Fredningen af Bakketoppen,
der tillige i etor Udstr~kning beoøges af Kommunens og umegnens
Beboere.

Dsrme Kendelse blev i det væsentligste stadfæstet af CJver-
fredninGsnwvnet den ~7.September 1918.

Der er derefter fra ~elby T~rist- og Naturfredningsforening
indkommet AnmoG.l1in;om at søge iVd::ri-l:saten udvidet Fredning af "Høje
lindbjergl', til ~vilken An~0~ning Kalby Sagneraed har eluttet sig.

I denne H~nvendelse hedder det: I Betlagtning af den betyde-
lige Rolle, som "Høje Lindbjerg" efterhaanden har feaet som Udsigts-
punkt og Gpholdssted for s8e.vel Lc.ndliggere som den fastboende Be-
folkning og for at værne den sm~kke Lyngbevoh:sning paa Bakkens nordre
Del finder F'1reningen, at Tidspunktet nu il{ke mere maa f0rpasses
for en u1videt Fredning".
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Det fremsendte Fors~.ag til Udvidelse ef Fredningen gaar ud
paa under denne at inddrage en betydelig Del af tlatr.Nr. 13ei (ind-
streget med rødt paa vedhæftede Skitse), saaledes at der skaffes
Vejadgang til det fredede Areal fra Højelindbjergvej over Matr. Nr.
13bv, 13bk, 13bi og 13bh, hv~rhos det henstilles, 11m ikke ogsaa
Matr,Nr. 13ba (tilhørende Kommun8l~rer }issel) bør inddrages under
Fredningen og det paa Arealet li~gend.e TI'æhus f~ernes.

Anmodningen blev b02haL'.dl.;taf :;:.evnetpua et li.<1deden 8.Juni
1944, paa hvilket Møde Kommunel.:erer Gisse1 som Ejer af Mutr.Nr.
13ba erklærede, at han !~rpligter sig til ikke yderli~~2re at bebYdge
Grunden uden N..;vnets Samtykke. Derhos erkl:Erede Hntelejer Chr.
Andersen som Ejer af Matr.Nr. 13ar, 13bv, og 13bk, at han ikke har
noget at erindre imod, at Aj _3ngen til "Høje :.indbjer~n kn.nmer til
at ske ad det paa r,~atr.Nr. l3bv og l3bk 30m Vej udla3te Areal. Denne

..
Erklæring har H~telejer Andersen stadfæstet 1 en Deklaration af 14.Jun1
1944.

Fra Fru Ebba Nø1cleby fremkom derhos en Deklaration ef 15.
Juni 1944, i hvilken hun som Ejer af Matr.Nr. 13bh og 13bi sam-
tykker i, at den nffentlige Adcang fra Vejen Melby-Liseleje til
Høje 11ndbjerg sker ad det paa de n~3vnte M' trikulsnumre som Vej ud-
lagte Areal.

I Skrivelue af 14.Juni 1944 udtalte Melby Sosneraad, at maL
er villi& til i Forsning med Melby Turistforening at ~de et ~ilskud
paa 1000 Kr. til den udvidede Fredning, sa:ledes at Sognerecdet
heraf bsta1er to Tredjedele.

Der har derefter været ført Forhandlinger mellem Nævnet og
Ejeren af Matr.Er. 130i, Godsejer Uttental om Størrelsen af Erstatr-")
ningen for det Areal, der ønskes inddrs6et under den udvidede Fred-
ning, hvilket Areal har en Størrelse pea 10.200 Kvadratmeter eller
25.887 Kvadratalen.

Under disse FI.1rhs.ndli(lgerhar Ejeren erklæret, at han fore-O
trækker at afstaa Arealet, fremfor at faa det be1a;t med Frednings-
servitut, og Et hans Erstatningskrav ikke i den Anledning vil blive
større. Han har oplyst, at de omliggende Grunde s~lges for l Kr. 25
Øre pr. Kvadratalen, men har dog erklæret sig villig til at afstaa
Arealet til Kelby Ko~mune for 12.500 Kr.

Derefter har Melby Sogneraad erklæret sig villig til at
overtage Arealet og til at forhøje sit Tilskud med 1500 Kr., sa&ledes
at der alt~aa af Sogneraadet og Turistforeningen ialt ydes 25(J0

Kr.
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Nævnet finder den krævede Erstatning særdeles rimelig og C'
l

kan ~8nske til tr.-ode,at Fredninr;en - af de foran anførte Grunde - )
udvides i det anførte umfang. ter findes derimod ikke - etter at
Kommunelærer Gisse1 ha.r afgivet den foran nmtalte Erklæring - til
stræk~elig Grund til at inddrage Matr.~r. l3ba under Fredningen. C')

Det maa h~refter anses som rettest, at det fredede Areal
(Matr.Rr. l3am og en Del af M~tr.Nr. 1301 ef Melby) udskiftes og
faar et s~r~kilt Mstrikulsnummer.

H e r e f t e r b e B t e ID ID e s :
Den i 1918 foretagne Fredning af en Del af "Høje Lindbjerg"

Melby Sogn udvides med den foran omhandlede Del af ~~tr.Nr. 130i
af Melby By og Sogn. Den fredede Del vil v~re at mctrikulere sær-
skilt.

Det saEdedes fredede Areal maa ikke bebygges eller bep18 ntes,
men skal henligge i sin nuværende Tilstand, og alle 0g enhver skal
have Adgang til Are~let. Pa2 Are~let maa ikke anbringes n0gen Gen-
stand, der efter N~vnets Skøn virker skæmmende.

Der skal være Vejadbang til det fredede Areal fra Høje-
lindbjergvej over Matr.Nr. l3bv, l3bk, l3bi og l3bh af Melby.

Matr.Nr. 13ba maa ikke bebygges yderligere.
SOffiErstatning til Ejeren af U&tr.Nr. l30i, Godsejer Utten-

tal, udr-:c.es12.5(JU Kr. ml)d at Arealet afst~~'s til Tt:elbyKOillinune,
der afh')lder Ddgif~erne ved Udstyknir:gen og Adk0mstberigtigelcE:n.

Af de 12.5G0 Kr. betaler Melby KomIlune i Fnrffi1ingmed Melby
Turistforening og Naturfredningsforening) 2500 Kr. Restbeløbet,
10.v00 Kr. udr~des med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af
Frederiksborg Amtsfond •

Kendelsen vil V,Bre at tin:sl';sesom se!'vitut2tiftende p35. de
for2n nEvnte M8trikulsnumre 0g pe~ det nye M8trikulsnum~er, der frem-
kommer efter Udstykningen.

Pastaleret har Melby Kommune ,lgN2turfredninGsn~~vnet for
Frederiksborg Amt, hver for sig eller i F')re:1ing.

Carl Poulsen. J .L.Buoh. G.m.Larsen.

Denne Kendelse kan indankes for Uverfredningsnævnet i
Løbet af 4 Uger.
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År 1957, den 19. decE:mbel',afsagde ovel fn::dnin~f'n:r.:·metp;~
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1255/57 vodrørende fredning af en del åf bakkepartiet
"Lindbj el'g" i Mel by.

I den &.f fr-edningsnævnet for ]'rederiksboI'g 8.mt ,3en 3. &.pril
1957 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 15. december 1956 har- prokurist O. I-,asmusscn,
Tagensvej 1693, København, forespurgt Melby sogner8o, om dette
ville være interesseret 1 at erhverve den prokurist IH:l.smussen
tilhørende glund p~ Høje Lindbjere, matr. nr. 13bc Melby by ob,.,
sogn, ca. 2.975 m~, med fredning for øje, fOJ en kJbesum af
3.000 kr. Ejendomsskylden andrager 7.400 kr.

Under en derefter afholdt besigtigelsesforretning konstatere-
des, at matr. nr. 13bc ligger op til den v~d frcdYlinrsnævnets
kendelser af l~. december 1917 og 2. juni 1946, Gtadfæst~t ved
overfr0dningsnævnets kendelser af 27. ~eptember 1010 0{; 14. juni
1947 fledede del af Høje Lindbjerg og s~ledcs villu betyde en
væl difuld forøgelse af det for almenhecen tile;ænE,G~Lir~areal,
navnIie hvis en af ca. 535 m2 bestående del af matr. nr. l3ba
ibd., der ejes af kommunelærer Th. Gissel, Ah0rnvuj 5, Tanstrup,
kunne fr'edes ved samme lejlighed, idet der du kunne Dtableres
en bred forbindelse mellem matr. nr. 13bc og de tiJligere fredede
arealer.

Under forhandling med prokurist O. rtbSItUSSlln oL'kOIDL"unelærer
Gissel har man opn~et begges tilslutning mod en PI'statning på
henholdsvis 3.000 kr. og 1.500 kr.

Melby kommune har erklæret, at den ønsker eagen fremæet oe vil



deltage i udgifterne til erstatning med 1/3 eller 1.500 kr.
Da en fredning og I1bning af adgang for almGnhe<len til fri færd"

sel og ophold på de nævnte arealer, der delvis er lyngbevoksede,
og hvorfl'Q.der' ha ves en sr.lukudsigt over l&ndskabet t anses som
velbegrundet, og da den forlangte erstatnine m~ anses Eom rimelig
..for prokurist hasmussens vedkommende endda særdeloG beAkeden -
kan nævnet tiltr~de. at den ekAisterende fredning udvides i det
ovenfor anførte nmfang.

Efter aftale med Melby kommune vil denne drage nmsorg f~r, at
kommunen f~r adkomst p~ det fredede areal, og at dGn af fredningen
orr.fattededel af matr. nr. 13ba udstykkes og inddj'a{~csunder 13bc.

Det f!'E:dedear'eal m~ ikke t,ebygges el18r bp,planteB, men skal
henligee i sin nuværende tilstand, og der m8 ikke anbringes nOb~n
genstand, der eftel nævnets skøn virker skæmmende. Alle og enllVG1'
okal have adgang til arealet.

Som erstatning til ejeren af matr. nr. l3bc Melby by ae o~cn,
prokurist O. hasmussen, Tagensvej 1693, K0benhavn, udbetaloD
3.000 kr., og til ejeren af mat!". nr. 13ba, kommunulrnrer Thend0r
Gipsel, Ahornvej 5t Taastrup, udbetales 1.500 kr., II:adat matr.
DT. 13bc samt den på vedhæftede kortskitse viste del af ma.tr. nr.
13bd, ca. 535 m2, afst~s til Melby kcmmune, der afhnlder udgif-
telne ved udstykning og adkomstberigtigelse.

Af de 4.500 kl'. b~taler Melby kommune 1.500 kr., u:.edensr'estbe'"
løbet 3.000 kr. udredes ~ed halvdelen af statBkas~cn og halvdelen
af Freder'iksborg amtsfond •

Kendelsen vil være at tine;lyse som ~ervi tutsti ft.:;ndep~ det
nævnte areal efter udr:tykningen. P8taleret hal" rf.elbykC'n:muneog
naturfreclningsnævnet for' Frederiksborg amt hvel' for' sig eller i
fo:r-ening."

Konklusionen er s81ydende:
"Ma tr'. nr. 13bc Melby by og sogn og den fOl an angi vne C:,elaf

matr. nr. 13ba ibd. fredes således, ~t det ikke m~ bebygGes eller
beplantes, at der ikke må anbringes genstande, cer efter nævnets
skøn virker skæmmende, og at alle og enhver skal have fri adgang
til arealet.

Den fredede d el vil være at matrikulere særskil t.
I erstatning betales til ejeren af matr. nI". l3bc, prokurist o.

hasmussen, Tagensvej 1693, København, 3.000 kr. ne til ejeren af
~. den ovenfor angivne del af matr'. nr, 13ba, kommunelærer Tb. GiBsel,
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Ahornvej 5, Taastl'uP. 1.500 kr., mod at arealet nfst~s til Melby
kommune, der afholder udgifterne ved udstykning og adkomstberig-
ti~else.

Af erstatningsbel",'bet 4.500 kr. udrede!' Melby kommune 1.500 kr.,
m~dens restbeløbet 3-.000 kr. udredes med hb.lvdelen (j,f statskassen
oe halvdelen af Frederiksborg amtsfond.

Kendels~n vil være at tinglyse p~ matr. nr. 13bc Melby by 0g
sogn og på den ovenfor nngi vne del af matr. nr". 13ba i bd. efter
udstykningen.

PAtalGl"et har Melby kozr.muneac naturfredningsnævnet f()I'Frede-
riksbore; amt hver for sig eller i forening."

Sagen er i medfør af naturfredningslovens § 19, stk. 3, fore-
laet over-fredningsnævnet, som den ll. juni 1957 har bosigtiget
det pågældende areal og forhandlet med fredningsnævnet qe repræsen-
tanter' for' Melby sogner~d.

Da overfI-edningsnævnet kan til træde det i kendelsG?1 anførte,
vil denne være at stadfæste. Et kort nr. Fr. 156, hvol'p~ det frede-
de areal er vist tilligemed de tidligere fredede alealer p~ l'Høje
Lindtjerg" , er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 3. april 1957

afsagte kendelse vedrørende fredning af en del af bakk0partiet
"Lindb j ere" i Melby stadfæstes •

I eistntning udbetales der prokurist O. hasmussen, Tagensvej
16<]3, København, 3.000 kr. og overlærer Th. Gisflel, Ahor'nvej '),
T~r.:truPt1.500 kr., al t med renter 4r/2~ p.a. fra den 3. april 1957
at regne, indtil betaling sker. Af erstatningen udreder Melby
kc~mune 1.500 kr., medens resten, herunder hele rentebolobct, ud-
l'edes af statskassen ('IgFrederiksborg amtsfond, hver med halvdelen.

Udskriftens rir,tighed
bekræften.

<ffv~yÆ--
F. ~ge

overfredningenæ~ets eekretær
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U d s k r i f t
af

0verfredningsn~vnets Forhandlings- og Kendelsesprotokol.

Aar 1918 den 27. September afsagde Overfredningsnævnet følge~de
Kendelse i Sagen rolgaaende Fredning af Bakkepartiet Lindbjerg i
Melby Sogn, forelagt i Henhold til Naturfredningslovens § 16.

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den
19.December 1917 afsagte Kendelse angaaende Fredning af en Del af
Bakkepartiet Lindbjerg, liggende paa Matr.Nr. 9 k og Matr.Nr. 13 em
af Melby By og Sogn, og angaaende Anlæg af Adgangsveje til det fre-
dede (~raade over de nævnte Ejendomme, stadfæstes, dog saaledes at det
yderligere bestemmes, at de Jordstykker, som i F,lge den afsagte
Kendelse skal være tilgængelig~ for alle og enhver, skal bevares
uforandret i deres nuværende Tilstand, og at det med Hensyn til de
Jordstykker, som i Følge Kende~sen ikke maa bebygGes eller beplantes
paa en Udsigten hindrende Maade, eventuelt vil være undergivet Fred-
ningsnævnets Skøn, om en sa8dan Hindring foreligger.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Udskriftens Rigtighed bekr~ftes.
Overfredningsn~vnet, den 28.September 1918.
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7U D S K R I F T

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1917 den lJ. December Em. Kl. lY2 mødte Naturfrednings-
.. nævnet for Frederiksborg Amt paa Raadhuset i Hillerød, hvor da fore-

toges:
Fortsat Behandling angaaende Sag om forskellige
Fredninger i Melby Sogn, begyndt d. 24. August
d.A., sidst foretaget d. 29. September d.A.

...........................
Der afsagdes saalydende

K e n d e l s e :
Efter Nævnets Skøn maa det anses af særlig Betydning, at en

Del af Højdepunktet "Lindbjerg" ved Liseleje fredes, da det er et me-
get ejendommeligt Bakkeparti, fra hvilket der er en meget smuk og ejen-
dommelig Udsigt over et af Nordsjællands skønne Partier, ligesom den
paa en Del af Bakken værende Lyngvækst virker overordentlig smuk i
det iøvrigt rent sjællandske Landskab. Højdepunktets Beliggenhed tæt
ved det fremblomstrende Badested Liseleje og ikke langt fra Frederiks-
værk forøger Betydnin~en af Fredningen af Bakketoppen, der tillige i
stor Udstrækning besøges af Kommunens og Omegnens Beboere.

Det af Ejeren betingede Vederlag 2000 Kr. skønnes af Nævnet
at være moderat og navnlig ikke højere end hvad det ved retslig Vurde-
ring vilde blive ansat til, ligesom det fredede Parti i det væsent-
lige fyldestgør, hvad Almenheden maa kræve for at kunne udnytte Stedets
Ejendommelighed og Skønhed.



Der vil derfor i Overensstemmelse med Parternes Vedtagelse,
der tiltrædes af Nævnet, være at bestemme:

Der lægges som Servitut paa den af Sadelmager H. Andresen
købte Parcel Matr. Nr. 9k ··elby By og Sogn, paa hvilken Niels Peter
Larsen, Melby, er Skødehaver, den Bestemmelse, at der i Skel~et til
Naboejendommen mod Vest (en Parcel, der er købt af Fru Friis) pas Bak-
kens Top fredes i hele Parcellen Matr. Nr. 9k's Længde i Syd og Nord
en Jordstrimm~l i en Bredde af 10 m, saaledes at dette Jordstykke skal

4t være tilgængeligt for alle og enhver. - Et Jordstykke af Matr. Nr. 9k
samme Længde og Bredde øst for det førstn~vnte Jordstykke maa ikke
bebygges eller beplantes paa en saadan Maade, at Udsigten hindres.

Pa.a Sagfører Wieth ..Petersens Ejendom lIJ:atr.Nr. l'am lielby
By og Sogn lægges den Servitut, at der fra Skellet til Matr. Nr. 9k
~elby By i Flugt med det paa denne Bjendom fredede Areallagges en
Vej af en Bredde af 3,14 m = 5 Alen i en Længde af 62,47
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(tt hvilket Vederlag udredes saaledes: af Kel~y Sogneraad betales ~,

•e
e

af Melby Tur1st- og Naturfrcdningsforenin{; betales 200 Kr., Re~\'J ~
1600 Kr. udredes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af II ~

: :\:?.. ~;;.:' ~.

fj~:1.~:.:
I, 1~~~"21~" ::r:;;:-ø ..

'lo, p.. " ~ ,I'
Erstatningen udredes til den Tid, som Overfredningsnæ~~t

riksborg Amtsraad.

maatte bestemme, saafremt nærv~rende Kendelse maatte blive stadfæstet.
T h 1 e r a g t e s :
Den ovenangivne Fredning af en Del af Højdedraget paa

I.latr.Nr. 9k og l3a.m 1.lelbyBy og Sogn vil vare at instituere i Med-
før af Naturfredningsloven af 8. Maj 1917 mod den ovenanførte Erstat-
ning til Ejerne.

Jacobæus J. Jensen-Bjellekjær C.A.J ørgensen


	Forside
	Overfredningsnævnet 13-06-1960
	Overfredningsnævnet 14-06-1947
	Bestemmelser

	Fredningsnævnet 02-09-1946
	Overfredningsnævnet 27-09-1918
	Bestemmelser

	Fredningsnævnet 19-12-1917
	Bestemmelser

	Kort

	Reg: 
	 nr: 00007.00

	Navn: Høje Lindbjerg
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 13-06-1960, 14-06-1947, 27-09-1918
	Fredningsnævn: 02-09-1946, 19-12-1917
	Forslag: 


