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UDSKRIl!'T
REG. NR . .tJ

af
Overfredningsnwvnets Porhandlings- og Kendelsesprotokol.

Aar 1932 den 29. Harts afsaede Overfredning ..mwvnet paa
Grundlag af den skriftlige VoterinD følgende

K e n d e l s e

i Sagen angaaende l!'radningaf an Vel ClfGtorebjerg, l"latr.l~r. 6b
af Tørnmerup Bys Overdrev, 'l'horup;;lagn •

Den af I!'rednint,sntiJvnetfor Freueriksborg Amtsraadskreds
den 16. Juni 1930 i denne Sag afsagte Kendelse er indanket for Over-
fredningsnwvnet af Jnedkermester L. M011er Clsusen som Bjer af Bjen-

By~
dommen lutre Nr. 6b af 'rørillnerup;6verdrev, 'nlOl'UpJogn, hvorhos
Jagen i j~Iedføraf § 16 i IJov om Naturfredning Nr. 245 af 8. l"laj
1917 er forelagt Overfredningsn.i:vnet af b'redningsnwvne t.

Overfredningsn~vnet har ved et den 23. Jeptember 1930
afholdt Uøde besigtiget det af ~redningsnwvnets Kendelse omhandlede
Areal.

Derefter har Frednin~sntiJvnet paa Overfredningsnwvnets For-
tmlednin,:;den ll. November 1930 afsagt en supplerende Kendels e, der
prwciserar, at det fredede Areal ikke m~a beplantes eller bebygges,
~Cllllt 1Je~ternJller,ut ULib.gningen uf den i Kendelsen af 16. Juni 1930
omhandlede Sti fra llundested-LynOt.-sVejen over J ernbanens ~L'erram
og videre lu.ngs Byskellet paa 1.1atr.Hr. 4a og derfra over l\latr.Nr.
6b ikke skal medføre Nødvendighed for ilugst paa ~atr. Nr. 4a, idet
Pwrdslen over dette Matrikulsnumroer skal kunne foregaa som hidtil, dl
1.1t.c.jerenskal Vl:l:.reberettiget til at for lwgge 3tien til ;;>kellet.

~ndeliG er det under Sagens BehandliDb for Overfredningsnwv.
net ved en af østre Landsret den 17. December 1931 afsagt, ikke paa-
anket Dom i en af '.l:horupuogneraad mod ;jnedkermes~er Møller Clausen
anlagt Sag statueret, at 3nedkermester Clausen bør vwre uberettiget
Lil Erstatning i Anledning af den ved Frednin~sn~vnets Kendelser fore.
Lagne Fredning.

Bf ter det saaledes foreliggende vil den af Fredningsn~vnet
afsagte Kendelse, saaledes som denne er supPl~ret ved den den
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ll. November 1930 afsagte Kendelse, vwre at stadf~ste i Henhold
til de i Kendelsen anførte Grunde, dog at der ikke till~gges Ejeren
af l\le.tr.Nr. 6b af Tømmerup Bys Overdr)v, ">nedkermester L. Møller
Clausen, nogen Brstatning.

T h i b e s t e m ro e s :

De af FredninBsn~vnet for frederiksborg Amtsraadskreds
henhold:'3Visden 16. Juni 1930 og 11. November 1930 afsagte Kend
vedr0reude :b'redningaf en Del af ~jendommen Matr. Nr. 6b af er0

rup Bys Overdrev, 'l~horup:::iogn,"Gtorebjerg" kaldet, stadf~ste~,
dog at Jer ikke vil vwre at udrede ErstatninE, til Bjeren af de
Bjendom, Jnedkermester 1. Møller Clausen.
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UDSKRIFT
af

ttrhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1930 den ll. November afsagde Fredningsnævnet saalydende
K e n d e l s e

som Tillæg til dettes Kendelse af 16. Juni s.A. angaaende Adgang til
"Storebjerg" ved Lynæs:

Bestemmelsen om
"at der skal være fri Adgang for alle og enhver til den firkantede
aabne Plads i ,-lantagen paa Storebjerg, hvor dettes højeste Punkt
findes, og som vil blive afmærket •••••••.•.•••••.••••••.••.•••• II

er at forstaa saaledes, at dette Areal ikke maa beplantes eller
bebygges.

Bestemmelsen om, at der
"udlægges en 2 m bred Sti fra Hundested - Lynæsvejen ...........
over Jernbanens Terræn og videre langs Byskellet paa Matr. Nr. 4a,
hvor den paa samme Sted som nu skal bøje mod Syd, og endelig over
Matr. Nr. 6b til den aabne Plads,"
skal ikke medføre Nødvendighed for Hugst paa Matr. Nr. 4a, hvor
Stien nu paa den første Strækning ikke følger Skellet, men gaar et
Stykke inde i Plantagen, idet ]'ærdselen skal kunne foregaa her som
hidtil, men Ejeren være berettiget til at forlægge Stien til Skel-
let.

A.P.Larsen
L. Harboe Chr. Nielsen
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Forhandlingsproi;okollen for Fredningsnwvnet for Frederiksborg Amtsruadskreds
af

j{ e n d e l s e

afsagt Cien 16. Juni 1930.

'.l'horup;3ogns Naturfredningsforening hul' rettet Opfordring
til 1'Ju.vnetom at g:,re en Del af "Storebjerg" ved Hundested frit
tilgængeligt for Offentlip,hecien.

"Storebjerg" er et Bak~:eparti, en Del af de udyrlcede, til
del:;:;bepluntede Højder, der hlevel'Gig 0~Jt for Hundested op,Lyn<t:s.
Disse Hø,jder danner en ~muk Baggrund for Bebyg,~elsen Hundested-Lyn",s,
Oi~ mange søger derop for Udsigtens ~.ikyld,idet der hidtil har vl.l.:rct
uhindret Adgang.

Det Omraade, der ønskes udlagt som frit tilBwngeligt for al-
le, er et 4-kantet gr~s- og lynCbevokset Areal omgivet af Fyrreplant-
ning omfattende Bakkens højeste Parti og en Jkraaning vendende mod
Vest, omtrent 10.800 Kvadrat Alen, beliC3ende pas Matr. Nr. 6b Tho-
rupmagle Overdrev, der tilhører :;)nedlcermesterL. Møller Klausen, Hud.
B,,,rghsgade49, København, der ved Skøde af l. duj, tinglyst 14. l\laj
d.A. har faaet dette Grundstykke overdraeet af sin Fader Jnedkermeste
II.Klausen, lleisesgade :>5.

Storebjerg ligger ca. 500 m fra offentli3 Vej - Hundested-Ly
I~ nwsvejen - og Foreningen har derfor foreslaaet, at der udl~gges en St

d,,,rtillangs Byskellet fra nb.:lvnteVej over tlatr. l~r. 5a rrø~erup
Overdrev, derefter over'J crnbanens Terrom til L~atr. Nr. 4a Thorupmagl
Overdrev, hvorfra en o.Jidestiføres til den aabue Plads paa Matr. Nr.
6b; den førstn~vnte Sti skulde derefter gaa videre langs Byskellet
til en Vej, der atter fører til Frederiksværkvejen.

Under Sagen har den forrige Ejer af Matr. Nr. 6b ~nedker
H. Klausen protesteret mod, at der gives fri Adgang til Storebjerg,
hvad han ikke finder paakrævet af Almenhensyn, og 6jort g~ldende,
at den omgivende Pluntage udsættes for Beskadigelse og Brandfare.
Ogsaa den nuv~rende Ejer har protesteret og paustaset sig til-
kendt Erstatning 3.000 Kr., hvis der gives Offentligheden ~wrdsels-
ret som uf Foreningen ønsket.

Denne :Jag er C:l.f,b'oreningenrejst paa ioranledning af to af
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dens Medlemmer Gaardejer Lars Hansen, Uglerup, og Gasv~rksbestyrer
E. Nielsen, Hundested, der hb.;vder,at det har vl;l;reten Aftale melle
dem og Snedker H. Klausen, at de i ?orening ~kulde købe "Storebjerg
med oml iggende '!.'err~nog udlwgge det heromhandlede Areal til Ad-
gang for Offentligheden, og at Klausen efter at have købt ~jendom-
men atter overfor dem er gaaet ind paa, at Arealet skulde
d.v.s. V'J3refrit tilgængeligt, uden Erstatning. Jnedker
sen har umidlertid protesteret mod denne ~'r,,"lJlstillingog 1000.,

der skulde foreligge nogen bindende Aftale.
~jeren af Matr. Nr. 5a Gaardejer Peter Christensen, T

rup, er indgaaet pau, at Stien føres over hans !?-b.,vnteBjendom
3kellet til folatr.Nr. 3a Thorupmagle Overdrev, men har
holde uig, at Parceller af sidstnævntel:"jendom kun maa
gang ti.l Stien med hans '1'illadelseog Ilur paClstuaet
Erstatning, hvis dette ~orbehold ikke lmerkendes.

Hillerød-Frederiksv~rk Jernbane har stillet som Bet
for at samtykke i, at :Jtien føres over dens Jpor og 'rerr1.t;n,a
der godtgøres den Udgiften til Anbringelse af Trappetrin, Dra
bomme og Advarselstavler, hvilke Udgifter dog ikke skal
100 Kr •

..t;jerneaf Matr. Nr. 4a ~:horuprnagleOverdrev :Propriet
.b'.3rnith, unekkersten, og Grosserer H.1.Jmith, København, har'
imod, ~t Stien føres langs ~kellet til et PWlkt udror Matr.
hvor den ålmindelib benyttede Sti nu gaar, men har taget et
de .b'orbeholdsom Bjeren af ~'!atr.Nr. 5a med llensJrntil Parcel
ved Stien, der bortswlges fra Matr. Nr. 5e og 6b Tømmerup Over-
drev, hvorhos de har paastaaet sig tilkendt ~rstatning.

Det maa erkendes, at det vilde være et Tab for Stedets
Beboere og Besøgende, hvis der ikke var fri Adgang til et Sted som
Storebjerg, og Foreningens Ønske begrundes i~)Q.:;rved, at hele Højde-
partiet ud for Hundested og Lynæs er i privat Eje og kan blive be-
bygget eller afspo.;rret, da hverken Kommunen eller private hidtil
har gjort noget for at sikre nogen ilel af ~errænet mod Bebyggelse
eller hfsp~rring. Den fremsatte Begwring om at give Offentligheden
F~rdselsret paa den beskrevne Del af Matr. UJ". 6b findes derfor at
burde tages til Følge, dog paa Betingelser.
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Det kan ikke af N~vnet afgøres, om ~nedker H. Klausen

har forpligtet sig til at lade Arealet henligGe som offentligt uden

BrstatnintS, og om denne l!'orpligtelse ogsaa pac.hviler den nuværende

~jer. Dette Spørgsmaal maa finde sin Afijørelse under en Hetsl:lag.

Godtgøres det ikke herunder, at der ikke tillcorruner Bj eren

nogen Brstatriing, findes der at maatte ydes hwm en Erstatning pau

l.000 Kr.

Jtien op til Storebjerg findes ikke L,t burde føres lwngere

end til det l'unkt, hvor Jtien nu drejer af. .Jet af Gaardejer },J.

Christensen og Proprietwr Pr. Smith og Grosserer H.1.~mith tagne

.l!'orbehold med Hensyn til, at de vil kunne Iorbyde de til 3kellet

og Stien stødende l?arceller af .f:luboejendommen at have Udgang til

:)tien, kan Na;vnet ikke tage ~tillin& til, da Gat vel ikke kan for-

mene Grundens Bjer at s~tte Hegn i ~kellet mellem den offentlige

:>ti og Habogrund en , llIen heller ikke kan formene dennes Ejer at

have Udgang til Stien eller afgøre, hvorvidt hun har nogen Het til

det.

De er derimod berettigede til Brstatning, der owttes

til 100 Kr. til P. ~hri8tensen og 100 til P. og H.L.Smith, litesom

Jernbunens Vilkaar maa efterkommes.

Da :.klgen fortrinovis hul' lokål Betyunin,;; findes Thorup

Komwune F.it burde yde Bidrag til Udgifterne.

Det bestemmes derfor, at der skal va-re fri Adgang for alle

'.g enhver til den 4-kantede aabne l'lads i P1Lmtagen paa Storebjerg,

hvor dettes højeste Punkt findes, og som vil Llive afm~rket paa

~tedet og paa .l.la trikulskortet over I:lb.tr. Nr. 6b 'l'ømmerup Overdrev.

Der udl~ggcs en 2 m bred Sti fra Hundested-Lynæsvejen forbi

~ko~~n og over Matr. Nr. 5a 'rømmerup Overdrev langs Byskellet , over

Jernbanens ~'errw]lLog videre langs l3yskellet paa lIlatr. Nr. 4a, hvor

den paa sarnrne Jted som nu l>kal lJøje mod dyd, og endelig over Matr.

Nr. 6b til den aabne Plads. Ogsaa Stien vil blive afm~rket.

Dir.;se Bestemmelser er dog betingede uf, at l!'oreningen (el-

ler dens to n~vnte Medlemmer) inden 2 j;;aaneder efter denne Sags Af-

slutning ved Overfredningsn~vnets Kendelse, søger retslig Afgørelse

af SpørL,slJlClalet, om der tilkommer Bjeren af l\Ltr. Nr. 6b Erstatning.

Bliver dette Heoultatet, vil Brstatningen, der sb3ttes til 1.000 Kr.,
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v~re at udbetale Ejeren, og ligeledes ~rstatningen til ~jerne af
11atr. 1'J1'.5a 08 4a samt til Jernbanen. Det er dog en yderligere
Betinge lae for lvwrkswttelsen uf denne Kendelse, at Il'horupKommune
betaler 1/3 af de Udgifter, der skal udredes til Erstatninger, hvorml
Beslutning ~ua v~re truffet inden den n~vnte Frist af 2 waaneder.

A.P.Larsen

Jhr. IUelsen L. Harboe
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