
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Udskrift
af

0VERFREDNINGSNÆVNETS lCENDELSESPR0T0KOL.

,r-,

År 1948, den 20.december, afsagde ~verfredningsn~vnet på grund-
lag af skriftlig v'tering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 744/47 ~edrørende fredning af et areal af ejendommen
matr.nr. 3a af Stenstr~p by, Helleb~k Blgn.

Den af fredningsnævnet for Frederiksb,'rg amtsrådskreds den
28.august 1948 afsagte kendelse er salydende;

"Ved Nævnets Kendelse af 20.Februar 1935 gennemførtes en
Fredning af "0dinshøj" ved Hellebæk med det Formaal at bevare Ud-
sigtel,ludrwer Kysten, "g da det senere fandtes paakrævet tillige
at bevare Udsic;ten m"d Syd, genilemførtes en ny Fredning ved Kendelse
af 3. Februar 1947.

Denne Fredning, der ~mfattede ca. 6000 Kv.Meter at Ejendommen
Matr.Nr. 3a af Stenstrup By, Hellebæk Sogn, tilhørende Proprietær
P. Kabell, N,.,rdsk"vgaard,blev imidllortid ...,phævetaf Overfrednings-
n~vnet ved Kendelse af 16.April 1948.

Nævnet har derefter fra Grund- rygHusejerforeningen for
Hellebæk "g (Jmegnml'ldtagetAnmr)drl!rtg"m at søge gennemført en Fred-
ning af en betydelig mindre Del af det n~vnte Areal med den Begrun-
delse, at der fra 0dinshøj er et me~et smukt og vidtstrakt Udsyn m...,d
Syd ·wer sikkert et af N.,rdsj~llands smukkeste Landskaber.

Henvendelsen er til stil let l'Lovnetgennem Tikøb S:'lgneraadmed
Anbefaling af Fredningsf)rslaget, hvnrefter Nævnet har forelagt
uverfredningsnævnet Spørgsffibaletom, hv,rvidt der maatte foreligge
formelle Hindringer for, at Nævnet behandlede Sagen. 0verfrednings-
nævnet har ~en 14. Juli 1948 svaret, at dets Kendelse af 16.April
1948 ikke vil være til Hinder for, at der rejses Fredningssag ved-
rørende en mindre Del af Areulet.

Ejeren, forannævnte Proprietær P. Kabell, modsætter sig Fred-
ningen, specielt med den Begrundelse, at han agter at udstykke hele
Arealet til Bebyggelse, og at h8n, naar dette er sket, ikke - hvis
Fredningen geil:lemf0res- vil kunne dyrke den Del af Arealet, der nu
er Tale om at frede, h~'rf~r denne Del bør afkøbes han, i hvilken
Henseende han anser en Pris af 3 Kr. pr. Kv. Alen som rimelig.
Købet bør derhos ske i et saadant omfang, at der ikke fremkommer Van-
skeligheder med Hensyn til Udutykningen iøvrigt.

Det f,reliGgende Forslag - saaledes som det under de mundtliae. o
Forhandlinger er ændret - tager Sigte paa et Areal, der tager sin
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Begyndelse ,øst for Frugtplantagen, og som i en Dybde af ~5 m strækker
sig langs Odinsvejen i en Længde af 27 m,' altaaa ialt 675 Kv. m,
jfr. nærmere det Sagen vedlagte K~rt.

Saavidt ~ævnet har kunnet forstaa, ønsker Proprietær Kabell
kun at sælge, hvis Arealet faar en Dybde af 40 m.

Efter Nævnets Skøn vil det være særdeles værdifuldt, at den
smukke Udsigt mod Syd fra (~inshøj og Odinsvejen ikke ~ sin Helhed
ødelægges eller forringes gennem Bebyggelse eller Beplantning,
og naar Fredningen begrænses som foran anført, skønnes det ikke, at
man gaar Ejerens Interesser for nær. Efter Arealets Beskaffenhed
(med åtore Sænkninger, der er vandfyldte om Vinteren) kan det ikke
antages, at en Udstykning overhnvedet kan gennemføres i et saa- ,~
dant (Jmfang, at det her omhandlede Areal ikke kan dyrkes (nogen
Udstykningsplan er d~g ikke f~revist Nævnet). Dertil kommer, at en
Fredning af det nævnte Areal utvivls~mt vil medføre en V~rdistignin'~
med Hensyn til de øvrige Dele af Ejendommen, saavel'mod Vest (Frugt-
plantagen) som mod øst. . ,

Med Hensyn til Erstatningen bemærkes, at T§ksationskommissionen
under uverfredningsnævneta Behandling af Sagen fastsatte denne til
l8.0vu Kr.', altsaa ca. 3 Kr. pr. Kv. m. Baat- det'.hereft'er paa den
ene Side tages i Betragtning, at det heromhandlede'Areal, 'der støder
op til Landevejen, erværdifuldere end de lavere og fjernere'belig- '
gende Dele, og naar det paa den anden Side'bør erkendes, 'at Fred-
ninge'n medfører nl)gen'Værdifqrhøjelse, vil 'Nævnet anse en Erstatning
paa 4 Kr. pr. Kv. m., altsaa i alt 27CJO'Kr., som rimel1g."Denne
Erstatning har Grundejerf)r~ningen erk1~~et' sig villi~'til i F~renir-~
med Tikøb Sogneraad at udrede. Paa samme Ma'åde h:a'rS "gneraadet: udtalt
eig.

Herefter bestemmes;'Den foran 0mhandled~, p~a me?føigende Kor~,
angivne, Del af Matr.Nr. 3a 'af stenstrup By, Hellebæk Sl"Ign'(27 m lanbs
Odinsvejen og 25 m i Dybden) fredes saaledes, at' det' !:Jkaihenligge

'i sin naturlige Tilstand og kun kunne anvendes soi Landbrugsj~rd
eller (dfJguden Beplantning) som Gartneri. "

Det er navnlig f'rbudt at opføre Bygninger af ~~g~n Art(her-
under' Dri vhu~e, Boder ,)g Skure), at anbringe n'lgen Indretning, der
kan virke skæmmend e , h~runder' Ledningsmaster o~ lign.,' 'at fl)retage

. • ,!Afgravning eller Opfyldning af' det naturlige J~rdsmnn'eller henkaste
Affald derpaa, samt at f1retage-nogen Form for Beplantning.

, Som Erstatning tillægges der Proprietær P. Kabell" 2700 Kr.,
I ~ " • ". •-der-'udredes af Grund-' og Huse jerffJrenihgen for Hellebæk' "g' Omegn og
• l . t !, l ! . ~I t- jo J"af TIkøb Kl1mmune i Fr,rening. l ' ,. ,

,.'li , 'Kendelsen vil være' at· tinglysej å't,m--servi tutstiftletid;~I'paa''",
Matr~ Nr. i 3a af Stens'trup By I, Hellebæk S6gn. ;,-l" \'i ' "

. , Paataleret har'Frednin~sU'iwnet f~r Frederiksb'6~g 'ib't'."~'!
~ ,,.\ ''Kendelsen er i medfør',af naturfredningslwens'" §·19';.'2~s'tk.,

f"lrelagt 'lverfredningsnævnet. Y,.\',," I

I 'skrivelse af 25. 'lkt"'ber1948' har Tikøb' sl)g;er~d oplyst, at
sognerådet har vedtaget at yde et tilskud til fredningen' på 1200 kr.
Den resterende del af erstatningsudgiften vil ifølge kendelsen blive
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udredet af grund- og husejerf'1reningen for Hellebæk og omegn.

Da overfredningsnwvnet kan ti l tr,fJde det i kendelsen anførte,
vil denne være at stadfæste.

T h i b e s t e m m e s ;
Den af Fredningsn~vnet for Frederiksborg amt den 28.august

1948 afsagte kendelse vedrørende fredning af et areal af ejend~mmen
matr. nr. 3a af Stenstrup by, HelJ ebæk sogn, stadfæstes • Grænsen
f~r det fredede ar~al er vist på det n~rværende kendelse vedhæftede
kflrt nr. Fr. 110.

I erstatning udbetales der ejeren af det fredede areal
prr')prietær P. Kabell, N~rdsk"lvgård, 27{)(J kr., der udredes med

~ 12()() kr. af Tikøb s 'gneråd "lg 15()() kr. af grund- og husejerforeningen
fnr Hellebuk "lg 0megn.
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Udskrift
af

F0rhandlingspr0t,knllen f,r Fredningsnævnet for Frederiksbnrg Amt.

Ved N~vnets Kendelse 31' 20.Februar 1935 gennemførtes
en Fredning af Il(;dinshøj"ved Hellebæk med det F'rmaal at bevare
Udsigten ud,ver Kysten, ng da d2t senere fandtes paakrævet tillige
at bevare Udsigten IDI)dSyd, genneruførtes en ny Fredning ved Kendelse
af 3.Februar 1947.

Denne Fredning, der 1mfattede ca. 6000 Kv. Meter af
Ejendommen Matr.Nr. 3a af Stenstrup By, Hellebæk Sngn, tilhørende
Prnprietær P. Kabe11, N 'rdsl,)v..;aa.l.'d,bL.v imidlertiil ophævet af
uverfredningsn,..;vnetved Kendelse af 16.April 1948.

Nævnet har de ref ter fru GrunJ.- '"'gHusejerf,')reningen f'1r
Hellebæk "g Umet;n m 'dtaget :\nm'dning 0rn at søge gennemført en Fred-
ning af en betydelig mirtdre Del af det nævnte Areal med den Be-
srundelse, at der fra (Jdinshøj er et meget smukt "g vidtstrakt Udsyn
mnd Svd 'Vel'sikkert et af Nordsj'illlandssmukkeste ·Landskaber.

Henvendelsen er tilstillet Nævnet gennem Tikøb Sngneraad
med Anbefaling af Fredningsf'rslaget, hvnrefter Nævnet har fnre-
lagt ()verfredninlsn (lvnetSpørgsm'::aletom, hVi1rvidt der' maatte f',re-
lip;ge f 'rmelle Hindri nger 1'0,1:', at N°"BvnP-tbohandlede Sagen. (;ver-
fredningsD'1;vnethar dem 14.Juli 1948 sveret, at dets Kendelse af
16.April 1948 ikke vil v~re t11 Hinder f~r, at der rejses Frednings-
sag vedrørende en mindre Del af Arealet.

Ejeren, f'rann~vnte Pr0prietær P. Kabell, m~dsætter sig
Fredningen, specielt med Jen Begrundelse, at han agter at udstykke
hele Arealet til Bebyggelse, 0g at hon, naar dette er sket, ikke
- hvis Fredningen genn8mf~res - vil kunne dyrke den Del af Arealet
der nu er Tele 0m at frede, hVlrfor denne Del bør afk~bes ham, i
hvilken Henseende han bnser en Pris af 3 Kr. pr. Kv. Alen S0m rimeliG.
Købet bør derh0s ske i et s[L,dant (Jmfang, at der ikke ·fremknmmer
Vanskeligheder med Hensyn til Udstvknin~en iøvrigt.

Det f 're1iggende F',rslag - sBbledes S"lmdet under de mundt-
lige Forhandlinger er ændret - tager Sigte paa et Areal, der tager
sin Begyndelse øst f lr Fru(~tplantagen, o'Gsom i en Dvbde af 25 m
strækker sig langs Cdinsvcjen i en LÆngde af 27 m, altsaa ialt
675 Kv. m, jfr. n:Errneredet 3L1(,envedlaGte Ko'rt.

Sa'widt N:Evnet har kunnet fo'rstna, 0nsker Proprietær Kabell
kun at sælge, hvis Are~let faar en Dybde af 40 m.

Efter N~vnets Skøn vi1 det v~re s&rdeles værdifuldt, at
den smukke Udsigt mod Syd fra rJdinshøj ng Cdinsve jen ikke i sin
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Helhed ødelæ~~es eller forringes cennem Bebyggelse eJler Beplantning,
flf!, naor Fredningen begræn~es S"':1l foran anført, skønnes det ikke,
at man i;a..:'rE.ierens Interesser f0r nær. Efter Are:-,]ets Beskaffenhed
(ved st~re Sænkninger, der er vandfyJdte om Vinteren) kan det ikke
antaJes, at en Udstyknin~ overhovedet kan gennemføres i et saadant
{Jrnfång,at det her "'mhandlede Areal ikke kan dyrkes (nf)genUdstyk-
ningsplan er d",g ikke f,revist Nzvnet). Dertil k0mmer, at en Fredning
af det n~vnte Areal utvivls~mt vil medføre en Værdistignin~ med
Hensyn til de øvrige D"Jle af E.iend)mmen, saavel m·)d Vest (Frugtplan-
taGen) fl"'mm')d 0st.

Med Hensyn til Erstatningen bemærkes, at Taksationskommissio-
nen under vverfredningsnævnets Behandling ~f Sa6en fastsatte denne __

itil 18.000 Kr., altsaa ca. 3 Kr. pr. Kv. m.Naar det herefter paa uvn

ene Side tages i Betragtning, at det hernmhandlede Areal, der støder
op til Landevejen, er værdifuldere end de lavere og fjernere belig-
gende Dele, og naar det paa den anden Side bør erkendes, at Fred-
ningen medfører nogen Værdiforhøjelse, vil Nævnet anse en Erstat-
ning pas 4 Kr. pr. Kv. m, altsaa i alt 2700 Kr., som rimelig. Denne
Erstatning har Grundforeningen erklæret sig villig til i F"rening
med Tikøb Sogneraad at udrede. Paa samme Maade har Sogneraadet udtalt
sig.

H e r e f t e r b e s t e m m e s :
Den foran omhandlede, paa medfølgende K"rt angivne, Del

af Matr.Nr. 3a af Stenstrup By, Hellebæk S"gn (27 m langs 0dins-
vejen og 25 m i Dybden) fredes saaledes, at det skal henligge i
sin naturJige Tilstand 0g kun kunne anvendes S0m Landbrugsjord
eller (dog uden Beplantning) som Gårtneri. -~

Det er navnlig f0rbudt at "pføre Bygninger af nogen Art
(herunder Drivhuse, B)der 0g Skure), at anbringe n~gen Indretning,
der kan virke skæmmende, herunder Ledningsmaster f).lign., at °l

f0retage Afgravning eller 0pfyldning af det naturlige J0rdsmon eller
henkaste Affald derpaa, samt at foretage nngen Form f~r Beplant-
ning.

Som Erstatning tillægges der Proprietær P. Kabell 2700 Kr.,
der udredes af Grund- og Husejerf'lreningen for Hellebæk og 0megn
og af Tikøb Kommune i F0rening.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstiftende paa
Matr.Nr. 3a af Stenstrup By, Hellebæk Sogn.

Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.
J.L.Buch.

Carl P0ulsen. Carl Petersen.
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uVEHFRE;l)NH~ :.Id l Li.lTIJE r;;; KEJ)WE 1.::5 c.;SPRO'l'l)lWL.

J\.:Jr 1'·)48, J~n 16 .. ~p.L·ll, _Li J.)1'" ,)v _rfrodnin ..':sni.:v!let p'., ~

'JrunLll"'G Jf iJlUljJtll~ o;.; u'\.L·.i.l'Ll.i.~; '[,) L ,1·.i.1<: fvJl:;dtlde

K e n J e ] .:1 d

l .3 ,gan rJr. 744/47 (1ng,;<Ln.Je Fr",dnin'; <..f et ,~re~l ~yd for "Odins-

høj" i lIellab--Jk.
Den ....f FrclJnin';'Jll .;'Ine t for Fl·.;deric.G lJorg A:ntcr -' "l:jkreu.o

<.len ).Febrlldr 1947 "fCJ".;.te ~'-'C1.,,;].Jd "r s' .llydaflJe;

"Ved ILov:lcL8 K'''J1L1.Sd ,-,f 20.Febl'Llo.r 1935 blev "Odin.,h0j"

ved Hdll",hJJk gdJJrJcW };'reJnInc sk ...cmet mod I3el;YG[~else og b.nure

udl:lit;tshIrlJl'(:;nJe FOl'c.l;..) t .1 tlJliJ<..:er, til hvilken !!'r2dning Amtsl',J .det,

Jo~ner"'ddet 0i; JruJlJe,ierfol':tli(l,!,en yJade I3IJr8g.
l~.N:i-::.t mU.~, irnJ L,,,rtlJ. [inJe, [;t J0nne F.l'0,lnin,'; ikke er

tilsLræk~uliJ, idet Jen kun sikrclr U.uigten fr~ Uøjen udover

Kysten. Det ffidCi tV.J.'rtimod :II1Sl~S BOm t)~ l:ccJ.;vet - i<:.ltfLlIJ ",om

me[!;et værdifuldt - \Jvis O~!;~L.; TJdsieten moLl Syd fr::::t Ve.ien, Jer

gaar langs O:linshoj (OJiiJsvejo"n) og;j:J:J. lu,wc1e olive freu.'t,L, lJ.",t

Jet dre,iJr sig om '.m vidr,sGn,kt og rno,;;Get ::l,lluk UJsigt, utvivlsomt

en ~f rlorddj~11~ndb SmUkKGstJ Uiuicter.

Da Jonne U~di~t ::;Lo ,r i F' re for :Jt blive 0delagt ell8r

stærkt forrirl"jGt, ich ..t :~jJr,]n:::f .J,)rJ~n J.yd for Vejen hul' FhnJer

orll UJstykning o,; 0:11.:; LIl B,.;o'/~",,,,lsc, 1Lr f!lvl1et opt<;et Porli. j-Jd-

ling m~Ll Jdl1ne ~j~r o; meJ ue i UdGictons Bav3r~lse s.rli~L in-

teresserede ~r~nJeJere.
.!Jet A1'0,,11, j (H' el' rr',le om, er :TI, triku]eret som Nr. ')a :if

3tenst1'Llp By. HcLlebc.ek do~:n, og tilhører P. K.::t'.Jell, Nordr;!tov,,:;;,,'.rd.

Efter U'~Vll~ts Sk0n b"lr E"r",JlJillg"n om[LtLte et Are",l, 1",1'

ufgr..:;nses G ,:)10;]88; mod ~\ord clf' iJdinshøj i en Strwknir'6 Clf ]10

ID, mod Vest df MøllevJj i ",n JLr.Lning af 107 m og iøvrigt ~f eD
skr:u, Linie fra fI1011dvej Lil Ol1inshøj, s,-,illdd.:::s som D'JJrmerc vist

p....a honlJgte ,(art. P,: .. ,1011 ve~,tll.C8 Dc:l .....[ J,~tte Areal, J,;;.L' ud-

glOr e.J.. OUl)iJ KV..Ul.·,ltmet,;r, ';1' d8!' pLmtet F'rugttrmer, hvilka

Træer - ddr i0vrigt i~ke 8ynes ~t trives - bør fjern~s.

NOVJlc:t eJnS<3r en :~rGt,;tning til Ejeren p.:i:3. 15.000 Kr. (der-

und~r inJu\:::L..ltLdt lt'ru,;ttl'·;".,I'n.;, l~orn Pikøb Sognera1JJ er villigt

til ~t lejde fj'Jrna) Gom :-'8:3..::J~1l,ie, indleuG :~jer",n fOl'l'J'.ger 2 Kr.

Pl'. Kv. Alen, :Ivornos :1J{1 ~lnf0r~r, c.t Jon b.3p1:.Jnt",de Grund er solgt,

LlUdll ...It hun dog h:..ll' villa'L olllyse til hvem d,)n er solgt. D,.t be-

!ll_]1'.:elJ jlJrveJ, :Jt h'ln ':illige !1c.(r ~'llført, ut en Del uf det 0vri~e

Are'Jl VeJl.' solGt, hvilket (1')G V'dd n,~I'IlIl:rcl Undtll'oo'!,eloe viste ::;ig

~t v~rd uri~ti~t.
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Følgende Grundejere har i Sbgens Interesse tilbudt at be-

tale s<.:laledes;
Grosserer A. Wium ;2500 Kr~
Fru Forpagter Aagesen ;2500 Kr.
Amtmand V. Topsøe ;2000 Kr.
ORSagfører Ove FreJeriksen ; 500 Kr~
og Frøken Eva Nissen ; 300 Kr.

hvorhos Grund- og Husejerforeningen for Hellebæk.og Omegn har til-
budt at betale 1900 Kr., sa~leJ~s at de~ paa denn& Maad~ er tegnet
ialt 8800 Kr. l •• '

N..evnetskønner, titTikøb S?gneraad bør bidrage til Fred-
ningen med 1200 Kr. ~

Hereftdr bestemmes;
Oet forLn omhandlede Areal,af Matr.Nr. 3a af stenstrup

Bv, H~llebæk So~n 1dlig3ende Syd for "Odinshøj" og nærmere ~n- -)
givet paa medfølgcnd~ Kort, fredes saaledes, at det skal henli~ge
i sin naturlige Ti1st~nd, saaleJes at det, naar den nuværende
Frugtplantage er fj8rnet, ~;:unIDBaanvendes som Landbrugsjord.

Det er navnlig forbudt at opfore Bygninger af enhver Art
(herunde"r Drivhuse, Boder og Skure), at aI1bringe nogen InJretning,
der kan virke mispry~ende, b.=runder Lednin~sJ.;asterO •. lign., ut
foretage Afgravning eller Opfyldning af det natu~lige Jordsmon
eller henka~te Affald derpaa, samt at foretage ,pogen Form for Be-
plantning.

Som Erstatning till~gges uer Gaard~jer P. Kaoell 15.000
Kr.', hvoraf 1200 ~r. udrt:ldesHf Tikøb Sogneraad, 2500.Kr. af St?")s-
kassen og 2500 Kr. af Freder!ksborg Amt, medens Restbeløbet til-
vejebringes som for&n unfør·t.

KenJelsen vil herafter være at tinglYlillfsom servitutstif-
tande pua MEltr.Nr. 3a af Stenstrup By" Hellebæk Sogn. 'l

Paataleret har Fredningsn,iJynetfor F.r&deriksborg Amt."
Sc;gen er forelagt for Overfredningsni~vnet J i ,Henhold til

Naturfredningslovens § 19, Stk. 3, hvorhos den er indanket af. , "Gaardejer P. Kabell med Psastand om Ophævelse af Kendelsen, sub-
sidiært Forhøjel~e a.f den tiLe,:dte E:;:-st8tning•.

Overfl'edningsnc1;vnethc;rJen 27. September 1947 afholdt
Besigtigelse t Sagen og forhandlet mad ,de i Saglfn int~resser9de

, ,
Parter. Sagen har endvidere vlDret beha!}dlilti ..flere Møder. Det
~edt~ges, forinden man traf Af~ørelse om Freuning~n, at lade
Are~iet taksere paa Grundlag af Fredningsnævnets ~endelse, dog

• ! • •

med den Ændring, at den paa Arealet værende ,IFrug~plantage tillades
bibeho.~t i 25 Aar, hvorefter d~n,vil være at ~j~rni.

Faa Grundl::..gller~f har 'r'aksat.ionskom)lliss1onenfasts~t den
Ejeren tilkommende Erstat~ing til 18.000 Kr~ ,'""

De overfor det fredede Areal .boende Lodsejere, der har til-
budt at yde Bidrag til Fredningen, har erklæret sig villige til at
betDle de tilbudte Bidrag, selvoID Frugtplantagen først fjernes
om 25 Aar, hvorimod K.u. ,1 en ankel t lJfdem. hSlr villet gaa med til
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on Forh0jolb~ af nidr~~et.

Overfn:dnilJ,.!,"'r. vn",t finrler ikh:e:, ot Frednin<~ens BeLyJning

for Alrn·.;nrh;J"'IJ st:'.Jr i ~L s __~ ... L FJl'flold -I... i 1 dd ,!;rsL",tni,,:~.m,]-
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Ved Nævnets Kendelse af 20.J!'ebruar1935 blev "Odinshøj"
ved Hellebæk gennem Fredning skærmet mod Bebyggelse og andre

~~ udsigtshindrende Foranstaltninger, til hvilken Fredning Amts-
raadet, Sogneraadet og Grundejerforeningen ydede Bidrag.

Nævnet maa imidlertid finde, at denne Fredning ikke er
tilstrækkelig, idet den kun sikrer Udsigten fra Højen udover
Kysten. Det maa tværtimod anses som paakrævet - ialt Fald som
meget værdifuldt - hvis ogsaa Udsigten mod Syd fra Vejen, der
gaar langs Odinshøj (Odinsvejen) ogsao.laLnde blive fredet, idet
det drejer sig om en vidtstrakt og meget smuk Udsigt. utvivlsomt
en af Nordsjællands smukkeste Udsigter.

Da denne Udsigt staar i Fare for at blive ødelagt eller
stærkt forringet, idet Ejeren af Jorden Syd for Vejen har Planer
om Udstykning og Salg til Bebygselse, har Nævnet optaget Forhand-
ling lJleddenne Ejer og iliedde i Udsigtens Bevarelse særligt inter-
esserede Grundejere.

Det Areal, der er Tale om, er matrikuleret som Nr. 30. af
Stenstrup By, Hellebæk Sogn, og tilhører Gaardejer P.Kabell,
Nordskovgaard.

Efter Nævnets Skøn bør Frednineen omfatte et Areal, der af-
brænses saaledes: mod Nord af Odinshøj i en Strækning af 110 m,
mod Vest af I.lølleveji en Strækning af 107 m og iøvrigt af en
skraa Linie fra !I1øllevejtil Odinshoj, saaledes som nærmere vist
paa hoslagte Kort. Paa den vestlige: Del af dette Areal, der
udgør ca. 6000 Kvadratmeter, er der plantet Frugttræer, hvilke
Træer - der iøvrigt ik~e synes at trives - bør fjernes.

Nævnet anser en Erstatning til Ejeren paa 15.000 Kr. (der-
ul"lderindbefattet Frugttræerne, som Tikøb Sogneraad er villigt
til at lade fjerne) som passende, medens Ejeren forlanger 2 Kr.
pr. Kv. Alen, hvorhos han anfører, at den beplantede Grund er
solgt, uden at han dog har villet oplyse til hvem den er solgt.
Det bemærkes herved, at han tillige har anført, at en Del af det
øvrige Areal var solgt, hvilket dog ved nærmere Undersøgelse vi-
ste sig at være urigtigL.

Følgende Grundejere har i Sagens Interesse tilbudt at
betale saaledes:
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.

K E N D E L S E
afsagt den 3.Februar 1947.

Grosserer A. Wium
Fru Forpagter Aagesen
Amtmand V.Topsøe

2500 Kr.
2500
2000
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ORSag~ører Ove Frederiksen : 500 Kr.
;""'og, Frøken Eva Nissen , 300· -',' J,

hvorhos Grund- og Husejerforeningen for
tilbudt at betale 1000 Kr., saaledes at
tegnet ialt 8800 Kr.

Nævnet skønner, at Tikøb Sogneraad bør bidrage til
Fredningen med ·1200 Kr. I ..

Herefter bestemmes:
,'. l ( .. 1' Det foran omhandlede Areal af Matr.Nr. ;a> af Stenstrup

By, ,Hellebæk Sogn, beliggende Syd. for "Odinshøj" , og' nærmere
angivet· paa medfølgende Kort, fredes ,saaledes, .at .det skal hen- ~"0
ligge ·i·sin naturlige Tilstand, saaledes at det,- n~r den nuværen-
·de Frugtplantage er .fjernet, kun maa anvendes eom,Landbrugsjord.

,Det er navnlig forbudt at opføre Bygninger ,af. enhver Art,~
(herunder Drivhuse, Boder og Skure), at anbringe nogen Indretning,

, der'lkan ·virke misprydende, herunder 'Ledningemaster·.o.' lign. at
j • l æoretage ~fgravning eller Opfyldning af det naturlige Jordsmo~

.t ,. ·e1:ler- henkaste Affald derpaa, samt at .foretagel nogen· l]!'orm' for
Beplantning. . l, .1'· 'l,

.' v Som ·Erstatning tillægges der ,Gaardejer' P.Kabell 15.000
Kr., lhvoraf 1200 Kr. udredes af Tikøb Sogneraad,",2500 Kr'. af
St:atskassen og 2500 Kr. af Frederiksborg Amt, ,medens 'Restbeløbet
tilvejebringes som foran anført. .1 '

Kendelsen vil herefter være at .ttilll.glyse. som,!servi tutstiften-
. de paa·Matr.Nr. 3a af stenstrup By," Hellebæk Sogn. 'I"""')

Paataleret har Fredningsnævnet ~or Frederiksborg Amt.
J.L.Buch. Carl Poulsen. Carl Petersen.

Hellebæk og Omegnhar
der paa denne Maade er
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'~rr::~:::;:::;::p~::t::g::S::::·:fK::::: ~u:::::r~f:~:::~:::d::.::tk::d:U

!~~:~i:fra"OdinsveJ"1lovenfor Skrænten, fra Vejen fører en Sti gennem en Bøge-
~I~ij\

! t(?;~:::.~~undhen til Udsigtspladsen ved Skrænten.
I~~e~~;~o De~ne Høj ligger paa Matr.Nr.3ap Stens:rup, en Grund der er udstykke
lLL,\~:~f..i'pMatr.Nr.3,a,og hvis Ar,eal, der er 5040 m-, strækker sig fra Strandbred'~l:~~Jd!hop ~il nævnte Vej. Det har hidtil henligget udyrket, til Dels bevokse

,j;r I.~j "·~w'J, ,,~l:;:'o:~~f'mc~'oTræer og Buske. Bevoksningen tjener bl.a. til at holde !fen lerede
I~l "o :::S o aaning fra at skride ned.
" o .-0

i" ':00:.\ Arealet har tidligere hørt til Matr.Nr.3J! Nordskovgaard,. Ved dennes
1) .y,' Stlg i 1911 blev der af Sælgerne Eksekutorerne i Professor V.E .Maar og
,~b\~d!l:tIterlevendeEnke Mariane Augusta f.Levy' s Fællesbo i Skøde ,lyst 27/9, ;~4l' t "': f
!~I ..."rJ '~.<;~~._.,~t.paalagt daværende Matr.Nr.3J! følgende Servituter:

r';j~~ot;:,
li ;}~~\r '~o o

l~ ; ~~~.. " s·~I
~f li~;ll:;./~!fil ::.{')~~~,~
,l; r%t~:;~,,J
.~~~;~~~~.
~'",~~~~~~.'.
1..,'" (. l
,~j

U D S K R I F T
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af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraads-kreds.

KENDELSE---------------
afsagt den 20.Februar 1935.

"Odins~øj" ved Hellebæk er en Del af de Skrænter, der flere Steder

It a. Det paahviler den. sole,;teEjendom sammeil med Ejerne af Skr..cnte-
Grllndene til Strandvejen at bære sin forholdsvis Andel af Vod-
ligeholdelsen af den forann~vnte P~ra~lelvej, der f0rer la11gs
Strandvejskanten i kortere Afstand fra samme , alt i Forhold til I

Ejendommens Facadelængde til nævnte Vej, .
f. Til Udsigtspunlctet Odinshøj paa den Del af Matr. Nr. 3J!som ligge

Nord for Parallclvejcll, sleal Publikum til enhver Tid have fri
Adgang ad den oftnævnte Parallelvej og over Arealet hen~il
Kanten af Skrænten, hvor Udsigtsbænkene staar. Den paa Odinshøj
staaende Skov maa ingensinde helt borthugges, navnlig ikke paa
den øverste flade Del af Terrænet, og Træerne paa Skr'.entenmaa
ikke vokse sas højt op, at de borttager Udsigten fra Skr~ntens
øverste Top.

Paataleretten efter disse Servitutter tilkommer Enkefru
A.Maar samt til enhver Tid enhver Ejer af en Grund mellem
Strandvejen og den oftll'E~vnteParallelvej regnet fra ~na.tr.Nr.3.!!



i Vest og ti-l1'horshusets Grund i øst -"
Da disse Bestemmelser med Hensyn til Vedligeholdelse~pligten ikke
siger meget, 06 der kræves ikke lidt for at holde Arealet i smuk
Stand, fremkom Hellebæk Grundejerforening i 1931 ~ed Andragende
til SObneraadet om at ville optage Odinshøj pas Regulativet over
offentlige Anlæg og overtage Vedligeholdelsen, dette' f~rte til el~

'"

- I

Forhandling med Ejeren, uden at der dog opnaaedes noget Resultat. ~
Se!lere er man bleven opmærksom paa, at heller ikke Servituten~

UdstrBkning m.H.t. Area1et i Virkeligheden er bestemt, idet ed
Strimmel langs Vestsiden er bleven bortsolgt. Grundejerforenincv.tl
indledede da en Forhandling med 303neraadet og Ejeren, hvori Jgs'aa
Freduingsn::Bvnetdeltog, med det Resultat, at :ler~pnaaedes Ove~
enskomst med Ejeren, Proprietær E.Kabell om Salg af den Nord for ~...' .

tIl" JVIParallelve jen liggende De l af !flatr.Ur.3,åfor 6000 K!". med Kom;,.~,/;'1
, '~:i

munen som Køber, saeledes at ForeningeD tilskød 1000 Kr. Amtl~b ,:o?~:;,
:~~;;"';(

raadet har senere paa Andragende af Nævnet bevilget et TilSk~~'~~~~
af 2000 Kr. Foru.dsætningen herfor var, at der blev truffet p~!z~~~~f

~ '-::,i':' ,;'
~t ~,:',I, :~:

Salget er nu gaaet i Orden ved Skøde, 1.2/2 d.A. efter a1 " ,~
~e:' ;,'~

Grunden er udstykket. Den ovenanførte Servitut paahviler den i"1Ii -:J,' ;,'

fremdeles, men vil ikke kunne komme i Strid med de Bestemme13er .

sende Frednings- Adgangs- og Vedli.;eholdelsesbestemmel,ser.

der nu træffes. " ' f•• ~

-=--.?,1·t
I Overensstemmelse med Sogneraadets Ønske bestemmes det

saaledes:

_ "'11

';'-:~~

~L ,~,,:~,,};

1 ,~~~~~y~~~
1. Ingen Del af Ejendommen skal kunne udstykkes, sælges ellert \:~:~:~

!~ ;{~r.~.~;pantsættes. 'l :,,\~

2. Ingen Del af Arealet maa bebygges saaledes at Udsigten hind~~

herved, at Matr.Nr.3ap Stenstrup By, Hornbæk Sogn, fredes

eller paa ,en" Maade, der kan betage deu sin Karakter. Ingen
Bebyggelse af nogen Art, heller ikke Opførelse af Boder ved
Strandvejen, Lysthuse eller Skure maa finde Sted uden Nnvnets
Tilladelse.

3. Arealet maa ikke anvendes til Lejr- Fest- eller Forsamlingsplads
og der maa intet anbringes eller opstilles, som kan virke skæm-
mende.

4. Hele Omraadet skal holdes i god Orden_ Udgaaede eller forkrøblede
Buske og Træer fjernes 06 erstattes ved Plantning. De høje Træer
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maa ikke borthugges, uden hvis deres Tilstand gør det nødven-
digt. Udsigten holdes fri ved passende Nedskæring eller Fjernel
se af den hindrende Bevoksning.

5. Arealet indhegnes. Adgang kan aabnes fra Strandvejen, naar Jer
anlæ6ges en forsvarlig Trappesti, som bør være indhegnet.

Sogneraadet kan give Ordensbestemmelser ogsaa med Hensyn til
Adgangen, der i Almindelighed skal være aaben for alle.

Paataleberettiget er Fredningsnævnet.
A.P.Larsen

L.Harboe C.Poulsen

B213360
Linje  
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