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Udskrift-----------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL •-----------------------------------------

Aar 1937 den 2l.August afsagde overfredn1ngsnævnet paa
Grundlag af skriftlig og mundtlig votering følgende

K e n d e l s e

i Sagen 269/36 om Fredning af Slugten ved Helene K1lde, Del ef
Matr.Nr. 8 1af Tisvilde.

Den af Fredningsnævnet. for Frederiksborg Amtsraadskreds
den 3o.November 1936 afsagte Kendelse er forelagt Overfrednings-
nævnet i Medfør af Naturfredninss10vens § 16.

Vejby-Tibirke sogneraad har i Skrivelse ef 9'Juni 1937
tilOverfredningsnævnet meddelt, at Kommunen med Amtsraadets Sam-
tykke yder et Tilskud paa 1.500 Kr. til Dækning af Udgifterne
ved Fredningen ob paatsger sig fremtidige Forpligtelser med Hen-
syn til Kystsikring udfor det fredede Areal.

TilOverfredningsnævnets Protokol er det OPlyst, at
,Panthaverne i Ejendommen har frafaldet Forkyndelse af Fredningsnæv-

net.s Kende Ise.
Da overfredningsnævnet, som den l2.Juni 1937 har besig-

tiget det fredede Areal, i det Væsentlige kan tiltræde de 1 Fred-
\ .ning8n~nets Kendelse anførte Betragtninger, vil Kendelsen være at

stadfæste.
T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds

_ den 3o.November 1936 afsagte Kende Ise stadfæstes.
P.O. V.

FrederikV~etersen
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amtsraadskreds.
<::>

K e n d e l s e

afsagt den 30 November 1936.
øst for den staten tilhørende Grund ved Kattegat Matr.Nr.Sco

Tisvilde, hvor 'den historiske Helene Kilde fi~des, gaar en gammel
Tangvej ned til Stranden gennem en dyb Sænkning, der almindelig
betegnes Slugten ved Helenekilde. Den lille Bæk løber nærved Vejen.
øst for Vejen findes en ca 2 ha stor Grund Matr.Nr.el Tisvilde,
beliggende mellem Kysten og Tisvilde Strandvej. Slugten begynder
paa denne Ejendom.

Terrænet er højt og Kysten brat, idet den danner en Klint,
hvor der ofte er Nedskred. Slugtens Sider er stejle græsklædte
Skraaninger.

Ejendommen Matr.Nr.Si har i mange Aar ligget udyr~et hen, og
er bleven et Sted, hvor mange f~rdes om Sommeren paa Grund ~f
Udsigten over Havet dels gennem den ejendommelige Slugt, dels
fra Højden lige øst for.

Bekendtgørelsen af en Plan om Ejendommens Udstykning og Be-
byggelse har bevirket, at Vejby-Tibirke Sogneraad me'd Tilslutning
af Grundejer- og Turistforeningen for Tisvilde og Omegn har hen-
vendt sig til Fredningsnævnet med Anmodning om at 'søge Slugten
fredet og Pynten øst for samme bevaret som Udsigtsplads.

Ejeren, Direktør C.Christiansen har i Anledning-af den paa-
tænkte Udstykning ladet udarbejde et under Sagen' fremlagt Kort,
der viser, hvorledes Arealet tænkes delt. To,Vej~'er anlag~, den
ene fører i øst-Vest til en Trappe paa Slugtens Østside, nedenfor
hvilken en Bro fører over Bækken, den anden forbinder -denne Vej
med Strandvejen. Arealet er delt i 17 Grunde ."Af disse- er "Pynten",
Hjørnegrunden, hvor Slugten ender- Parcel Nr.log ,begrænset mod
Syd af den føDstnævnte nyanlagte Vej, mod øst af en Linie i Nord _
Syd, ca 20 m fra den nuværende Kystsikrings Endepunkt. Parcellen
er ca 4200 Kv.Al. Skrænten og Slugtens Bund udgør- største Delen
heraf.
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Slugten begynder pas Matr.Nr.Bi tæt ved Strandvejen og er
paa ~en første Strækning, hvor den ikke gør Skel, 20-30 m bred.

Ejeren har stillet Krav om Erstatning og herved navnlig
fremhævet - foruden de Bekostninger han har haft paa Veje - det

, l
Indgreb i Udstykninga- og Bebyggelsesplanen, der vil ske ved et ,,~
Forbud mod Bebyggelse af Slugtens øverste Del. Prioritetshaver.ne" J

, . '" I
har gjort Fordring paa Udbetaling af en Del af ErstatningssUlllJ!l~n,•.':;1

Til delvis Dækning af denne har "Kildefest-Komi teen af 1935· .
I

stillet 1500 Krl til Raad~ghed, som er Overskudet af en Fest,
der i 1935 blev afholdt paa Stedet.

Det forholder sig ~ikkert saaledea at mange af Tievildes
og Tisvildelejes Beboere og Besøgende er ~ndere af Stedets Natu~ •.:

• • rf ~. w.-..

, ~f~I~\
som Slugten giver Ejendommelighed og Havet Til trækning og at i ~:.~;~~
Pladsen, hvor man hidtil har kunnet f::erdesfri t, vil blive ~ .::'y~

savnet, hvis den helt bliver aflukket Omraade. t '
Det maa derfor anses tilstrækkeligt begrundet at paalæJge

, '

Ejendommen Fredningsservitut, saaledes at der ikke maa bygges}- .
eller lægges Hindringer i Vejen for Almenhedens Færden paa de~'
nordvestlige Del af Matr.Nr.Sl (Parcel Nr.l), og at den øvri~l

) :
Del af Slugten ikke maa bebygges, men at Udsigten gennem den ~ ":,',
skal bevares. f "," .lJ

l ~~11,~
Udgangspunktet for Fastsættelse af Erstatningen findes ~ G~~~

maatte være Købesummen for EJ"endommen, der er overtaget i 1931:Yl1{t~7';;"1f"" ";Ar.og de Omkostninger Ejeren har haft paa den, og kun i mindre Graåt~~
hvad den antages at kunne realiseres for gennem den omtalte Ud- 1!I
s.tykningsplan.

Den samlede Erstatning findes at kunne ansættes til 5000 X!t.';""
l' ./.

hvoraf til1ste Prioritetshaver vil være at udbetale 3000 Kr. ~ii;'1
l'
I2den 1000 Kr. og til Ejeren 1000 Kr.

Det er muligt, at Kystsikringen, der nu kun naar forbi
Slugten, vil blive fortsat mod øst, Ejeren eller Ejerne af Matr.
Nr.Si vil da som Interessenter i et Kystsikringslag blive bidrags-
pligtige til,Anlægs- og Vedligeholdelsesudgifter. For saa vidt
angaar den Del af Eje~dommen, hvortil der gives offentlig Adgang,
findes Ejeren at burde fritages for Bidragspligten. Dette kan
ske ved, at Kommunen paatager sig denne Forpligtelse.

Det Areal, som der paalægges aaavel Udsigte- og Adgangsservitu~
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er dels det, der paa Kortet er betegnet som Parcel Nr.l, dels
Brinken og Strandbredden nedenfor samme, vest for en Forlængels~
af den omtalte Skellinie.

Sogneraadet bør have Ret til at holde Arealet i Orden opstille
Bænke o.L

Med Hensyn til Erstatningssummens Tilvejebringelse er der
som anført 1500 Kr. til Raadighed, men tillige bør der af Kom-
munen paa Grund af Sagens lokale Betydning ydes et Bidrag, der
passende findes at kunne sættes til 1500 Kr •

Det bestemmes herefter, at Slugten fredes, aaaledes at dens
Bund og Skraaninger ikke maa bebygges eller tjene til Anbringelse
af nogen Slags Indretning, der efter Fredningsn~vneta Skøn virker
skæmmende, eller som hindrer Udsigten., ejheller Plantning, der
indskrænker Udsigten. Der kan plantes lave Buske og sættes Hegn,
hvis Højde ikke er over 1,25 m. Gravning eller Opfyldning, der
forandrer Terrænets Form, maa ikke finde Sted.

Det Omraade, for hvilket disse Bestemmelser gælder, er
Slugten regnet at begynde vest for den nye Vej fra Strandveien og
i en Bredde af 12 m fra Bunden til begge Siderx). Fra' Trappen
for Enden af den ny Vej og til Slugtens Udgang er det alt hvad der
falder indenfor Parcel Nr.l paa det under Sagen fremlagte Kort
over Matr.Nr.8i. Dette Omraade vil blive afsat paa Matrikulskortet
og vil tillige indbefatte Skrænten og Strandbredden ud for Arealet.

Der skal til denne Del af Matr.Nr.8i være offentlig Adgang,
og den skal derfor henligge udyrket. ~ogneraadet skal have Ret til
at sørge for Orden og Vedligeholdelse og til at hensætte Bænke.
Der skal være Adgang til Højden ad Trappen og Vejene paa Matr.Nr.81

Det er Forudsætning for denne KendeIses Gyldighed, at Kommunen
til Dækning af Erstatningen tilskyder 1500 Kr. og indgaar paa at
paatage sig fremtidige Kystsikringsforpligtelser, for Baa vidt
angaar Strækningen ud for det fredede Omraade (Parcel Nr.l)

Der tillægges Ejeren en Erstatning af 5000 Kr.,hvoraf dog
3000 Kr. udbetales till.Prioritetshaver og 1000LKt. til 2. do.

A.P.Larsen
H.V.Hansen L.Harboe

. . . . . . . . . .
x) eller dog til Skellet, for saa vidt dette ligger indenfor de 12
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Fredningsgrænser:
sammenfaldende med Skel • "
Ikke sammenfaldende med Skel _. - . --

I
Jfoffegof

I: Y(JOO
Terrain af

Tis vtlde By
Sogn: Tibirlre

Herred: Ho/bo

Amt:Frederiksborg

Cdiærdi~el iSepr. 1945
Direktoralet for \\atrikuls\'æ~enet
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