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K E N D E IJ S E REG. NR. o lLt o \ .o o c)

afsagt den 1'(. oktober 1950

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26~ januar 1949 har Kirkeministeriet
i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kir-

kernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa
smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes at skæmmende be-
byggelser saasom sprøjtehuse, transformatorstationer, garager,
hønsehuse, skure o.ligne ikke anbringes saa nær ved kirken (kirke-
gaarden ), at skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interes-
ser krænkes •

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med prov-
sten og sognepræsten - behandlet spørgsmaalet forsaavidt Sn,?s_trl~p
kirke angaar e

Denne kirke er en smuk romansk kampestensbygning (med alter-
tavle af Eckersberg); men sk0ntden er ret højt beliggende, maa
det befrygtes at den i løbet af forholdsvis kort tid ikke vil
være synlig, hvis der ikke drages omsorg for nedskæring af be-
plantningen.

At dette ikke allerede er sket, l{.auHynes ~aa meget ejendom-
meligere som den paa kirkegaarden vær~nde retiradebygning, der
i relation til den gamle kirke, virker skæmmende, ikke er skjult
af nogen beplantning, hvad der vilde være ønskeligt, hvis reti-
raden ikke kan fjernes eller afløses af en af sten opført byg-
ning.

Kirken omgives - foruden af offentlig vej - af arealer, til-
hørende gaardejer Jørgensen (rnatro nrn 6 a), der velvilligt har
paataget sig den nedenfor nævnte forpligtelseo

T h i b e s t e m m e s :
Paa matr. nr. 6 af Snostrup maR der ikke mod syd, øst og

nord i en afstand af 20 ID fra kirkegaarden anbringes skæmmende
indretninger, hvorved forstaas garae;er, drivhuse, boder, hønse-



huse, skure, retirader, oprø jtehu08, transformatorstationer,

ledntngsmastcr o.lign,

Denne kendIjlse vil være at tinglyse som sexvi tutstiftcnde

paa matr,nr. 6 a af Snor:rtrup by og sogn.

Paataleret har frefulingsnævnet for Frederiksborg amt og

Menighedsraadet for Snostrup kirke, hver for sig eller i for-

'tit ening •

J, L. Buch. Carl Poulsen.

Karl Jen sen, .'1

Ændringer i ener Omstødelse af denne
Kendelse kan hm kr:'2ves1 hvis den inden
4 Uger indankes lor JVci"frCl':;'lingsræv-
net Slotlloln""'" l" Ir) !(,'" .i'!"vn K., 1 !..." ......... "', ~~~,..I .. • ... •,
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REG. NR. O l ~ o l ~o 60

K E N D E L S E (Tillægskendelse)
afsagt den 18. septb. 1952

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

~I

e
I nævnets kendelse af 17/10 1950 ang. Snostrup kirke udtaltes

ønske om, at den meget iøjefaldende retiradebygning paa kirkegaar-
den - særlig skæmmende i relation til den meget smukke, gamle kirke -
maatte blive skjult af beplantning eller - hellere - fjernet og

r,;;~ a.fløst af en af ston opført bygning.
" Da dette ønske ikke er blevet opfyldt, og da spørgsmaalet er

af betydelig landskabelig værdi, har nævnet - med hjemmel i natur-
fredningslovens § 1 - ment, at der om sagen bør afsiges en frem-

_) t\7'inGoligkendelse.
Man har derfor forhandlet med sognepræsten, sogneraadet og

• amtsraadet, hvorvod der opnaaedes enighed om de nedenfor anførte
bestemmelser.

Herefter b e s t e m m e s

Retiradebygningen paa Snostrup kirkega~~d, der synes at være
brøstfældig~ maa, i tilfælde af forfald ikke genopføres, men er-
stattes af en stenmuret bygning, der bør anbringes bag kapellet,
hvis det ikke maatte være muligt i det særdeles rummelige kapel
at etablere det fornødne.

Indtil dette kan ske, vilretiradebygningen paa den sydlige,
vostlige og nordlige side være at beplante med vedbend, ligesom der
paa den sydlige side maa plantes to hurtigt voksende træer.



/
I

,
Det henstilles til menighedsraadets afgørelse om der ikke

tillige paa den vestlige og nordlige side bør anbringes en hæk. .
(f. eks. en ligusterdæk).budte

De paa~~~ foranstaltninger vil - under adfærd efter 10-
ven - være at iværksætte senest d. l' novbr. 1952.

(~

J. L. Ruch. Carl Pouls en. Karl Jensen.

Ændringer i eller omstødelse af denne
kendelse kan kun kræves, hvis den in-
den 4 uger indankes for Overfrednings-
nævnet, Slotsholmsgade 10, København K •
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