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REG. NR. 3 '1

U D S K R I F T
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederilcsborg Amt.

--.
I

Aar 1918, den 5.September Eftermiddag Klo 3 1/4 holdt Hatur-
fredningsnævnet for .l!'rederiksborgAmt t.lødeved Gilleleje Havn i An-

ledning af Sagen om Forbud mod Opførelse af en Fiskerøgeribygning
paa det dertil bestemte Sted ved Gilleleje Havn, Sagen paabegyndtes
den 20.Juni d.A.

:Poruden Formanden mødte Direkt ør Jensen-Bjellekjær
som valgt af Amtsraadet og :Pisker Carl Bæk som kommunalt ~.1edlem.

Der fremlagdes:
2. Skrivelse fra Fred~riksborg Amt af 24.f.M., der komnllniserer

Landbrugsministeriets Skrivelse af 23.f.I1.
3 og 4. To Indkaldelser med 1orkyndelsespaategninger.

For Rekvirenterne mødte Redaktør Behrens og Stationsfor-
stander Asmussen.

For Havnebestyrelsen mødte Fiskerne Bent Juliussen og Carl
Nielsen, Gilleleje.

Forholdene paa Aastedet toges paany i 0jesyn, og Nævnet
skønnede, at en Fiskerøgeribygning kun i meget ringe Grad vil være
til Mispryd for Omgivelserne, naar den flyttes hen til den egent-
lige Havneplads, og dettei~fI/medføre andre Ulemper, end at nogle
Stejler (Fiskegarntørringspæle) maa flyttes lænc;ere mod Nord, medens
det paatænkte Sted maa anses for i høj Grad uheldigt for lTaturskøn-
heden.

-'.
Saavel Rekvirenterne som HavnE-bestyrelsen erholdt LejliGhed

til at udtale sig for Nævnet. De t fremgik heraf, at der ikl:evides
andet at erindre imod den af Nævnet valgte Plads, end at denne for
Tiden er optaget af nogle Stejler, men det srumme gælder hele Pladsen
Syd for den af Havneuestyrelsen udsete Plads. Bygningen bør ligge i
øst og Vest parallelt med Plankeværket mellem Skuret og Havnen eller
i Stedet for dette Plankeværk, hvis Vandbygningsvæsenet vil til-
lade Fjernelsen af dette. Saafremt Plankeværket skal bibeholdes,
er der fra Nævnets Side intet til Hinder for, at l!'iskerøgeriet
rykkes med Facaden indtil 6 m mod Nord fra Plrotlceværket.

Hævnet optog Sagen til Kendelse, der strrucs afsagdes saaly-
dende.

K e n d e l s e :
Ved Landbrugsministeriets Skrivelse af 23.f.ti. er det resol-

veret at det ved Nævnets Kendelse bliver at afgøre, hvorvidt et
paatænkt Fiskerøgeri ved Gilleleje Havn kan tilstedes opført paa
den dertil først udsete Grund, eller om det, for ikke at blive til
Mispryd for Landskabet maa opføres længere mod Syd.

Efter en nøje Undersøgelse af Forholdene maa det efter
Nævnets Skøn anses for ganske utvivlsomt, at en Bygning - særlig en
saa uskøn Bygning som et Fiskerøgeri - paa det Sted, som Havne~-



Foruden Formanden mødte det af Amtet valgte Medlem af Nævnet
Direktør .Jensen-Bjel1ekjær, Søsum, og det kommunevalgte I.:iedleml~isker
Karl Bæk, Gilleleje.

Jt'ormandellbemærkede, at der fra .l!'iskeriforeningeni Gillele je
var sket Henvendelse til Nævnet om mulig at vælge en ffildenPlads
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styrelsen har udset til Opførelse af et Fiskerøgeri, vil være i h~j
lGrad skæmmende for de smukke Naturforhold, som Aar eft'er Aar drag,--'

et stort Antal af Landets Befolkning og Fremmede til Gilleleje, og
særlig vil et Fiskerøgeri paa dette Sted være ødelæggende for Ud-
sigten fra Verandaen paa Gilleleje Badehotel, som besøges af fllange
Mennesker, ligesom den Virksomhed, der udøves af et ~iskerøgeri, vil
være til betydeligt Ubehag paa det Sted, hvor det tænkes opført.-
Derimod vil der, naar der opføres et Fiskerøgeri tæt ved Havneplad-
sen med Facade ikke længere end 6 m. Hard for det Nord for IIavne-
pladsen imellem et Skur og Havnen værende Planl::eværk,og saaledes
at Huset lægGes parallelt med :Plankeværket i Retning øst og Vest,
ikke ske Skade af nOGen Betydning for Naturomgivelserne, 1igesom-'
det heller ikke kan antages, at Fiskerøgeriets Virksomhed paa dette
Sted vil bevirke Ulempe af nOGen Art. Da Beliggenheden nærmere
Havnepladsen tilmed vil bevirke, at Benyttelsen af Røgeriet vil
blive bekvernmere, maa Nævnets Afgørelse komrne til at gaa ud paa, ut
et eventuelt l:iskerøgeri bør opføres ved Havllepladsen som ovenfor
anført, saa nær ved IIavnemolen, som beste"'u:nesaf vedkommende Stats-
myndighed.

T h i e r a g t e s :
Et Fiskerøgeri ved li-illelejeHavll, der opføres paa den af

Havnebestyrelsen udset e Plads udfor det yderste Knæk paa den vestlig,
Havnemole, maa anses for at være til Mispryd i høj Grad for Uatur-
omgivelserne, og et 1!'iskerøgeri'bør derfor opføre s ved IIavnepladsell
med Retning i øst, og v.est og saaledes, at det ikke lægges med Ha-
caden længere mod Nord end 6 m fra det nuværende Nord for Havne-~
pladsen opførte Plankeværk mellem Havnen og et Skur. Beliggenhede~_ ')
bliver saaledes mellem Havnen og den Vest for denne gaaende Vej til
Stej1epladserne.

Jacobæus. Jensen-Bjellekjær.

Kendelsen blev ikke til traadt af I,ledlemaf Nævnet C. Bæk.
De mødte frafaldt Kende Isens .b'orkyndelse,men anmodede om

Udskrift af Kendelsen.
Mødet sluttet.

Jacobæus Jensen-Bjellekjær. earl Bæk.

Aar 1918, den 16.September Kl. 3 3, 4 mødte Naturfrednings-
nævnet for Frederiksborg Amt ved Gilleleje Havn, hvor da foretages:

Sagen om, paa hvilket Sted et paatænkt Silderøgeri ved
Gilleleje Havn bør lægges, blev pa'ny foretaget, sidst foretaget
5.d.M~
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end den ved Nævnets Kendelse af 5.d.l.I.fastslaaede Plads for Byg-
ningen, da det nu er bleven indlysende for Horeningen, at der findes
en anden Plads, som kan benyttes, og som ikke volder Vanskeligheder
overfor de Fiskere, som hidtil have benyttet denne Plads til Garn-
tørring, da Stejlepladsen for den eneste Fisker, som har Garn-
tørring paa Pladsen, kan flyttes de faa Alen, som det drejer sig om,
længere mod Nord.

Formanden for Havnebestyrelsen Karl Frederiksen .og :Pisker Ben
Juliussen, Gilleleje, mødte ogeFaR~!~~~/p~ads, oom er beliGgende
Vest for og tæt op til Vejen, som fører fra Havnepladsen til Stran-
den, paa hvilken Plads den paatæclcte Bygning var vist ved nedramme-
de Pæle. Pladsen ligger tæt Nord for Havnepladsen og synes bekvem
til sit .l!'ormaali alle lletninger.

Mødt var endvidere Stationsforstander A:.:;mussenfor det
nedsatte Udvalg og erklærede, at der ikke fra Udvalgets Side
vides noget mod den nu udsete Plads at erindre.

Nævnet vedtog enstemmig at udtale, at den nu udsete Plads
synes særdeles heldig i alle Henseender, saa at en derpaa opført
Fiskerøgeribygning ikke paa nogen :r.~aadevil blive til I.lisprydi LanJ-
skabet. Fra Nævnets Side er der saaledes intet til Hinder for, at
den foreslaaede Plads vælges i Stedet for den ved K8ndelsen af
5.d.M. fastslaaede Plads, idet Næ~let endog maa udtale, at hvis
det paa f.iødetd. 5.d.I.l.var bleven omtalt, at der kunde disponeres
over den nu foreslaaede Plads, vilde man have foretrwcket denne
for den i l\.endclsenanførte L'lads nærmere ved Havnebassinet, idet
Røgeribygningen paa den nu foreslaaede Plads vil blive næsten
skjult af allerede tilstedeværende Skure eller Bygninger.

Sagen herved paany sluttet.
r,Iødethævet.
Jacobæus.
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