
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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\ '. ; Torup sogn.
l ,,)
l ''\",' , l :\~. ,Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 9. au-

l- , I< ": gust. 1946 .afsagte kendelse er saalydende:
I ''','1) .':1(' . I ,:~:., II I en længere Aarrække har Befolkningen paa Halsnæs færdedesl (\,,~, ad en Sti, udgaaende fra den saakaldte "Fiskervej", beliggende mellem
I Matr.Nr, 29 St. Cerlsminde, Torup Sogn, og Matr.Nr. 30 ibd. op over
Il I hl.•"Klintebakken" og ud til Stejlepladsen syd for 1andeve jen fra Sølager
l~ ~,ti1 Lyri\iiQ.•: ,Fra Stien er en usædvanlig prægtig Uds igt ud over Kulhusren-

',.. ,.r + \1 den og;uI~efjorden.
,C1 I '/ L I Sommeren 1945 lod Ejeren af Matr.Nr. 3ld st. Carlsminde,

, l,~:\i' hvorovBJ,',!Stien gaar, denne spærre. En talrig Kreds af Egnens Beboere
L.~henvend~e sig i den Anledning til Danmarks Naturfredningsforening med

. Begæring om Fredning af Stien, og Foreningen har derefter under
, 1.\ "~; Henvisn,ing .til Naturfredningslovens § henvendt sig til Frednings-
.. t~ " nævnet .•pg anmodet dette om at optage Sagen til Behandling.

I"}-;'''; l~:'\" Nævnet har holdt Møde med Grundejerne og ved flere. Lejlig-
heder.b~set Forholdene paa Stedet.

~~ . ~ ".' Stien udgaar som før nævnt fra den mellem Matr.Nr. 29 og
(--,.. :30 beliggende "Fiskervej" i dennes sydligste Ende og .gaar over Metr •

. ;':1'./ Nr. 30"~t31b', 31d,1 310, 35, 36b, 360, 36a, 37a, 38 og 39b alle af
St. Carlsminde, Torup Sogn, i en Afstand af 1-2. m fra Skræntens

"k ,.'Kant. Paa Matr. Nr. 36a findes en paa Generalstabens .Foranledning
,I. tingly~ji"i Fredning af et Areal paa 2 m til hver Side af det der an-

bragte Generalstabsmærke, . ligesom der sammesteds er fredet et
"H udyrket~ lAreal fra det vestre Skel til den øst for Højdepsrtiet,

. HI " hvorpaa1 G.eneralet~bsmærket er anbragt, værende .Lavning samt en Ad-
, .

• :., '\,~'l gang~ve3':lfra Sognevejen og en Sti skraat ned til Stranden.
, J'lI'f ('fil,.:. Under Sagens Behan~ling fremkom fra Andreas Andersen,

,.-... ,
.~}~::~,Ej~rafttfJIa~r. Nr. 30, N. Nyholm Poulsen, Ma tr. Nr. 31d, Kirstine Nielsen,
,d~li),Matr,.Nrot)I3lo,. og. Vera Fedder, Matr.Nr. 31b en Protest mod Fredningen. ,~ .

f " q"l}1\~ f. s .,v.d~gaar det Stykke af Stien, der gaar over d~ af disse ejede Par~
'i):hioeller,;,~~.v,.s.,deTl østlige .Ende af.Stien, ide:t det,.samtidig foresloges;

'll~1.1':;'at I Sti~#' skulde gas. I pas den med Græs og Marehalm. bevoksede Strandbre d ,
"q1(~fra, "~~Øke:rvejen", og indtil Midten af. Matr.Nr. 35, der ejes af Tand-
:hJ..læge Ff<~"Ellen, Krøgh. Paa denne 'parcel findes en, Sænkning.i Klinten
·.w, ud, mod1.1yandet, I hvor der vilde kunne, llflgges Trappetrin, aaaledee at Stl~'. .

1\;', L,;(

Aar 1950, den 26.april, afsagde
.1", grundlag .af mundtlig og skriftlig votering

~ ..; ~ l k e n d e l s e
. i sagen, nr. 697/46 vedrørende fredning af et stiareal

overfredn~ngsnævnet paa
følgende

i St.Carlsminde,

'1

,'j'.,

,' .. '
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en her·riUnde føres fra Stranden op paa Klinten for saa at rortsætte

"" . ,

~ heroppe~ Det fremhævedes navnlig af de protesterende. at en Fred- I~'

~dning af~Stien langs Kanten af Klintebakken med deraf.følgende Aabning
for Alme~heden vilde betyde en'~eget ,væsentlig Gene for Parcelejerne.
hvis Sommerhuse .ligger meget nær ved Klintens Kant. og at selve Klin-
tens delvis græsbeklædte Skraaning er en ikke uvæsentlig Del af
Parcellerne. hvorfor en "Overskæring" af disse ved Stien vilde betyde

,~.;.en alvo:rliglVærdiforringelse for Ejerne.
Det maa baade paa Grund af Stien mangeaarige Benyttelse

" "J Iog dens 'usædvanlige Skønhed anses som paakrævet, at den fredes og be-
l ,vares iJ sin fulde Udstrækning. hvorved bemærkes, at den af Nyholm, '

Poulsen m.fl. ovenfor nævnte Protest - uanset at Danmarks Naturfred~
·.';ningsfore'ning har tiltraadt den - ikke kan tages til Følge, fordi ' '~

Færdselen af Stien vilde blive stærkt besværliggjort derve4, at man
r • I ,1-"'\

" ,~ l, r....skulde ,bevæge sig op ad Skrænten, ligesom en Del af Skønheden derve~
~L ..vilde gaa tabt. hvorhos der ikke kan gives Medhold i, at Færdselen' ...)
.l;', vil bet.y'de større Gene.
,!;i: :,\:'[ ~ Ejeren af Matr.Nr ..39b ~.l!'.U.M., Hiller~d" ha:r: h~nstillet,

i j ~.,

.}!;,~at Stieris'rsidste vestlige Ende føre~ ad den p~a PBroel~en v~rende
Cementtrappe ned til en lavere liggende Del af· Skraaningen. ad hvilken

,.l.:lilman der:tra kan spadsere det sidste korte Stykke til Stejlepladsen,
,(I<"Det er fremhævet, at en almindelig Færdsel hen over Grunden vil være

l': ' .~;:til stor~·Gene for de mange Børn af begge Køn, der opholder sig paa
denne om,.:Sommeren•

•4'1~>. '. ~.J i Stien kan uden at :tabe noget i Skønhedsværdi føres ned ad . I

den om1;ailte ITrappe, hvorfor Ejerens Henstilling tiltrædes. Paa Matr • .,.,.1
,LI,·Nr.· 39b og 390 i den vestlige Ende findes der en Del Bevoksning ogf\ "

Krat, der spærrer for videre ~remtrængen. Dette maa fjernes fo~'
·Matr.Nr.' 390'e Vedkommende i 7 å 8 meters Bredde fra det nuværende pat~ ,. .

t··Strandbredden lange med Stranden værende Hegn, saaledes at Passaget~
kan foregaa,uhindret af, den lavere liggende Del af Skraaningen, og-

. saa ved-~Højvande.
:w . 'Hegnet paa Strandbredden maa fjernes, saaledes' a·t Passagen

~:lbliver.frt, men kan eventuelt anbringes indenfor den nævnte Grænse
I efter næ'rmere Paavisning af Nævnet.

,- :.'ltj"J Stien vil herefter faa følgende Forløb· fra øet til 'Vest:
.... 1":,.1 L'. j,.dia ~. Begyndende· ved ,"Fiskervejen" mellem, Matr.Nr.· 29 og 30 St,

, ,\ . (

, CarlBm1n~e~.over: Matr.Nr. 30, der ejes af, Fisker, Andreas Andersen, St.
~ ~Jlarlsmin'de, 'og herefter følgende Kanten: af "Klintebaltken" i en Afstand

l '1.1 ..,l~t."af indtt;l(:2 m,· hvilken JordstrimU!el fredes i sin· fu,lde Bredde,: :over ",
,1l •.j·,;:Matr.Nl".cI131b, der' ejes af Fru· Vera Fedder, Telemarksgade· 10" Køben- ,"

-"....., :~r:havn._ M~r..Nr.: 31d, der ejes af Fuldmægtig Nyhoim Poulsen,- Geelsvænget' i
,f;" ,lId;.'! 22, København" 310" der, ejes af Enkefru Kirstine Ntelsen'l 'Dumtzfeldt-

t'" '1 ;Ifo'i;alle 6,i~eM.erup, 1·35, der e jes af Tandlæge. Fru Ellen Krogh,: Juliane
, -!~~Mariesvej 34, Københåvn, 36b, der ejes af FrøkenlRigmor Bjuffstrøm.

(,'~\rFalkone~a\l.le 45.' København. 36c t der ejes af Frøken Eleonora Marie
,.,i J~, ;:\.·:Pet.ersen'; Strandlodsv!3j 94, København S., 36a, der, ejes a-t Arbejds-

mand Anders Rasmussen, St.Carlsminde, og hvor Stien etaar i Forbindel-
se med de to før nævnte all.erede eksisterende Fredninger, derfra
over 37a, der ejes af Enkefru Marie Kathinka Christensen, St.
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! crarlsminde, over ,38" der e j eB 'af. Fisker lJauri te Christian Pedersen,
,,-."

, t St.' Carleminde o'g over 39b indtil den omtrent paa Midten a'f Parcellens
Facade mod Stranden opførte Cementtrappe" ad hvilken Stien fører

"r 'J ned til:lden .paa Parcellen værende, delvis med Grønt bevoksede
~Skraaning. Den paa dette Sted opsatte Afspærring med Pæle og Hegns-

~f.,' tIlaad 'fjernes, oe Stien 'føres igennem ad Skraaningen, over 39c, der
". h ,: ej,es af :Musiker ,Ejnar Falting,' Kjeldgaardevej 32, Valby, og ender i

'),,: .f$l Stejlepladsen', syd for Lande:v:ejen ,Sølager-Lynæs.
,', i Denne Sti fredes saale'des, at den ikke maa afgraves

, ;, T" eller oppa:øjes, hvorfor de nævnte Ejendomme afgiver et Areal af 2 m,
" 'regnet fra 'den yJerste Kant af Sktænten, hvilket vil være at tinglyse

,~ ,paa Ejendommene paa N~vnets Foranledning og Bekostning.
Under Hensyn til" at der - som foran anført .- i umindelige

l') ,~;'Tider upaatalt llar fundet Færdsel Sted, skønnes der ikke at være til-
strækkelig Grund til at tilkende Lodsejerne nogen Erstatning •

Herefter bestemmes:
I en Bredde af indtil 2 meter fra Skræntkanten, dog for den

, '\restT1Jg~l Halv'del: af Ma'tr.Nr, 39b og hele Matr.Nr. 39c et Areal,
:,:hætIiie'r.e''!lfas·vlst :1: Marken, fredes den omhandlede Sti saaledes, at der
'for .A:lmenheden skal v.ilre fri og uhindret Het til Færdsel ad denne, og
'saaledes at Stien derfor ikke maa afgraves eller oppløjes.

Denne Kehde'1s:e vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa Matr.Nd"30',' 3'lb, "31d,' '31~,35 3'6 b , 36c, 36a, 37~, 38 og 39b af

., ,St. Carisminde •
. " , Paataleret har Fredningsnævnet og Danmarks Naturfrednings-

. forening, enten hver for sig eller i Fo:rening'.n
,}q. (' I" ,
I ," I Denne kendelse 'er af nogle arejerne indanket for over-

'fredn':ihg~lnafvnet',' som de'n 26.juU"1947 og den 5.nove'mcer'l'949"'har besig-'
,; tiget iatE!Eiierne 'og forhandlet med eje~ne. D'isse bestrider11iigtig_

/~ heden af den i f'redningsnævn'ets kendelse indehold'te 'udtal~rse' om,
t}(J at der '~"hmtnd:eilige tider upaot'alt har' været offentlig f'Ilrdsel paa

L 'den omhandl.de sti.
"11'; l I, l(sd', Forsaavidt'· ~ngaar 'e'j-endonimen~''matr1.nV. 36k og 36c er der

ved overfredningsnævriets kendelse af'18.8e~t~mber 1920 tiivejebragt
offentlig adgang til den del af højdedraget, der i nærværende eag
ønskes sikret for almenhedene færdsel. Disse ejendomme kan herefter
udgaa af sagen.

Overfredningsnævnet mener ikke, at der er tilstrækkeligt
Grundlag for gennem en retssag i medfør af naturfredningslovens § 27
at faa dom for en almenheden tilkommende færdselsret i overenestemmels~

,'med den 'afsagte kendelse, men finder~ at der bør tilvejebringes en
" fredning paa det i fredningskendelsen angivne grundlag, saaledes at
',<almenheden faar ret til færdsel paa atien imod erstatning til lodsejer_'!
, ,ne. ",

Under henvisning hertil har man anmodet fredningsnævnet om
at ville f9rhandle med de paagældende ejere og de i vedkommende ejen-
domme berettigede angaaende erstatningsspørgsmaalet.

Det oplystes herved, at fuldmægtig Nyholm Poulsen
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• :1 nu er ej~r .af - foruden matr.nr. 3ld - matr.nr. 31c, 1!1 parcellist
: i '.'Jens R.ijanaen nu er ejer at matr.nr. 38, og at fru L.l}yldenstein, '1

·som har,tovertag~t matr. nr. 390, ikke gør krav paa erstatning.
~..""Da der iøvrigt ikke ved forhandlinger med lodse jerne er

',J"opnaaetJnogen mindelig ordning vedrørende erstatningskravene, har
l: . man i medfør af naturfredningslovens § 20 forelagt taksationskommis-

'l sionen ~rstatningsspørg8maalene til afgørelse paa grundlag af, at der
paalægges ejendommene matr.nr. 30, 31b, 3lc, 31d, 35, 36b, 37a, 38, 39b
og 39b,..,.~l1eaf St. Carlsmindetby, Torup sogn, følgende servitut;

, ,j "Langs skrænten skal der i en bredde nf 2 meter fra den til
j" ,enhver t.id eksisterende .skræntoverkant være ret til fri og uhindret

færdsel for ,almenheden, og arealet maa derfor ikke afgrave a eller
.~;'oppløjea.•"

ti .. IVeQ en den 16.august 1949 afholdt forretning har taks a- r,
I

tionskommissionen fastsat erstatningerne saaledes;
30 fisker Andreas Andersen 600 kr.
31b fru Vera Fadder 3\J0 ..
31e,31d fuldmægtig Nyholm"iPoulsen 1200 ..

,
35 tandlæge Fru Ellen Krogh·~~fl.600 "
36b frk. Rigmor Bjufstrøm 400 ..
37a enkefru Marie Kathinka

Christensen
parcellist Jens R.Hansen
K.F.U.M.-spejderne

."

" ~

38
39b

400
500
100 ..

'tI

"

4100 kr.
T h i b e s t e m m e s;

.' Der paalægges ejendommene matr.nr. 30, 3lb, 310, 3ld, 3~~'~
II \ .. ! l \3Gb, 37a. 38, 39b og 390 alle af .Store Carlsmlnde by, Torup sogn, den

ovenfor ~nførte servitut og ,udbetales de paagældende ejere de af tak-
lisatlonskommissionen fastsatte erstatnlngssummer.

'"" Et kort nr. Fr. 102a visende de omhandlede ejendomme og
stiens beliggenhed er vedhæftet nærværende kendelse.

" Udgiften, ialt 4100 kr., udredes med halvdelen af stats ...~.. .
kassen ,~g halvdelen af Frederiksborg amtsfond.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL.

Aar 1920 den 18. September afsagde Overfredningsnævnet paa
Grundlag af den skriftlige Votering følgende

K e n d e l s e

i Sagen angaaende Fredning af og Adgang for Offentligheden til en
Høj~ved Store Karlsminde i Thorup Sogn, forelagt i Henhold til Na-
turfredningslovens § 16.

Foreløbig bemærkes, at den i Fredningsn~vnets Kendelse omhand-
lede Ejendom Matr. Nr. 36 af Store Karlsminde, Thorup Sogn, nu ejes
af Fiske~ Jens Olsen, og at denne overfor Fredningsnævnet har erklæ-
ret sig enig i, at Fredningen af det ved Kendelsen fredede Areal skal
bestaa i, at det bevares i dets naturlige Tilstand og hverken maa be-
bygges eller beplantes.

Med denne Bemærkning og iøvrigt i Henhold til de i Kendelsen
anførte Grunde vil den være at stadfæste.

T h i b e s t e m ID e s :
Den af Fredningsnævnet for Fred~riksborg Amtsraadskreds den

17. tIaj 1919 afsagte Kendelse angaaende Fredning af og Adgang for Of-
fentligheden til en Del af Højdedraget paa Matr. Nr. 36 af Store Karls-

I

minde, Thorup Sogn, stadfæstes.
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I e. længere Aarrække har Befolkn1ngen paa HaløDæs færdedes
at en 81;1. u4gaaende fra den saakaldte "F1økerveJ". be11ggende lIel-
le. Matr. Nr_ 29 St. Carlam1n4e, forup ~OgD, og Matr. Hr. 30 lbd.,
op o'Yer "nllltebakken" og ud 1011 Stejleplads •• syd tor LandeveJeD.
,.. S.lager 1;11 Lyuæs. Pra St1en er en usædvan11g prægt1g Uds1,t ud
over Kulhuarenden og Isefjorden.

ISomaeren 1945 lod Ejeren af Matr. Nr. 314 st. Carlømlnde
~vorover S1;la. gear, denne .pærre. EIltalr1g Kreds af Egnens Beboere
hell'Yendteel& I den Anlednlns tl1 Danmarks Naturfre4nlngsforenlng
med Be,.r1ng oa 'retnins af Stle., og Poreningea har derefter uader
Ue.y:s,allinltil Haturfredn1ngslovella ~ .11henvendt a1S t11 Fredn1ngs-. "næynet Ol anaodet dette om at optage Sagen 1011 Behand11na., j

,1
!

B.... t har holdt Møde lied Grund.Jerne og Ted flere LeJllg-
heaer bea.t Forholdene paa Stedet.

St1en udgaar som f.r DæTDt fra den .ellem Matr. Nr. 29 0i 30
bellasende "'1akery_J" 1 dennes a7d~1S8te Ende og saar over Matr. Nr.
30, 31b, 311, '1°. 35. 36b• 36°, 36a• 37a, 38 Ol 39b alle af St. Carle·
1I1n1e, Torup SoP. 1 en Afstand af 1-2 al tra SkramteD.s Kant. Paa lIatr.
Nr. :368 t1aaaa en paa Generalatabena ForaDledn1as tlnl17a1; Fred811li
at .10AD'al paa 2 II 1011 hver Slde at 4et der 8nbraste aeneralltab ••

, '.:

.-rke. 11"-011 der aamm.steda er freaet et ud~ket Areal tra det ve-
atre 8kel til dell 8at for Højdepartlet. hyorpaa Generalatabsmarket er
aDb~agt. ~e.de Lavnlns aamt en AdgangiveJ tra ~ognev.Jen og en 8101
akraat ne4 1011 ijtr&D4aD..

jl

,r UIlI.r 8agells ~.hand11.g tre.koll tra Antreae Andera.n, Ejer, ,

at .atr. Nr. 30. H •• ,hola Poulsen, Katr. Nr. 31d, K1rstine Nlel.ell,
Matr. Nr. 31°, os V.ra fedder. Matr. Nr. 31b an ProteBt aoa PradDlnse.
f •••v. ansaar det Stykke ... at Stlen, der gaar over 4e~ at dlsS8 eJe-

Q,~ tf"" ("
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1973, den 2. februar, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
til:

l) Overfredningsnævnets kendelse af 18/9 1920,
Ofn. 25/19, vedrørende del af matr.nr. 36,
st. Karlsminde, Thorup sogn, og

2) Overfredningsnævnets kendelse af 26/4 1950,
Ofn. 697/46, om fredning af et stiareal i
st. Karlsminde, Thorup sogn.

Ved den under l) nævnte kendelse er del af matr.nr. 36,
St. Karlsminde, Thorup sogn, fredet med offentlig adgang og såle-
des, at arealet skal "bevares i dets naturlige tilstand og hverken
må bebygges eller beplantes".

Ved den under 2) nævnte kendelse af 26/4 1950 er fredet
en over en række kystejendomme i St. Karlsminde førende sti, kal-
det "Klintestien", beliggende "langs skrænten i en bredde af 2 m
fra den til enhver tid eksisterende skræntoverkant". "Klintestien"
passerer over den ved kendelse l) fredede ejendom.

Under en for Overfredningsnævnet forelagt sag om hegning
og indrykning af stien på matr.nr. 35 f, St. Karlsminde, der er om-
fattet af den under nr. 2 nævnte kendelse, har Overfredningsnævnet
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taJ den 13/9 1972 foretaget besigtigelse af området, hvorunder det kon-
stateredes, at stien flere steder forløber helt ude ved den stejle
klint, hvor en betydelig erosion har fundet sted. Overfredningsnæv-
net har herefter - i overensstemmelse med Hundested kommunes og
fredningsplanudvalgets udtalelser - besluttet, at det for at modvirke
yderligere nedstyrtning af klinten samt til sikring af offentlighe-
dens færden på "Klintestien" - uanset de foran nævnte fredningsbe-
stemmelser - skal være tilladt, at der - eventuelt af fredningsplan-
udvalget for København, Frederiksborg og Roskilde amter og Hundested
kommune - foretages beplantning på og ved klinten til bevaring af
denne samt opsættes passende afskærmning på udsatte steder. Det
skal endvidere være tilladt efter aftale med kommunen og frednings-
planudvalget eller med disses godkendelse at opsætte et lavt, diskret
hegn langs den nærmest skrænten værende side af stien, samt at for-
rykke stiforløbet indtil 8 m fra skrænt overkant , iøvrigt følgende
naturlige ganglinier.

De ovenfor under nr. l og 2 nævnte fredningskendelser vil
derfor være at ændre i overensstemmelse hermed., Nærværende tillægskendelse vedrører følgende ejendomme, alle
af St. Karlsminde by, Thorup sogn.

• Matr.nr .

36 ,g,

36 Q

30 ,g,

31 11
31 ~, 31 Q

35 ~

E j e r

N. P. Sonne
Maskinmester F. Høglund Hansen
Arnold Marinus Andersen
Bagermester G. Eriksen
Direktør H. Nyholm-Poulsen
Grundejerforeningen matr.nr. 35
v/brandinspektør Egon Olsen
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Matr.nr. E j e r

36 b

37 ~

38 1
39 12

P. H. Bjufstrøm
frk. K. Svinding Christensen m.fl.
Hundested kommune
K.F.U.M. v/hr. malermester Åge Lund Jensen.

Udskriftens rigtighed
bekræftes .

kh.
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"
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af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Frederiksborg Alut.

'l

ABr 1919 den 17. fuajMidd~g Kl. 12 mødte NaturfredningG-
nævnet for l!'rederiksborgAmt i Hundested. Kro, hvor deJ.foretoges :

K e n d e l s e
i Spørgsmaalet om Fredning af en Højde paa Ejendommen Matr. i"r. 36

Store Karlsminde , 'l'horupdogn. (1"/1;1:Li'/ I.. , )

r i.
Imellem Naturfredningsforeningen for Thorup Sogn og Jørgen

Larsens Enke Trine Petra Jørgine Larsen, født IIunsen, som Bjcr af
l,

Matr. Nr. 36 Store Karlsminde, Thorup Jogn, er afsluttet saalydende
O vel" e n s k o li S t.,,.

For Ejerinden Jørgen 1arsens Enke mødte Fisker Jens Olsen,
der af~~V Fuldm~gt, ~om fremlagdes.

; Der forhandledes om Vederlaget for en eventuel Fredning.,/
l'
I Imellem Hekvirenten og Jens Olsen blev afsluttet følgende

Overens:ltolllst:Højdepartiet af Matr. Nr. 36 St. 1{arlsminde ved Stran-
" .

den fredes for det udyrkede Areals Vedkomruende fra det vestre Skel
til den øst for Højdepartiet, hvorpaa Generalstabsmwrket er anbragt,

. v~rende Lavning, saaledes at der medtages saa meget af Lavningen, som
l,

er nødvendigt, for at der kan anbringes en ~ti, der uliver at fort-

"

. ,
sætte skraat ned til Stranden.

, .
Som Vederlag herfor skal der efter Naturfredningslovens

Regler udbetales ~il Ejerinden 2000 Kr., To Tusinde Kroner.
I Henhold til Fredningsl.,ovens § 21 bliver der som Adgangs-

, h~'

sti til Stranden over det fredede Areal at anlwgge en Sti paa Skel-
",

diget '~ellem Jørgen Larsens Enke' s og Lars Jørgen Christensens Ejen-
"domme, saaledes at den i Nærheden af Jognevejen, hvortil den skal fø-

'.!res, gaar mellem Lars Jørgen Christensens og Hans Christensens Ejen- ,;
./

domme.
IJens Olsen erklærede sig derhos enig i, at den nuværende Ad-'

gangsve'j,over Jørgen Larsens Enkes ~jendom skal vwre til Almenhedens
Benyttelse.
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Denne Overenskomst, der forudsætter Udgifter for det Off7~-
lige er efter Lov 8. ~aj 1917 kun gyldig, naar den stadfæstes ved
Naturfredningsnævnets Kendelse.

Højdepunktet, som har en UdstrllikninglWlgs Havet af c. 144 m
og en Dybde i øst af c. 40 m og i Vest af c. 10 m, er et enestuaende
smukt Parti, som efter inilllentedeOplysninger i Son~ertiden bes~~~s

, ~
af Almenheden i lIlegetbetydeligt Omfang, 06 der haves derfra dij
neste Udsigt over Landet, Fjorden og Kattegat. Strandbredden
frj Passage for Almenheden, saa at der er Adgang Jertil frq, 1

,'l
ligeso~ der kun er kortere Afstand derfra til Station paa Frede'
v1,llrk-Hundested-Jernbanen, Gaa at det

net, maatte blive stadrws~et.

HøjdepunkLet vil tiltage i betydelig Grad.
ted e Fredning bevirke, at der bliver lJekvem Adgang Lil tlen SB,

,J

Strandbred, som egner sig swrdeles god t til l'assage, for hvill\),
ved Kendelse er bjort aaben. - De fastsatte ~dbangsveje til
dede Parti skønnes passende og tilstrækkelige.

Under Hensyn til, at Højdepunktet let vil kunne
-,

:Byggegrund for en ;;lollllllervilla,i hvilke t Tilfwlde der~'OrJllentli~
vilde'blive beLalt en betytlelig Pris detror, maa det fordrede'
lag af 2000 Kr. anse s for lJleget1ll0J.erat,og der vil derfor vwr$>:,.bestemme, at der i BrsLatning til ~jerintlen udredes 2000 Kr., e
To 'rusinde Kroner, som uclredes med !llilvdelenaf J LUten og
af ~rederiksborg Amtsraad. - Brs~atning~n udredes til den Tid~~

,. \.~

Overfredningsnwvnet IJlaattebes teUlll1e,saafremt tlenne Kendelse " c!
Medfør af Lov 8. Muj 1917 § 16 lJliver at forelægge

T h i e r a g t e s:
Den ovenangivne Fredning af en Del af Højdedraget paa Matr.

Nr. 36 Sto:ce Karlsminde, ~llorup dogn, vil vu.re at instituere i Med-
før af Naturfredningsloven af 8. Muj 1917 med den ,ml'ørte 81'5tatri'\j
til Ejerinden.

At efterkolllmeunder AdflLrd efter Loven.
Jacobwus J. JenBcln-Djell~kjwr Lars Hansen
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Afgørelser - Reg. nr.: 00052.00

Dispensationer i perioden: 19-06-1998 - 23-06-1998



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf.49210917 Fax. 49214686

Helsingør, den 19. juni 1998

Modtaget i
Skov- og NaturRtvTeIsen

Vedr. FS 18/97 matr. nr. 30 a St. Karlsminde by, Torup, beliggende ved Søgræs-

vej, Hundested Kommune.

Ved skrivelse af 18. marts 1997 har ejendomsmægler Karl L. Jensen, Hundested for

ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at ca 1.960 m2 af ejen-

dommen sælges til ejeren af den tilstødende ejendom, matr. nr. 31 b smst., og at ca

• 1.290 m2 af ejendommen sælges til ejeren af den tilstødende ejendom, matr. nr. 30 i

smst.

Af sagen fremgår, at de pågældende arealer i det væsentlige er slaæntarealer, som er ret tæt

bevokset med træer. Mellem skrænterne og stranden findes et forlandsareal, der anvendes og

fortsat skal anvendes af den hidtidige ejer til opbevaring af fiskeredskaber m.v.

•

Arealerne, der ønskes overdraget, berøres af Overfredningsfredningsnævnets kendelse af 26.

april 1950 om en sti til det vestligere beliggende højdepunkt Klintebakken, hvor det bestem-

mes: "Langs skrænten skal der i en bredde af 2 meter fra den tIl enhver tid eksIsterende

slaæntoverkant være ret til fri og uhindret færdsel for almenheden, og arealet må derfor ikke

afgrave s eller oppløjes."

Arealet er endvidere omfattet af Overfredningsnævnets tillægskendelse af 2. februar 1973 til

ovennævnte kendelse, hvorefter det for at modvirke yderligere nedstyrtning af klinten skal

være tilladt at foretage beplantning på og ved klinten, samt opsætte passende afskærmmng på

udsatte steder. Det skal endvidere være tilladt med kommunens eller fredningsplanudvalgets

godkendelse at opsætte et lavt, diskret hegn langs den nærmest skrænten værende del af stien,

samt at forrykke sti forløbet indtil 8 m fra skræntoverkant, iøvrigt følgende naturlige gangli-

nier.

Arealerne er endelig omfattet af fredningsforslag fra 1993 for skræntarealer m.v. ved Lynæs

Havn. Fredningstorslaget har til formål at bevare slaæntarealerne øst for Lynæs havn med

~ S"'0\~~~\~\\ \~-~ C)D \
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deres forland og den åbne vandflade, der er en landskabelig forudsætning for at bevare

skrænterne, samt at sikre et gennemgående stiforløb. De foreslåede fredningsbestemmelser

fastslår, at "der må ikke foretages udstykning og matrikulere ændringer". Offentligheden

skal have adgang til arealerne. Bestemmelserne udtaler sig ikke imod fældning af be-

voksning, men fastslår derimod, at yderligere beplantning ikke er tilladt, og at pleje-

myndigheden skal have ret til uden udgift for vedkommende ejer at lade foretage na-

turpleje og - genopretning til opfyldelse af fredningens formål.

•
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen har meddelt fredningsnævnet, at de pågæl-

dende arealer i deres helhed er omfattet af strandbeskyttelseslinien. Skelændringer, ny

bebyggelse og tilstandsændringer som fx fældning af træer på skrænten kræver såle-

des dispensation.

Formålet med erhvervelsen af arealerne er antagelig i hovedsagen at åbne mulighed

for at forbedre udsigten for de bagvedliggende sommerhusejendomme netop ved

fældning af træer på skrænten. Dette er da også telefonisk bekræftet af ansøger over-

for amtet. Skrænten er da også netop på dette sted kraftigere bevokset end tilfældet er

for den øvrige del af det pågældende lange skræntforløb omkring Klintebakken. Der

er iøvrigt på strækningen flere eksempler på, at sommerhusej endomme omfatter det

foranliggende skræntareal.

• Landskabsafdelingen vil efter det oplyste være sindet at meddele strandbeskyttelses-

liniedispensation til matrikulere ændringer vedr. skræntarealet, på følgende vilkår:

- at arealerne ved arealoverførsel tillægges ejendommene matr.nr. 3 Ib og

30 i, således at der ikke opstår nye selvstændige ejendomme

- at der ikke på skræntarealerne må ske fældning af træer og buske eller

nyplantning, med mindre særskilt tilladelse hertil er opnået hos Frederiks-

borg Amt, Landskabsafdelingen



Matrikulære ændringer er ganske vist i strid med en af de foreslåede fredningsbe-

stemmelser. Men da stien langs skræntoverkanten er sikret ved tinglyst fredningsken-

delse, og ændringer i bevoksningen skal godkendes af plejemyndigheden i henhold til

strandbeskyttelsesliniebestemmelseme, hvilket foreslås præciseret ved ovennævnte

vilkår, findes matrikulere ændringer på ovennævnte vilkår - som er med til at sikre, at

der ikke sker ændring i bebyggelsesmulighederne - ikke at være i strid med frednings-

forslagets formål.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §50, stk. 1

tilladelse til det ansøgte på samme vilkår som er nævnt ovenfor i Landskabsafdelin-

• gens udtalelse til nævnet.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til

Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i

afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

• Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

nævnets formand



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf. 4921 0917 fax. 4921 4686 Helsingør, den 23. juni 1998

REG"NR. 005~_ 00.

Modtaget i
Skov. og Naturstyrelsen

~ ~ JUNI 1998

Vedr. FS 29/98 matr.nr. 39 c St. Karlsminde by, Torup, beliggende St.
Karlsmindevej 90, Hundested.

Ved skrivelse af 2. april 1998 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at nedrive 4 mindre sommerhytter og et
udhus på ovennævnte ejendom og i stedet opføre et nyt, mindre sommerhus på
stedet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. april 1950 og af
fredningsforslag for skræntarealer m. v. ved Lynæs Havn fra oktober 1993.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk.1 tilladelse til at udskifte den eksisterende bygningsmasse med et nyt sommer-
hus på følgende vilkår:

at der bliver tale om et lavt hus på max. 80 m2 med en taghældning ikke
over 25°, som skal fremstå malet i en mørk jordfarve (sort, mørkbrun eller
mørkgrøn) og placeres i grundens nordøstlige hjørne, max. 21/2 m fra skel,
at evt. behov for udhuskapacitet integreres i dette hus, idet der ikke efterføl-
gende vil blive tilladt opført yderligere udhusbygninger, carporte, garager el.
lign.,
at der bevares en beplantning på ejendommen svarende til den idag eksiste-
rende træ- og hækbeplantning,
at et egentligt projekt skal forelægges amtet og fredningsnævnet til endelig
godkendelse, og
at den hidtidige bebyggelse fjernes fuldstændig inden opførelse af ny bebyg-
gelse.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
kla~emyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

T~
nævnets formand
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