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~)rhandlingsprotokollen for Fredningsn!lNnet for Precleriksborg .\misraadskreJs
af

Aar 1920 den 26. !'ebruar BHl. Klo 3 afhold tes !;Jodeaf Natur-
fredningsn~vnet for Frederiksborg Aillti qorneby Sands rlanta;e, hvor
da foretages:

Sag i Anledning af, nt det p1:latiJ,;l1}~esat opfore et BurnesG-
natorium i Horneby Janus Planid~c, ofter rl~g~ring af Fore-

ningen uf Grundejere i Horneby Janus Plantages vestlige Del
og ForeninEen cif Villaejere i Ilol'ne1)~r:Jand ved Horn1J:.Lk.

N~vnet enedes om at afgive Iølgenle
Y- e n cl c l s e :

Nb;.vnetkun tiltrcLJe RelwilenLerne;::Uu.talelse om, at Jat pE.R-

tænkte AnlCJ,;gaf et Børllesanatol'iurnpaa det dll...\iv.leJted vil vc:;reen
v~sentlig Forringelse af Forholdene puB et af Stdten eJet, ejenJo~me-
ligt natursl~ønt S tranJ- oJ Jkovparti, .'Olll aarlig cJesøges af lIlanz;e

I

Tusinder, og ::;omderfor 11ftrBetydnil1l.:ikke blot for Villaejerne i Om··
egnen, men ogsaa for Alwenheden i det hele, o,;det er s",rlig beklage-
ligt, at den smukke og ejendouu:JeligeVej, der fra C3t til Vest fører
igennem hele rlanL<.ie:;en,:-,liver::JfllYl1Jt,::3dalangtden til Overdragelse
bestemte Grund ~aar, l<elen ut Jer l~an byJes 1106en ErsLutnins derfor.
Imidlerticl finder :tL.vnetikke, flt Forholdene, IJ8ar al t tages i Betragt
ning, ere saaledes, at ler i Naturfredningslovens § l, jfr. § 5 findes:
Hje~nel for N~vnet til at paabycle en Fredning imod Ejerens Villie,
idet Staten formentlig i Henseende Lil dette Spør3sll1aalmaa sidestille
med en privat Ejer.

Nævnet finder dog Anledning til at udtale, at det bør anbe-
fales, at den resterende Del af Skoven bevares og fredes som en for
A18enheden til~ængelig 1ystskov, og at det reserverede Areal langs
Stranden ligesom Jen for PlanLev~kst 110ttede Del af Strandbredden
bør gøres fl1ldt til....u:ngelist for A1Hlenhellensaavel iil Passage som
til Ophold, og Nli,vnet vil lJenlede Landbrugsministed ets Opm",rlcsomhed
paa dette Forhold, idet tilføjes, at dalgsv~ruien af elenresterende

Del af Plantagen ved Opførelse uf Sanatoriet er væsentlig forringet.
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For Rekvirenterne frafaldt Konsul E. Åndersen Forkyndelse,r"'-C
Kendelsen.

Mødet hævet.

Jacobæus J. Jensen Bjellekj~r Chr. Petersen
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