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j REG.Nl cq5~.co

Ucl.d.r~ *'Overfredningsnævnets afgørelse
af 28. oktober 1992

om fredning af arealer langs Pandehave Å
i Græsted-Gilleleje og Helsingør Kommuner,

Frederiksborg Amt (sag nr. 111-11).

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts Nordlige Fredningskreds har ved
afgørelse af 15. april 1991 fastsat fredningsbestemmelser for et ca.
260 ha stort område ved Pandehave Å. Den største del af fredningsom-
rådet ligger i Græsted-Gilleleje Kommune syd for Dronningmølle og
Villingebæk. Kun mindre arealer øst for åen ligger i Helsingør Kom-
mune. Fredningsområdet omfatter 62 ejendomme (løbenumre) helt eller
delvis. Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Overfredningsnævnet til ef ter-
prøvelse i medfør af naturfredningslovens § 25. Afgørelsen er tillige
påklaget rettidigt tilOverfredningsnævnet af 11 ejere og af Danmarks
Naturfredningsforening.

Fredningsområdet.

Fredningsområdet omfatter et lyng- og kratdækket højdedrag på vestsi-
den af Pandehave ådal, flade engstrækninger i ådalen og nogle mindre
arealer øst for åen .•
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~ Det pålægges ejeren af ejendommen matr.nr. 6 v og 15 c Villingerød
By, Esbønderup, at afdrive nåletræbeplantningerne på ejendommen inden
udgangen af 1993.

~ Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-10,
når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50.

~ Ophævelse af tidligere fredningsbestemmelser.

Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves:

o

•

Fredningsnævnets kendelse af 24. oktober 1934 og Overfrednings-
nævnets kendelse af l. juni 1935""om fredning af "Rusland" i
Villingerød.

Bestemmelsen i deklaration af 9. december 1935, tinglyst 10.
december 1935 på matr.nr. 16 og 6 h Villingerød, om færdselsret
for almenheden ad en markvej til "Rusland".

Fredningsnævnets kendelser af 19. oktober 1944 og 20. marts
1951 om udvidelser af fredningen fra 1935 af "Rusland".

Fredningsnævnets kendelse af 31. oktober 1951 og Overfrednings-
nævnets kendelse af 28. april 1953 om fredning af et areal i
Havreholm.

Fredningsnævnets kendelse af 27. november 1951 og Overfred-
ningsnævnets kendelse af 28. april 1953 om fredning af et areal
i Villingerød .



o
o

8.

o
o

11.

12.
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Fredningsnævnets kendelse af l. september 1953 og Overfred-
ningsnævnets kendelse af 17. september 1954 om fredning af
matr.nr. 7 k og 8 g af Vi11ingerød by, Esbønderup sogn.

Fredningsnævnets kendelse af 4. oktober 1954 og Overfrednings-
nævnets kendelse af 13. maj 1958 om fredning af arealer i
Villingerød.

Fredningsnævnets kendelse af 18. august 1955 og Overfrednings-
nævnets kendelse af 30. november 1956 om fredning af en del af
matr.nr. 6 l af Villingerød by, Esbønderup sogn.

Fredningsnævnets kendelse af ll. maj 1956 om supplerende fred-
ning af matr.nr. 5 b af Villingerød by, Esbønderup sogn.

Deklaration af 17. maj 1967, tinglyst 8. august 1967 på
matr.nr. 10 a af Villingerød by, Esbønderup sogn.

Fredningsnævnets kendelse af IS. februar 1973 og Overfrednings-
nævnets kendelse af 28. oktober 1974 om fredning af matr.nr.
1 a m.fl. af Dronningmølle by, Esbønderup sogn.

Fredningsnævnets kendelse af 6. april 1978 og bestemmelserne i
§§ l, 3 og 4 i Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober
1981 om fredning af en del af matr.nr. l a Dronningmølle By,
Esbønderup.

På over,hejn2.Lts ve.gne

~«(:(/(~~C:CZ:c;,t'C C--7
Bendt A.:1ders3n

overrrednmgs:Jæ :r.ets j.:;;r.:':llå
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REG. NR. 00452.000

RUS LAND

INDHOLDSFORTEGNELSE
- kendelse af 1/6 1935 (ofn - 202/34) om stadfæstelse med ændringer

af
- kendelse af 24/10 1934 (nævn) om fredning - delvis status quo og

delvis off. adgang.
- overenskomst af 5/12 1935 (nævn) om ændring af vejret og om ud-

videlse af fredning gennem adgangsvej til det fredede for off.
- kendelse af 19/10 1944 (nævn) om udvidelse af fredningen.
- kendelse af 20/3 195* (nævn) •

1~.?2- kendelse af 15/12 ~ (ofn - 1104/52) om ophævelse af nævnskendelse
af 4/6 1952 om udve af fredn.

- kendelser af 28/4 1953 (ofn - 1085 og 1087/51) om stadfæstelse
med ændringer af

- l. kendelse af 27/« 1951 (nævn) om udvidelse af fredningen og
- 2. - 31/10
- kendelse af 1/9 1953 (nævn) om udvidelse af fredningen.
- kendelse af 11/~1956 (nævn) om plejeforanstaltninger på del af

fredning.

•

- kendelse af 13/5 1958 (ofn. 1180/54) om stadfæstelse med ændringer
af

- kendelse af 4/10 1954 (nævn) om udvidelse af fredningen.

- overenskomst af 112 1945 (nævn) om evt. mageskifte og forkøbsret
til ejendom.

~ - Afgørelse af 16/3 1988 (ofn - 202/34) - delvis tilladelse til bi-
beholdelse af opsat dyrehegn. Stadfæstelse af nævnsafgørelse af
18/12 1987.

2.1~
2\7

'5\~ .r: 5\/~~5TED-~\LLELE~~
\-1E L.S l N ~ ø rz

...... side 2

Se også REG. NR.: 05618.000



REG. NR. 2.00452,000
RUSLAND

side 2

INDHOLDSFORTEGNELSE
S]~rivelse af 24-{6-l-9:9-l-(-Q.FN 2&r2-/91)-ved-r~Gelra"e k

- afgørelse af 28.10.92 (OFN 11/92) - som ophæver fredningen.

I

•

Se også REG. NR.: 5618.0000



REG. NR. 00452.000

MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. ~xxx~xx:):x JÆVNF0R NEDENFOR)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

OKT 1945
'~ 4Q, 4~, 4~, 4f, 4g, 4h, 41, 4k, 4m, 4n, 4Q, 5b, 5d, 6h, 7d, 7f,

71, 71, 8h, 14, 15~, 15Q, 16 ViIIingerød By, Esbønderup.
MAR 1951tt + 6~, 6~, 15~, ViIIingerød By, Esbønderup
31 Havreholm By, Hornbæk.
APR 1953

+ 7~, 7b, 7~, 7g, 7h, 8Q, 8~, 8i, 8k ViIIingerød By, Esbønderup
lQ, 2h, 3k, 4~, 5Q, 6~, 7~ Havreholm By, Hornbæk.
SEP 1953

+ 7k, 8g ViIIingerød By, Esbønderup.
MAJ 1958

+ 2~, 2~, 9~,
lQ, 1~, 1~,

e 4n, 4Q, 4Q,

e
et)

lO~, 11~, IIi ViIIingerød By, Esbønderup
lf, 19, Ih, li, lQ, lQ, 3h, 4~, 4h, 41, 4k, 41, 4m,
4q,4ai, 25~, 25b, 25Q, 25~, 25~, 25f, 25g, 25h

Dronningmølle, Esbønderup.

-e----------------------
Gældende matrikulært kortbilag: p;r!.
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Frednin~Gstyrolscns ~. kt.

Lokalitet: Rusland
Fredningsregister-nr: 452 (+ 5618)
Init: JB Dato: 9/11 -76 Tid: lo - 13

pkt. optag.nr. kompas
A l. s-f 3150

5. s-f 1600

6. s-f 1900

B 7. s-f

8. s-f 2000

9. s-f 2700

lt) s-f ca. 180o

c ll. s-f

12. s-f

D 13. s-f

14. s-f 950

15. s-f ca. 500

16. s-f

Bemærkninger, incl. vejr:
!
}
!
\

beskrivelse
Ved Statue 2

Ved Statue 8

Punkt B set fra nord

Fredningssten ved sti ca. 600 m SSø
for museet

Markhjørne NØ for bebyggelse

Vegetation i områdets nordøstlige del,
på skrænten mod ådalen

Diset sol - overskyet

t
r
r.
<

~) Den sort-hvide optarelse er i
6 x 6 cm-formatet
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Lokalitet: Rusland (fortsat)
Fredninfsre~ister-nr: 452
init: JB dato:15/ll-7~id: 10.30 - 13.30

pkt. opta~.nr. kompas
E 16

G 25

• s-f 3600

7 • e-f ~q5°

• s-f 200.
• s-f 850

o · s-f 1300

l s-f 1800
• -

• s-f 2400

• s-f 2950

• s-f 3450

• s-f ~600

• s-f ()O

• s-f 800

• s-f 1100

• s-f 1500

• s-f' 2600.

l

F 18

19

2

2

22

23

24

26

H 27

28

29

I 30

Bemærkninger,incl vejr:

Markskel (fredningsgrænsen) SV for
bebyggelse, på vejen til Villingerød

Punkt 21 ID, S0 for bebyggelse

Ovenfor lille skrænt mod ådalen,
på højeste punkt, helt mod NØ

Udsigtspunkt i enebærbevoksningen
ca. 400 ID NØ for Hellebjerg

Ved hegn, ca. 50 ID vest for H

Klar sol - diset sol

fortsættes:
Bilag:



FOTOGRAFISK REC;JSTRERING Fredningssiyrelsens 3.kt.

IJokalitet: Rusland (fortsat)
Fredningsregiater-nr: 452
init: JB dat,0:J.5/l1-76tid: 10.30 - 13.30

pkt. optag.nr. kompas
I 3 f

J 3

•

l • s- 2QoO

2 • s-f 2400

3 • s-f ca. N

• s-f

• s-f

• s-f -
• s-f

• s-f

• s-f

~ s-f

• s-f

'. s-f

• s-f

• s-f

• B-f.

3

•e
•

Bemærkninger,incl vejr:

Stien midtyejs imellem de to
sydli~ste statuer
Ve~etation i områdets sydlige del

Diset sol - klar sol

fortsættes:
Bilag:

f



U D S K R I F T

~Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraads-
I kreds.

af

K e n d e l s e
(afsagt d.24.0ktober 1934)

øst for Villingerød ligger det saakaldte Rusland, et næsten
udyrket Bakkestrøg, der strækker sig ca l km fra Nord til Syd langs
Engdraget ved Pandehave Aa, der gør Sleelmellem Esbønderup og Tikøb
Sogne.

Længst mod Nord findes "Statueparken", hvor Billedhuggeren Rud.
Tegner har ladet en Der.af sine Værker opstille. Arealet tilligemed
Statuerne er af ham skænket til Esbønderup Sogn, idet der er panlagt
det fOI'skelliro;eFredninssbestemmelser.

Bakleepartiet s,enker sig jævnt mod Vest, hvor det st,~der til
dyrkede M8rker, men danner mod øst, ud mod En[;draget, flere Steder
en høj Skrent. Det udyrkede Terrain er for st0rste Delen bevokset
med et Tæppe af Lyng, Mos, Lav og andre Planter, særlig Bregner og
Gyldenris. Skr::entenud mod Engene har paa en lang Str,ekning - ud
for Statueparken og sydpaa - en bammel Bevoksning af Eg, Bøg og Røn,
under hvilken der gror Bregner og Blaabær. Hist og her findes paa
Bakkerne Gran og Fyr, der skal være selvsaaet. Engene bruges for
største Delen til Kvægfolde, enkelte Steder til Tørveskær, paa en
Del af Engarealet mod Syd findes et tæt og højt Krat af Birk, Pil
og andre Buske. Mellem Engen og Skrænten findes der en Strimmel Ager.
En enkelt Ejer dyrker her sin Lod, hvis højereliggende Del dog mest
henligger til Gr~sning. Derefter følger mod Syd et stort Areal, be-
vokset med højt, gammelt Enebærkrat blandet med Eg og Bøg, en
sjælden B"'-Josknin~,der har været skaanet af Ejeren. Allersydligst
findes et Plateau med en høj og stejl Skrænt, denne og en Del af
det tilstødende Areal er udyrket. Ved dens Fod staer en e;smmelEg
med bred Krone.

Fra S06nevejen Villingebæk-Havreholm fører en Markvej til
denne Del af "Rusland It •• Til Statueparken fører en MarJsvej fra
VtlJingerød Skole (ved Sognevejen Esrum-Dronningmølle), og lidt
nord for Villin6erød fører fra samme Sognevej en Markvej til nogle
Afbyg~~r~teder - vistnok dem, der særIie benævnes Rusland, og som
ligger, hvor Lyngen begynder, den fortsættes mod øst over Aaen



til Horneby Mark.
Det udyrkede lyng-eller kratbevoksede, højereliggende Areal

udgør med Statueparken mellem 30 og 40 ha.
Der findes 3 Sommerhuse, det ene næsten skjult i en Lund af

Naaletræer, et midt i Terrainet, meget synligt, et ved den først-
omtalte skovbevoksede Skrænt, mere tilbagetrukket.

Tanken om Fredning af disse Omraader er først blevet
af Billedllubberen Rud.Tegner, der dog kun

ningsraadet efter en
bevare Statueparkens nærmeste Om6~velser. Derimod har

• sydlige Bakkea-real og Skr<enterne samt den sydlige
Raadet udtaler herom:

"Sagen vedrører i første Linie det højtli~~ende Terræn
Pandehave Aa. Dette Terræn liGger gennemgaaende
o.V. men falder med bratte Skr~nter til ~en ret
ligger i en Højde af ea 7 m. Disse Skrænter kan
bragt ved Erosion af den nuværende
som Vidnesbyrd om tidligere Tiders

•e

Tvivl har V.Milthers (Nordøstsjællands Geologi) Ret i at
dem til AfsmeltninGstiden under Slutningen
maa være ko~~et fra Is libbPnde Ø.f. Dalen (sikkert den Is, derUr1~_~

1:. r'~.l .....lf,l~:\r,,;~.,et vist Tidspunkt dannede Horneby Aas) og være strømmet mod Nor l,:t~~;
:::a:a:::g:::eh::::::rs::~::::t::::d:;l::::tu::::m::md::a::

ede i-1\~1!
Terrasser i Dalens Bund. Sidenhen er Dalbuhden delvie forsumpet r,~,..'1."',':

, ~.
til Mose. t

For en meget stor Del er disse Skrænter, stedvis 0bsaa det t~~~~~t
f~f:);';&~

tilstødeH(j(>!løjland, det"bestaar af magert Bakkesand og FlYVesan4~·\æt.~:~i~~-~-
bevokset med en oprindelig Kratvegetation: Eg, Bøg, Enebær, Lyng
og Bregner, kun enkelte Steder er der udplantet Naaletræer.

I Betragtning af denne Vegetation (der er ret enestaaende paa
Sjælland) saavelsom det karakteristiske Terræn, der vilde tabe
overordentligt i Værdi ved Kultivering eller Bebyggelse, maa Raade~
anbefale at søge fredet fortrinsvis det med rødt afmærkede Terræn.

•

I

.1
l

I
,
I

I
I

l
I
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Kan det lade sig gennemføre, vilde det i landskabelig Henseende
være en stor Vinding, om yderligere de kratbevoksede Skrænter længere
mod Nord (afmærket med blaat) og Arealerne Ø.f. Dalen (afmærket med
grønt) kunde fredes imod Bebyggelse og Beplantning."

Det sidstnævnte Areal er ikke inddraget under denne Sag.
Medens Raadet ikke tillægger den nordlige Del af Bakkerne sær-

lig Interesse, finder Nævnet, at en Fredning ogsaa bør omfatte dette
Parti, dels fordi hele det udYrkede Strøg udgør en landskabelig Hel-
hed, dels og navnlig fordi mange ynder ot færdes her, hvor man kan
vandre frit med fri og smuk Udsigt. Vel gør Bebyggelsen her et
Skaar i Landskabets Karakter, men ikke mere end at det dog er værd
at bevare.

Der er ikke Anledning til at inddrage Statueparken under Fred-
ningen. Parken omfatter Matr.Nr.llÆ,11p,11..Q.,111l,9gVillineerød og
af nuværende Matr.Nr.2~ den højereliggende Del og Skrænten. Arealet
er ea 16 ha, hvoraf det sidstn~vnte Grundstykke ea 5 h~ er kcbt
under Forhandlingerne om denne Sag. Der er eller vil blive paalagt
hele dette Areal Bestemmelser om Fredning og om fri Adl38.ng.

Nævnet finder herefter. at Sat;en bør fremmes, saaledes at
hele Bakkedraget og en Del af Engene fredes.

De Ejendomme, som Fredningen findes at burde omfatte, falder
i to Grupper:
Matr.Nr.7S og 8h Villin6erød tilhørende Grosserer C.Bentzen,Køben-

havn. Lynghede og skovbevokset Skrænt, ea 7,5 ha
med Sommerhus.

_"_ 7,k og 8g tilhørende Gas- og Vandmester E.Berent,Kbhvn.
Lynghede med l Sommerhus.

-"- 7§! tilhørende Gaardejer Anton Petersen, Villingerød,
dog kun. den højere Del der-af V. for en Linie fra
det østlige Hjørne af Matr.Nr.7i til det sydøstlige
Hjørne af Matr.Nr.7S. Dels lyngklædt, dels indhegnet
Gr~sgang, ea 2,7 ha.

_"- 7i tilhørende Ingeniør Sv.Møller, København, Lyng,
ea 1,5 ha.

Disse Ejendomme bør være aabne for Færdsel af Almenheden med
UndtagelL~e af
et Areal omkring Huset paa Matr.Nr.7,k o~



et Areal omkring Huset paa Matr.Nr.8~, hvis de indhegnes,
den Del af Matr.Nr.7~ der nu er indhegnet,ea den sydlige Halvdel, og

den Del af Matr.Nr.1~, der nu er indhegnet (Græsgangen).
Den anden Gruppe omfatter det af Naturfredningsraadet af~

mærkede Areal.
Matr.Nr.4p tilhørende Ingeniør Sv. Møller, lyngklædt med en Bevoks-

ning af Gran og Fyr, der til Dels dækker Sommerhuset.
ea 1,6 ha.

-"-

Dette Grundstykke skilles fra Englodderne ved den
nævnte Stribe dyrket Agerjord, der hører til

-"- 4~ tilhørende Pol.Laurits Jensen, "Rusland", ialt 9,6
som med nævnte Undtagelse ligger paa det bakkede Ter J'

mager Sandjord, tildels henliggende med tyndt Græs, ,...~~
j lt~..:

Skrænten og mindre Jordstykker ved Skellet mod syd
udyrkede.

_"- 4~ og 4k tilhørende Sv. Møller, ea 0,8 ha kratbevokset
Eng,

4Q og 4g tilhørende

_tt_ 41 tilhørende Gaardejer Carl Petersen, Horneby, ea 0,9
ligeledes.

_"- 41 tilhørende Esbønderup-Nødebo Kommune, oa 0,75 ha,
med noget Krat,

e
e

_"- 4.mtilhørende Pel.Harald Hansen, Villingerød, ea 0,4
indhegnet Eng,

-"- 4n tilhørende Gaardejer H.P.Jensen, Villingerød, lidt
mindre, ligeledes,

_"- 5~ tilhørende Gaardejer Theodor Petersen, Hulerød, 1,1
ligeledes,

_"- 5~ tilhørende Gdr. A.P.Bjørnsen, Hellebjerggaerd, oa
deraf ea 5,5 ha Bakker med Enebærkrat, Resten Eng.

Paa flere af disse Ejendomme, særlig paa Kommunens, er der bleven
s1{aaret Tørv.
Matr.Nr.15 tilhørende Pel.Laurits Larsen, Villingerød, deraf skønnes

Fredningen passende at kunne omfatte laIt ea 1,2 ha, som
nu er udyrket.

Ejeren har før gravet Sand i Skrænten til Sprednin~ paa Engen,
men Sandgraven er nu tilgroet.

I - '"
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Øjemedet med Fredningen at bevsre det samlede Indtryk, som
Landskabet nu gør, og den ejendommelige Bevoksning samt sikre
Almenheden Adgang, udkræver følgende Bestemmelser:

Der maa paelægges hele det fredede Omraade Forbud mod enhver
Bebyggelse udover den, der allerede findes, ikke blot fast Beby~-
gelse men Anbringelse af Skure o.lign.

De nu udyrkede Arealer skal blive henliggende i Naturtilstand •
Lyngen maa ikke fjernes, Træer og Krat ikke fældes. Der maa ikke

graves eller plantes paa de udyrkede Arealer. Denne Bestemmelse
g~lder dog ikke de to Arealer paa 2000 m2 ved Sommerhusene. Tørve-
skær i mindre Omfang, ikke til Sal~, skal være tilladt.

En ti.nglystRet til at tage Sand fra "Kællingebakken" berøres
ikke heraf.

De Arealer, der nu er under Dyrkning paa Matr.Nr.4~ og de,
der benyttes som Kvægfolde, maa benytt~s som hidtil, Af :Matr.Nr.4~
skal dog en Str~kning pas 30 m Bredde langs det sydlige Skel liGge
udyrket.

N~vnet kan forbyde enhver Benyttelse af det fredede Omraade,
der skønnes at virke skæmmende i Omgivelserne eller skader Vegeta-
tionen.

Ingeniør Sv. Møller og Grosserer Ferd.Andersen har ikke gjort
Paastand paa Erstatning, og der findes ikke Grund til attillægge
Kommunen nogen Erstatning, da Fredningen maa anses for at være af
Værdi for Kommunen.

Ved Erstatningsberegningen iøvrigt findes der bl.a. at maatte
tages Hensyn til, at de to førstnæ,vnte Ej ere, der har bygget Sommer-
huse, derved for en Del har udnyttet deres Ejendom, og at disse
Boliger ved Frednin6en maa re~nes for at ville stige i Værdi. For
Bngstr~knir,~ernes Vedkommenle vil Forbud mod Beb~ggelse kun have
ringe Betydning, derimod vil Forbudet mod Hugst af Krattet have
Betydning for Matr.Nr.4~, der er helt krathevokset. Bakkepartiet
PledEnebærkrattet paa Matr.Nr.5.Qmaa anses for v~f'rdifuldt,paa

, ...
I
!lig smukt beli~gende. Fredningen af en Del af Matr.Nr.15 maa medføre,

Grund af, at det er bevaret som det er, og i det hele er usædvan-

at der ikke mere maa opgraves Sand i Skr~nten.
De Linier, der begr~nser det fredede Areal af Matr.Nr.15 vil

blive indlaGte paa Kortet og afmærkede paa Stedet.

./
S



Da det om samtlige' Ejendomme gælder, at Fredningen, der enten
angaar Jord, som i landbrugsmæssig Henseende er af ringe Værdi,

I~

eller for Engstrækninbernee Vedkommende kun gør ringe Indgreb i
Ejendommenes Udnyttelse, findes der ikke at være Anledning til at
bestemme, at nogen Del af Erstatningsbeløbet skal udbetales til
Pantekreditorerne.

Gaardejer Bjørnsen er indgaaet pas, at 5000 Kr. af det haml ··';'ø'
f .:;~tilkendte Erstatningsbeløb udbetales til Partikulier Bjørnsen ~ ....~.\, .,

som Afdrag paa hans Prioritet.
Det bestemmes derfor:

" .

Arealerne Matr.Nr.7~.8h~7~,8i, en Del af 7~ som ovenfor nær ••
- ~--~

betegnet, 7!,.1.p,4h,4!,.1~,4.Q.,4g,4!!!,4n.,4!,4g,,5S!.t5Qog en Del af Matr ..
Nr.15 saaledes som ovenfor betegnet (med Skrænten og Træet), a;i~};

I ' . -
af Vtllingerød, Esbønderup Sogn, :::~~,,_ ~a~~_e~~s~_~~ ikke -~:.l,;

li. ijijj;r
oi,8''',

i .
og Matr.Nr.4g, f.s.v. angaar Afbyggerstedets nærmeste Omgivelser.

_b?~!~~.
Undtaget er den nuværende Bebyggelse paa Matr.Nr.7!,4p

e
e
•

\Jorden skal henligge i sin Naturtilstand, ~dyrket og ude~ ,I . ,
t . /~~ Iat Vegetationen forstyrres ved Gravning eller Plantning. Den ma.ar.~'~?
l? 1 ,~;"I(" l".t. 1~ t. l

benyttes til Græsning for Faar men ikke for Heste, Køer eller (: 1:
Ungkvæg. Buske og Træer maa ikke fældes, og Lyngen ikke slaas.) ~~·d~

Undtaget herfra er Matr. Nr. 4!!!,4!h4!,5~ og den nu indhegne~n'r~:
j" j .... ;,.: .•:.

Del af Matr.Nr.7~, Matr.Nr.4g, med de ovenfor anførte Undtagel-~ }~f I

• >.: /.' '••

ser samt Engen af Matr.Nr.5Q. Undtaget er endvidere et rekt- 1·4::"":"
2 ·l.\F~ .

angulært Areal af indtil 2000 m om hver af Husene paa Matr. I" .'

Nr.7~ og 8h. Paa Matr.Nr.8!!, skal dog Passagen langs Skrænten
lades fri.

Fra foranstaaende Bestemmelser kan Nævnet gøre Undtagelse
naar der foreligger særlig Grund.

Det gælder for alle Matr.Nre. uden Undtagelse, at Nævnet
kan forbyde en Benyttelse, der 'efter 'dets SkØn virker sk~mmende
eller er stridende mod Fredningens Øjemed saasom Udsalg, TraktØr-
næring, Anbringelse af Beholdere eller Affald, Indretning af
Parkeringspladser eller Afholdelse af Fester. Opstilling af Led-
ningsmaster udkræve r Tilladelse af Nævnet.

Matr.Nr(7~,8~~V!,8g,7~ (delvis) og 71 (delvis) skal være-~-,

aabne for gaaende Færdsel af Almenheden. Over Matr.Nr.~i skal
------



Disse aabne Arealer maa ikke indhegnes. Til Indhegning af
:~~f Bakkepartiet Matr.Nr.5~ Og den fredede Del af Matr.Nr.15 udkræves1.-"_., "·..b~ Nævnets Samtykke.

~,~~j
'~:;A', "~
~ .. ~-; .... >, .

•

[;\ ~
" , I

:"

•

man kunne færdes ad en N~rkvej og videre over Matr.Nr.5b •
Undtaget fra denne Bestemmelse er de to Omraader ved Sommer-

husene paa Matr.Nr.7k Og/Sh) samt den indhegnede Del af Matr.Nr.7~
I
I "og 71.

Der udbetales i Erstatning til
Grosserer Bentzen Kr. 2500
Gas-oG Vandmester Berent 1800
Gaarde .;erA.Petersen 500

Carl Petersen 500
Pel. Har8ld Hansen 100
Gdr. Th.Petersen 200

H.P.Jensen 100
Pel. L.Jensen 1?00
Gdr. A.P.B.iørnsen 6400
Pel. L.Larsen 1000

Kr. 14300
- ---_.-_._---

A.P.Larsen
L. Harboe Th.Petersen

. . . . . . .
,
',,-
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Udskrift---------------øf
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

j•
Aør 1935 den 1.Juni afsegde Overfredningsnævnet pea

Grundleg ef mundtlig og skriftlig Votering følgende
Kendelse

i Sagen 202134 om Fredning ef "Ruslend" i Villinger.ød.
Den ef Fredningsnawnet for Frederiksborg Amtsrsads-

kreds den 24.0ktober 1934 efsagte Kendelse er forelagt overfrednings-
nævnet i Medf~ af Neturfredninss10vens § 16.

Kendelsen er derhos indaniet af Gas- og Vandmester
Berent som Ejer ef Metr.Nr.7 ~ og ~ & øf Villingerød og ef Parcellist
LBur. Jensen som Ejer ef Metr.Nr.4 ~ sammesteds, for begges Ved-
kommende med Paestend principalt om Kendeisens Ophawelse, sub-
sidiært om større Erstatning.

l

Overfredningsnævnet har den 4.Me j 1935 besigtiget de sf 'I

Kendelsen omfattede Arealer og derunder forhandlet med de ankede
Ejere ssmt.med endre ef de i Fredningen interesserede Parter.

Overfredningsnawnet ksn i det væsentlige tiltræde de
i Kendelsen enførte Betragtninger og msa efter Forholdene pes Stedet
anse Fredningens Rovedformaal et vare:
!i skeffe Offentligheden Adgang til de hede- og skovbeklædte

Skrænter peB Matr.Nr. 8 h og 7 ~, grænsende til Rud.T~gners
Statuepark ,

!t skabe Adgeng til Færdsel fre Stetueparken og fornævnte Matr.
Nr. 8 h og l ~til den sydligste Del ef det fredede Areal og

~ 8abne Offentligheden Adgeng til Færdsel og Ophold pea den
kratbevoksede Del ef den i Syd liggende Ejendom Matr.Nr. 5 a

De der allerede nu findes en for Offentligheden aeben
Vej fra stetueparken over Matr.Nr.? ~ og 8 & til de sydligere 1ig-

gende Ejendomme, findes der herefter ikke tilstrækkelig Anledning
til et opretholde Fredningen for disse Matrikelnumres Vedkommende



- 2 -

•

og Kendelsen vil derfor fors8avidt være et ophæve.
For Ejendommen Metr.Nr.4 ~ her Ejeren. percelist Laur. I

Jensen under Forhandlingen pea Stedet tilbudt, et hen. forseevidt
hen beverer Retten til Tørvesk~ i det hem tilhørende Engereal
af Matr.Nr.4 ~ Villingerød, og forseavidt hen faar en ssmlet Er-
statning ef 1600Kr •• vilde være villig til af den højtbeliggende
Del ef hans Ejendom et lade den Del, der ligger øst for en Linie.
trukket fra Midten af det nordlige Grænseskel til Metr.7 1
til Midten af det sydlige Grænseskel til Matr.Nr.5 ~ og 5 ~'
henligge ikke blot ubebygget, men udyrket og med Adgeng for Of-
fentligheden til Færdsel og Ophold.

Overfrednlngsnævnet finder at kunne tiltræde det ef Ej-
eren saaledes fremsatte Tilbud, og Kendelsen vil derfor v~e at ændre
i Overensstemmelse hermed.

r ,

Ejeren ef Matr.Nr.5 ~. Gaardejer A.P.Bjørnsen, her
under Forhandlingen pae Stedet erkl~et, at han intet her et erindre
imod, at Fredningsnævnets Kendelse udvides derhen, et der aebnes
Offentligheden Adgeng til F.ærdsel og Ophold pee den højtbeliggende
kretbevoksede Del af hens Ejendom Matr.Nr.5 ~ Villingerød.

Overfredningsnævnet lægger megen vægt pas, et der
tilsikres Offentligheden Adgang til det fornævnte Areal, og Fred-
ningsnævnets Kendelse vil derfor v~e et udvIde i Overensstemmelse
med Gaardejer Bjørnsens Tilbud.

For den syd for Ejendommen Matr.Nr.5 ~ liggende
parcel, Metr.Nr. 15. finder Overfredningsnævnet i Henhold til det for-,
en om Fredningens Formasl anførte ikke tilstrækkelig Anledning til
at opretholde Forbudet mod Dyrkning, og Fredningen vil derfor for
dette Mstrikulsnummers Vedkommende ~re at indskrænke til et For-
bud mod Bebyggelse. saaledes at der i Overensstemmelse med Eje-
rens. Percellist Leur.Lersens Tilbud herfor tillægges hem en
Erstatning af 500 Kr.

Med de fornævnte Ændringer og Tilføjelser vil
Kendelsen iøvrigt være et stedfæste, seeledes at de Ejerne tillegte
Erstatninger i Medfør ef Naturfredningslovens ~ l} udredes med Hslv-
delen ef Statskessen og Halvdelen af Frederiksborg Amtsrepertitlons-
fond.



~-
T h i b e s t e m m e s.

I•

Den øf Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsreeds-
kreds den 24.0ktober 1934 afsagte Kendelse stadfæstes wed følgende
Ændringer og Tilføjelser:
l).Bestemmelsen om Fredning ef Ejendommene Matr.Nr.7 ~ og~8 &

ef Villingerød ophæves, saaledes et den Ejeren Gas- og Vandmester
Berent tillagte Erstetning bortfalder.

2).Der tillægges Ejeren af Ejendommen Metr.Nr.4 å af Vi1lingerød
ubegrænset Ret til Tørveskær i Ejendommens Engareal •

3).Af den h~jtlig@Bnde Del er Ejendommen Møtr.Nr.4 å af Vil11nge-
rød skal den Del, der ligger øst for en Linie, trukket fre
Midten ef det nordlige Grænseskel til Metr.Nr. 7 ! til Midten
ef det sydlige Grænseskel til Metr.Nr.5 g og 5 ~ henligge l~ke
blot ubebygget, men udyrket og med Adgang for Offentligheden
til ~dsel og OPhold.

4).Der gives Offentligheden Adgang til Færdsel og Ophold 'pea
den højtliggende kratbevoksede Del af Ejendommen Matr.Nr.5 ~
af Villingerød.

5).Fredningen ef Ejendommen Matr.Nr.15 af VIIIIngerød ændres til kun
at angaa et Forbud mod Bebyggelse.

6).Den Parcellist Leur.Jensen som Ejer af Matr.~r.4 å ef Vi1linge-
rød tillagte Erstatning af 1200 Kr. forhøjes til 1600 Kr •

7).Den Ejeren af Ejendommen Metr.Nr.15 af VillingerSd, Parcellist
Leur.Lersen, tillagte Erstatning af 1000 Kr., nedsættes til

/

••
e

• 500 Kr.
Erstatningerne udredes med Halvdelen af Statskassen og

Helvde1en af Frederiksborg Amtsrepertltionsfond.
P.O.V.

M.P.Friis
(sign.)
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UD S K R I F T (),

af lJ '3 ".-" ...J

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraads-
kreds.

Den 5.December 1935 mødte paa Dommerkontoret Gaardejer
A.P.Bjørnsen, Hellebjerggaard, Gaardejer Niels Larsen, Lille
Villingerød, og Gaardejer Theodor Petersen, Hulerød, og indgik
følgende

o v e r e n s k o ID S t :---------
Gaardejer Bjørnsen giver Afkald paa den Vej- og F~rdselsret

han hidtil har haft over Gaardejer Niels 1arsens Ejendom Matr.
Nr.611 til den ham tilhørende Parcel Matr.Nr.5h. Vejen p;a3r fra
Sognevejen Villingerød-Havreholm forbi Hellebjerggaard over Matr.
Nr.6:l,o{~ fra dennes nordøstlige Hjørne over Matr.Nr.6h lanbs dennes
nordlige Skel og fortsættes over Matr. Nr. 5.h langs dennes nordliGe
Skel med Matr.Nr.4~.

Gaardejer Th.Petersen giver Afkald pas den ham som ~jer af
Matr.Nr.5A ifølge Skøde lyst 18/1 1881 tilkommende Vej- og F~rd-
selsret over M8tr.Nr.5~ og paa den ovenomtalte Vej over Matr.Nr.61
og 611.

Om disse Vej- og F~rdBelsrettigheder over Motr.Nr.6l o~ 6q

er der ingen Uenighed, selvom ue ikke er tinglyste.
I Stedet f~r de Vej- og Færdselsrettigheder, der saaledes

bortfalder, giver Gaardejer Niels Larsen saJvel Ejeren af Helle-
bjerggaard Matr.Nr.61, 5~ m.fl. som Ejeren af ~~tr.Nr.5~ Villinge-
rød Ret til at færdes saavel med Køretøj som paa anden Maade af
den Vej, der fra So~nevejen fører forbi hans Galrd paa Matr.Nr.16
og derfra over Matr.Nr.6h langs dennes østlige Skel mod Matr.Nr.15
til Skellet mellem denne Parcel og Matr.Nr.5Q langs dette Skel paa
Matr.Nr.5Q til det Sted, hvor det bøjer, 06 ned over Engen til Matr.
Nr.5~, det vil sige ad den nuværende Markvej over Matr.Nr.5~.

Gaardejer Niels Larsen erklærede som Ejer af Matr.Nr.16 og 6h
Villingerød, at den omtalte Markvej over disse Parceller skal tjene
Almenheden til Adgang til Matr.Nr.5~ Villingerød og det øvrige
fredede Str~g ("Rusland·) dog kun for saa vidt ansaar Færdsel
af gaaende'.
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KENDELSE
.....------------

afaagt den 19. Oktober 1944 at JP1"edn1ngsn.vnet tor
freder1kabora Amt.

Ved landels. at 24. Oktober 1934, med nogle Ændrlnser stad-
t•• tet at Overtreda1nSanevnet den l. Jun1 19", bl.v et Omraade at
V1l11ncerø4 Br- Udmark -Rusland-, underlivet rredn1ns, naY.D11ø saaledea,
at de hlclt11 udyrkec1e Arealer skal hønlil,e 1 Naturt11stand o, at der
1kke maa optøres BYI01Dser at nOlen Art.

Det ~r ans.. tor en '_1'41 tor Nord'J_lland, at et Omraade
at dettes 8t~rrels_ oe ssr_sne Karakter er blaven fredet, tor s~rata,

Delen med ldaana tor Ottentl1Sheden. Oprindells vllr det imidlertid

~t at skulle have "Nret endnu større, o, Nevnet har h.t"~ for øJ' at
'ØC- at udvide det baed. mod øst, hvor de lyn,beYOk ••d. Bakker paa den
anden Side at Pandeheve la lyne. at hØre med, 0l mod Vest, hvor de tll-
stødende Jorder er aanded. o, malI" oC bedet v11de egne Iii til at
henl! ••_ udyrkede. Inddra'8lae und8~ Predn1n1 at d. sidstnævnte Arealer
vllde dels t3ene tl1 mulll Udvldel.e 1 'reatldøn at det Ocraade, hYDr
alle maa t.rdes, dels til Bevarels8 at ~andskab.ts Karakter ved at ude.
lukke eD Beby".l ••, der kunde tænke. at opstaa 1 umiddelbar Nærhed
at de 'lIUkkePartier me4 Udslgt 08 Adaans til dlss ••

Der ~ore11ii~r nu e~ Tilbud fra Ejerne af M.tr. Nr. 14, 4~
71.Ol 15~ Ingenl ..!' Svend ".11er o, DirektØr Steen Andersen om, at dl1-

•• Grunde maa 1nddrace• under Frednlnaen, det s1dstnevnta aaaledeJ, at
det skal henl1c.e 1 NaturU1etand. 101' s~a y1elt snaaal' Matr. Nr. 4.1,

...... , ..
der er b.byc,et, '1'11,.d.r11,8r. aaby.Selsø eller ftsentll. 'orandrinC
~re atheD,1, at ••vnet. Tllladal •••

Jevnet har dernalt forbandlet med Gaardejer Anton petersen,
Dyl'emo.e.aard, oa 'redD1nc at to Del at Ilatr. Mr. 7.1, der støder op



.. o

?'

.----
\

o l
'J

til de tredede Orundst,ykker Matr. Nr. 4a Ol SRI Ol GeardeJer Petor-
ø8l1 er ,aeet 1I1dp.a, at der mu alaes Servitut anlaaende Forbud mod
Bebyggelse pea et Areal at Uatr. Nr. 7., bestemt ved en Linie dracet
l. tra et Punkt 1 Skellet mellem Matr. Nr. 7. Ol 6b. 65 Meter tra Vest-

skellet at Metr. Nr. ,~
~. til et Punkt ved den MarkyeJ, der tører mod B.Ø. over Matr.Nr. 7.,

lurende Vejen 100 ID tre Vcut.kellet at Matr. Nr. 4j,

saaledes at den Del at Matr. Nr. 7., der lisser øst tor denne Linie
inddragIIS under 'redningen, ogsaa VeJ arealet, dat nu udyrkede gr....

bevoksede Jordstykke yed begge Sider at Vejen, tra nævnt. Lini. o,
mod ø.ø. til det Stykke at M.tr. Nr. 7.. der tidligere er fredet •

Denne Lini. afmærke. yed det lydlige Skel o, ved Vejen.
Der udbetale. GaardeJer Anton Petersen det at ham f~rlan.t.

Vedorla, S.OOO Kr. 10m er t11YeJebra.t.
Det bestemme, dertor, at der ikke pea de omtalte Grundstykk.~,

Ketr. Nr. 14, 4~, 71, lS} og en Døl af Metr. Hr. 7. Vl11lngerød, bestemt
som ant.rt, maa opt~re. Byøn1naer at nogen Art 8Jheller anbringes t.st.
Indretninger, der forringer UdsIgten ellor etter Nævnet. Skøn Virkor
skæ!mIIend e.

Matr. Nr. l'l! skal henll,ge 1 tiaturtilstand.

Den nu fredede Del af Yatr. Nr. 7. bør udtitykkes lom et "1'-
list Matr. Nr.

A.. P. L a r s e n
a.t.

c. p o u l • • n. l. J e n s a n.

tJdter'1get at
~U-eJ
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Afskrift.
REG. NR, Jt's:.t.
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Matr.Nr. 70 Villingerød
Esbonderup Sogn.

Anmelder:
FREDNINGSNÆVNET FOR
Fl{EDERIKSBORG MilT.

U D S K R I :E' T
af

Fredningsbogen for Frederiksborg Amt.

Aar 1945 den 1.Februar indførtes af undertegnede cst. }<'or-
mand for :i<'redningsnævnetfølgende Skrivelser:
L Fredningsnævnet for ]!'rederiksborgAmt

Hillerød, den 22. Deobr. 1944.
Af det "Forslag" om et Mageskifte af Kommunens Ejendom i

"Rusland", som Sogneraadet ikke kunne gaa ind paa, hvorom jeg
har hørt, tager jeg Anledning til at udtale overfor det ærede
Sogneraad, at Fredningsnævnet er meget interesseret i denne
Ejendom, der jo ligger lige ved det fredede Omraade, og jeg til-
lader mig at spørge, om ikke Sogneraadet kunde tiltræde nogle.
Bestemmelser sigtende til at aabne Mulighed for en Ga~g at inddragl
den under j<'redningen, nemlig
L at der ikke vil ske nogen Tilbygning eller Forandring af

Bygningens Ydre - udover nepm~ationer uden efter forudgående
Forhandling med :Fredningsnævnet og

2. at Kommunen ikke vil afhænde den uden først at tilbyde den til
Fredningsnævnet.

Paa sidste P<.lnktkunde rnaaske staa "underrette", men Meningen
er dog, at l"redningsnævnet skulde have Lejlighed til at erhverve
Ejendommen. Jeg vilde berne ordne det saaledes, at Nævnet fik en
J?orkøbsret paa bestemte Betingelser; .men jeg har ikke villet
kOMne ind paa det i denne Omgang, idet jeg kun har foreslaaet,
hvad jeg mener, at Raadet kan gaa ind paa uden at have Betænke-
ligheder.

P. F. V.
A. P. L a r s e n.

Esbønderup Nødebo Sogneraad.

2·Esbønderup-Nødebo Sogneraad Esrum, den lO.Januar 1945.
Telefon Esrum 120. Giro ~onto Nr. 170 24.

Foranlediget ved Herr Downerens ærede Skrivelse af 22. Decem-
ber 1944 vedrørende den herværende Kommune tilhørende Ejendom
r.Iatr.Nr.4f og 70 af Villingerød, Huset ~ "Rusland" skal man her-
ved oplyse, at Sogneraadet har faaet Sagen forelagt i et Møde
den 9.Januar 1945, hvor det vedtoges, at
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"Sogneraadet er villigt til at forhandle med Fredningsnævnet
ved eventuelle Forandringer af Huset, men vil ikke binde sig til
bestemte Krav.

Sogneraadet har intet imod, at Fredningsnævnet faar Forkøbs-
ret til Ejendommen ved eventuelt Salg."

P.S.V.
Niels Olsen
Formand.

Herr Dommer A.P.Larsen
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, Hillerød.

Med denne Besvarelse er Ejerne af Matr.Nr. 4e, 4d m.fl.
"af Villingeræd gjort bekendt af undertegnede.

Det af Sogneraadet givne Tilsagn bedes lyst som Hæftelse
paa Kommunens E jendom tjatr.Nr. 7c Villinger ød.

Hillerød, den 8.Februar 1945
A.P.Larsen.

Indført og lyst ved Kronborg v. Birks Ret den 17.Februar
1945 Dbg. Nr. 2729. Tingb. C. 12. Akt. E. 267. Ejendommen er
servitutbehæftet.

S.V o l k e r s e n •
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U D S K R I F T
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.
KENDELSE

afsagt den 20.Marts 1951.

--' /

.-

Ved Kendelse af 24.oktober 1934 stadfæstet med nogle ændringer
af Overfredningsnævnet den l.juni 1935, er en del af Villinger~d bys
udmarker (almindelig kaldet "Rusland") bleven fredet navnlig ved
bestemmelser om, at der ikke må opføres bygninger af nogen
art, og at flere udyrkede arealer skal henligge i naturtilstand.
Ved kendelse af 19.oktober 1944 er det fredede omraade bleven ud-
videt, navnlig ved at bebyggelse er bleven udelukket paa nogle til-
stødende arealer, saledes at det ved sin karakter og sin udstrækning
har en ikke ringe betydning sa~vel for egnens befolkning som for
turistlivet, ob navnlig vil kunne faa det, hvis det lykkes at inddrage
et endnu større areal under fredningen, en tanke, der ligger n~r, naar
man ser det omgivende landskab, og som det skulde synes muligt at
realisere.

Paa foranledning af den tidligere formand for Fredningsn~vnet,
Dommer A.P.Larsen har dette overfor flere ejere af ejendomme, der
støder op til det fredede "Rusland" freJlsat øns~et om at maatte ind-
drage visse omraader af deres grund under fredning og har herved
mødt stor forstaaelse.

Fredningen gaar navnlig ud paa at udelukke bebyggelse, dels for
at bevare landskabets karakter, dels for den muligheds skyld, at
der i fremtiden kan blive langt større trang end nu til at aabne
adgang for almenheden til at f~rdes paa større arealer af denne arL.

Fru Ragna Lemkow, ejer af matr.nr. 6æ Villingerød, er ind-
gaaet paa, at et areal af ca. 80 meters bredde ved det østlige skel
fredes, saDledes at det skal henli6ge i naturtilstand, dog at der langs
skellet til matr.nr. 6h maa føres en vej til benyttelse for færdsel
til og fra bebyggelse paa den øvrige del af matr.nr. 6æ.

Direktør Hugo Abel, ejer af matr.nr. 15a og 15d af Villingerød,
er'indgaaet paa, at bakken paa 15a skal henlig6er i naturtilstand
(som nu). Det saaledes fredede omraade strækker sig mod vest til
naaletr~splantningen. det areal, der nu indtages af denne, maa ikke
bebygf;es•

Endvidere 'er direktør Abel indgaaet pa&, at matr.mr. 15d
(nedenfor bakken) fredes saaledes, at det ikke maa bebyg6es, hvilket
hr. Abel dog kun er gaaet ind paa under den betingelse, at en VÆsent-
lig del af den ligeoverfor ved aaen beliggende ejendom matr.nr.
3i Havreholm ogsaa fredes, hvilken betingelse er'opfyldt, (se neden-
for ).

.. ,
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Parcellist Niels Chr. Larsen, ejer af matr.nr. 6e Villingerø~,

ind paa hvilket areal den omtalte bakke str~kker sig, er indgaaet
paa, at en del af ejendommen fredes eaaledes, at der ikke maa byg-
ges paa arealet ~ellem det nordlige skel (mod 15a og 15d) og en
linie, draget fra den sydligste af de to høje popler ved gaarden
pa 15a til et grantræ paa skr~nten mo~ øst og derfra lige ned til
ejendom~ens skel. Denne ejer ønsker.herfor en erstatning p~e
300 kr.

Kunsthandler Ole Hbslund, der staar som ejer af matr.nr. 3i
Havreholm, ~r med tilslutning af den selvejende institution R~ve
skiftet, indgaaet paa at dette ca. 10 ha store grundstykke under-
gives fredning, saaledes at bebyggelse ikke maa finde sted, hvor-
fra dog undtages
l. den re4tangulære fyrreskov ved grundstykkets nord- og østside,

hvor hr. Haslund har ladet opføre 3 trævillaer t.ilsommerbolig
for kunstnere og mulig vil opføre flere,

2. et areal paa 40 meters bredde fra fyrreskoven langs den markvej,
der følger 6rundstykkets østre skel,

men de huse, der byg~es paa dette areal maa kun være paa l etage.
Ved det sydlige skel ligger slugten, en ca. 50 m bred sÆnk-

ning i terrænet, med spredt bevoksning af gamle bøge. Om dette
skønne parti træffes særlige fredningsbeste~~elser.

H e r e f t e r b e s t e rom e s :
Der paalæsges de i henhold til det foranstaaende følgende

servituter pas de, fredede omraader.
Paa den fredede del af

Matr.nr. 6æ Villingerød
tI "15a srnst.
" " 6e smst.
" " 3i Havreholm
og paa matr.nr. 15d Villingerød
mae der ikke opføres bygninger af nogen art.

Den fredede del ,af matr.nr. 6æ og bakken paa matr.nr. 158
i den foran angivne udstrækning skal henligge i naturtilstand.
Dog maa der ved sydskellet af 6æ anlægges en vej som foran omtalt.

Der :naaikke pa",de fredede omraad.er anbringes ledniogs.naster
eller andre iøjnefaldende faste indretninger, ejheller ~8a der findes
ophobni~g af affald eller oplag af materialer. Grasgravning m~a finde
sted til eget, ikke industrielt brug, men ikke i skrænten paa matr.nr.
6e og l5a•

iSlugten paa matr.nr. 3 skal henligge udyrket som nu og træerne I

maa ikke fældes •.
Der udbetales parcellist N.Chr. Larsen 300 kr., hvo~af halVdelen

udredes af Statskassen og halvdelen af Frederiksborg emt.
Kendelsen vil v~re at tinglyse paa de forannævnte matr.nr. som

servitutstiftende. Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg
amt.

J.L.Buch. Carl Poulsen. K.Jensen.
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Kendelse
afsagt den 31' oktober 1951

af fredningsnævn~t for Frederiksborg amt.

Nord for den i nævnets kendl31se af 20. marts 1951 omhandlede
ejendom matro nr. 3 i af Havreholm by, Hornbæk. sogn, findes nogle
parceller, der fra nævnte ejendoms skel strækker sig ned til Pande-
have aao De ligger vifteformet, er smalle og varierer i længden
fra 100 til 240 m.

Deres matr. numre er 1 b, 2 h, 7 a, 3 k, 4 x, 5 b og 6 d af
Havreholm by, Hornbæk sogn. I det nordøstlige hjørne af matr. nr.
6 d ligger 5 smaa moselodder, hvoraf dog kun de to nordligste, 1 b
og 7 a inddrages under nær'0erende sag.

Fra matr. nr. 7 a (Rødbjerggaard) er udstykket 6 smaa parcel-
ler, der ej heller inddrages under nærværende sag, uagtet 2 af dem
har samme matr. nr. som forananført, nemlig 7 a og 1 b.

Sagen omfatter ialt ca. 4Y2 ha, hvoraf matr, nr, 1 b, 2 h og
6 d tilhører den selve jende institution "Ræve skiftet" og henligger
i græs ~ medens nr. 7 a tilhører "Rødbjerg-Fonden", hvis formaal
er at fremme den "biologisk-dynamiske driftsmaade", Denne e jen-
dom er beplantet med vordende egeskov,

Matro nr. 3 k, 4 x og 5 b tilhører gaardejer Ejnar Jensen,
Skovhøjgaard. De dyrkes under eet,

Af alle arealerne henligger dog de nærmest ved aaen liggen-
de dele som sump og krat,

Hele partiet har efter sin beliggenhed og sit landskabelige
præg en saadan forbindelse med de tidli~re fredede arealer vest
for aaen ("Rusland") og øst for denne (Overfredningsnævnets ken-
delse af 1/6 1935 samt n~vneta kendelser af 19/10 1944 og 20/3
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1951), at det er ønskeligt - i det nedenfor angivne omfang - at
udvide fredningen til ogsaa at omfatte dette omraade.

Stifteren af "Ræve skiftet" , kunsthandler Ole Haslund , har
skriftligt givet sin tilslutning til fredningen, ligesom denne
- mundtligt ov~rfor nævnet - er blevet tiltraadt af Rødbjerg-Fon-
den og af gaarde jer Ejnar Jen sen, sidstnævnte dog paa betingelse
af, at der ydes ham den med nævnet aftalte erstatning 1000 kr.

Herefter
,

Ibestemmes:
Paa det ovenfor nævnte areal maa der ikke opføres bygninger

af nogen art, ligesom der ikke paa dette maa anbringes faste ind-
retninger, der efter nævnets skøn kan virke skæmmende. Der maa
ej heller være oplag af materialer. Affald maa ikke henlægges
paa arealet, og dette maa ikke anvendes til teltslagning eller
le jrplads.

Den gaardejer Ejnar Jensen tillagte erstatning 1000 kr. ud-
redes med halvdelen af Statskassen og halvdelen af Frederiksborg

Jamt.
Kendelsen vil være at tinglyse paa matr. nr. 1 b (hovedarealet

og et af biarealerne), 2 h, 7 a (hovedarealet og det ene af biarea-
lerne), 3 k, 4 x, 5 b og 6 d, alle af Havreholm by, Hornbæk sogn.

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

J. L. Buch. Carl Poulsen.
Carl Petersen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den in-
den 4 Uger indankes for Overfrednings-
nævnet, Blotsholmsgade 10, København K.
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KENDELSE
afsagt den 27. novbr. 1951

af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.

--- Til det fredede område "Rusland II paa Vil l1nge rø d mark hører
Kjællingebakken, en lyngklædt højderyg, der strækker sig ud i
det lave terræn ved Pandehave aa. Langs bakkens fod gaar en
privat vej, mellem denne og aaen findes en række parceller, der
for tiden paa en enkelt nær henligger i græs som folde. Disse
lodder er ubebyggede, og det vilde være uheldigt for udsigten
fra og til det smukke bakkepart1, hvis her blev opført huse,
en mulighed, der, som man har set, ikke er udelukket, og er
mere sandsynlig efter at grundvandstanden for nogle aar siden
er bleven sænket ved en regulering af aaløbet.

De omtalte grundstykker og deres ejere er fra nord til syd
- alle af V1llingerød by, Esbønderup sogn - :
Matr. nr. Se 15.063 m2 Jens Ludvig Jensen og Knud Pedersen,

Horneby; paa ejendommen findes tørvemose, rør-
sump, højeng og naaletroosplantning; en del af
bakkens skraaning ligger indenfor dens skele

Sk 447 m2, parcellist Ejnar Jensen. Her har været
opstillet et ældre tilflyttet sommerhus, der tog
sig ilde ud og nu er fjer.net.

.-- ....
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6733 m2, tilhører ligesom den foregaaende parcel
Ejnar Jensen; dyrket.
3650 m2 gaardejer Jens otto Jensen, Villingerød,
dyrket.
5250 m2 samme; dyrket.
16S60 m2 oldermand, bagermester N. C. Jønsson,
Istedgade 2S, København; dyrket.
9300 m2 gaardejer Johannes Nielsen, HornebYi dyrket.
(østlige lod) ca. 6 ha, gaardejer Niels Georg Pe-
tersen og frk. Ella Eleonora Petersen, Dyremose_
gaardi udyrket, lavtliggende, tildels sumpet.
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Ejerne har ikke protesteret mod en fredning, der hovedsage-
lig gaar ud pas at udelukke bebyggelse men har paastaaet sig til-
kendt erstatning for servitutpaalæg, og har forbeholdt sig ret
til tørveskær og udvinding af gødningskalk.- Der skønnes ikke
for tiden at være grund til at gøre nogen anden indskrænkning
i ejendommenes brug og benyttelse end nedenstaaende.

Med hensyn til erstatningsspørgsmaalet bemærkes, at en del
af disse grundes areal er uegnet til bebyggelse og at der i over-
skuelig tid ikke kan antages at ville komme mere end nogle faa
huse.

De ejerne tilkommende erstatninger fastsættes herefter saa-
ledes:

J. L. Jensen og Knud Pedersen
Ejnar Jensen
Jens Otto Jensen
N. C. Jønsson
Johannes Nielsen
Niels Petersen og Ella Petersen

600 kr.
450 "
700 11

900 II

600 "
1000 II

Det bestemmes herefter
og lyses som hæftelse paa de nævnte matr. nr. med fredningsnæv-
net for Frederiksborg amt som paataleberettiget:

Der maa ikke paa de forannævnte ejendomme opføres bygninger
af nogen art, dog undtaget skure, der udelukkende skal tjene til
læ for husdyr; og der maa ikke anbringes faste indretninger (her-
under ledningsmaster), der efter nævnets skøn kan virke skæmmende,
ej heller oplag af materialier eller affald, ligesom arealet ikke
maa anvendes som lejrplads.

Af det samlede erstatningsbeløb 4250 kr. udredes halvdelen
af staten og halvdelen af Frederiksborg amt.

Carl Poulsen.J. L. Buch. K, Jensen.

Jllhdringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan klm kræves, hvis den inden
4 Uger indankes for Overfredningsnæv-
net, Slotsholmsgade 10, ~benhavn K.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.---------------------------------------

År 1952, den 15. december, afsagde overfredningsn~vnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1104/52 vedrørende fredning af arealer ved Pandehave å i
Horneby.

I den af fredningsn~vnet for Frederiksborg amt den 4. juni 1952
afsagte kendelse hedder det:

"Ved kendelser af 24/10 1934 (Overfredningsn::evnets kendelse af
1/6 1935), 19/10 1944, 20/3 1951, 31/10 1951 (endnu ikke endelig
afgjort af Overfredningsn:evnet) og 27/11 1951 (om hvilket det samme
g::elder)er der med hensyn til det udstrakte og storladne landskab
"Ruslånd" i Nordsjælland truffet fredningsbestemmelser, tilsigtende
at bevare landskabets særegne karakter, hvilke fredninger nævnet til-
l:egger stor værdi, ikke blot for den stedlige befolkning, men for
alle naturelskere.

På foranledning af fhv. dommer A. p. Larsen (tidligere formand
for fredningsnævnet) har nævnet beh8ndlet spørgsmålet om en ny udvi-
delse af det s:~l1edesfredede oml"åde, nemlig forsåvidt angår visse
arealer ved "Pandehaveåen ", beliggende i Horneby by I Tikøb sogn.

Ejerne af disse arealer er følgende:
l) lEftdinspektørJ. Th. Oltmann, Kgs. Lyngby (matr. nr. 2a),
2) sognefoged, grd. Johs. Nielsen, Horneby (matr. nr. 5a),
3) fru Camilla Nielsen, Horneby (matr. nr. la),
4) grd. Svend Larsen, Horneby (matr. nr. 40),
5) forann::evntefru Camilla Nielsen og Svend Larsen i forening

(matr. nr. 8bf) ,
6) grd. Jens Otto Jensen, Horneby (matr. nr. 8ar)
7) grosserer, landstingsmand Henry L. W. Jensen, Strandgade 30,

K~benhavn K. (matr. nr. 3Q og 6s).
Under et d. 18/2 1952 afholdt møde udeblev lodsejerne nr. l og

2, medens nr. 3-6 udtalte, at de mod en passende erstatning kan til-
tr~de, at.der af deres arealer fredes et vist områd~ 0st for Pando-
1:18veåen,s8fremt i'rcdningen begrænses til forbud mod bebyggelse og
anbringelse af s~~mmende indretninger, medens retten til skovning og



2.
b~plantning bevares.

Nr, 7 udtalte, at han ville overveje spørgsmålet og sende n~vnet
nærmere underretning, hvad han dog ikke har gjort.

De n~vnte arealer, der for en stor del udgøres af mosejord, ligger
a~le øst for Pandehaveåen.

Da der tidligere er fredet arealer vest for denne å; og da den
foresl8ede udvidelse, på hvilken de forann~vnte betragtninger ganske
lader sig overføre; må anses som velbegrundet, har n:Bvnetbesluttet at
gennemføre fredningen i det nedenn~vnte omfang i følgende udst~kning:
fredningen tager sin begyndelse ved matr. nr. 2a's sydlige gl:'ænse150 IDtit fra Pandehaveåen og forts~ttes til knækket i det nordlige skel for
m3tr~ nr. la ca. 130 m fra åen, herfra i en lige linie over matr. nr.

~ 40 til det sydøstlige skelhjørne af matr. nr.8ar, omfattende hele matr.
.. nr. 8ar og hele matr. nr. 8bf samt af matr. nr. 3~ og 6s arealet mellem
- :~Ienog en linie! trukket fra det nordvestlige skelhjørne af matr. nr.

Sbi til det vestlige skel af matr. nr. 6s i en afstand af 70 m fra åen
mod nord (kort vil blive udarbejdet, såfremt Overfredningsn~vnet helt
eller delvis stadfæster fredningen).

Den omtrentlige størrelse af disse arealer er:
l) matr. nro 2a ca. 2,8 ha
2)" II 5a "2 ,8 "
3)" "la "2,6 "
4) II "40 "l ,3 "
5) II "8ar "O ,4 "
6) II "8bf "0,4 II

7)" " 30 & 6s" 1,5"
Som erstatning tilkendes der landinspektør J. Th. Oltmann (nr. l)

1400 kr., sognefoged Johannes Nielsen (nr. 2) 1400 kr., fru Camilla
j~. ~ielsen (nr. 3) 1300 kr., gårdejer Svend Larsen (nr. 4) 500 kr., gård-

ejer Jons Otto Jensen (nr. 5) 125 kr., fru Camilla Nielsen og gårdejer
Svend Larsen (nr. 6) i forening 125 kr. og grosserer Henry L. W. Jensen
(nr. 7) 500 kr., altså i alt 5350 kr."

Konklusionen er sålydende:
liDeovennævnte arealer af matr. nr. 2a, 5a, la, 40, 8ar, 8bf, 32

og 6s af Horneby by, Tikøb sogn, fredes således, at der ikke på disse
må opføres bygninger af nogen art, ligesom der ikke må anbringes f~r.+~

indretninger (derunder ledningsmaster), der efter nævnets skøn kan
virke skæmmende. P8 arealerne må der ikke være oplag af materialer, lige--
som der ikke må henlægges affald på dem. Ej heller må de anvendes til

•
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teltslagning eller lejrplads.
Skovning og l~plantning er tilladt.
Som erstatning udbetales der de foran n~vnte ejere de ovennævnte

erstatningsbeløb, ialt 5350 kr., der udredes med halvdelen af statskas-
sen og halvdelen af Frederiksborg amt.

Kendelsen vil være at tinglyse på de nævnte matr. numre af Horne-
by by, Tikøb sogn.

Påtaleret har fredningsn:Evnet for Frederiksborg amt."
·Kendelsen er forelagt overfredningsn~vnet i henhold til naturfred-

nineslovens § 19, stk. 3, hvorhos den er indanket af grosserer Henry L.
Wo Jensen.

Overfredningsn~vnet har den 13. oktober 1952 besigtiget de påg~l-
dende arealer og forhandlet med en repræsentant for den ankende lods-
ejer og andre i sagen interesserede.

Overfredningsnævnet finder ikke, at arealerne i landskabelig hen-
seende er af så væsentlig betydning for almenheden, at kendelsen bør
stadf:Bstes.

Thi bestemmes: \
Den af fredningsn:Bvnet for Frederiksborg amt den 4. juni 1952 af- t~

sagte kendelse vedrørende fredning af arealer ved Pandehave å i Horneby l
ophæves. ~

Udskriftene rigtighed bekræftes.

~~~

F. Grage
overfredningsnævnets sekretær
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oAr 1953, dan 28. april, afsagde overfredningsnævnot p8 grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1085/51 vedrørende fredning af et areal i Villing8rød.

I den Clffredningsnævnot for ]lrede:r'iksborgamt den 27. novuDJber
1951 afsagte kendelse hedder det:

"Til det frGdede omr~de ll11uslandllP:J Villingerød mark hører
Kjællingebakken, en lyngklædt højderyg, der stI':Bkkersig ud i det
lave terr~n ved Pandehave 8. Langs bakkens fod gal' en privat vej;
mellem denne og åen findes en rnkke parceller, der for tiden på en
enkelt nær honligger i græs som folde. Disse lodder er ubebyggede,
og det ville V:Breuheldigt for udsigten frtl.og til det cmukke bakke-
parti, hvis her blev opført huse, en mulighed, der', Gom man har set,
ikke er udelukket, og er more sandsynlig efter at crundvandstClnden
for nogle år siden er bleven sænket ved en re~uloring af åløbet.

De orntalt0 grundstykker og deres ejere er fra nOTd til syd - alle
af Villingerød by, Esb0ndel'up soen -;
Matr. nr. 8e 15.063 m2 Jens Ludvig Jensen og Knud Pedersen, Horneby~~

p~ ejendommHn findes tørvemose, rørsump, højeng og
n81etr-::BspL:l.ntning;(:;ndel af b~J.kkensskrånine ligger
indenfor dens skel.

" ~8k 447 m2, parcellist Ejnar Jensen. Her har været opctil-
let et ~ldre tilflyttet sommerhus, der tog sig ilde
ud og nu er fjernet.

8~/ 6733 m2, tilhører ligesom den foreg:3(mde parcel Ejnar
Jensen; dyrket.

8e 3650 m2, gardejer Jens Otto Jensen, Villingerødj dyrket.
5250 m2, samme; dyrket.
16860 m2, oldermand, bagermester N. C. Jøns8on,
Istedgu.de 28, K0b8nhavn; dyrket.

7b 9300 m2, g~rdeje~ Johannes Nielsen, Horneby; dyrket.

ft
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(/~-Matr. nr.'7d (østlige lod) cae 6 ha, g~rdejer Niels Georg Peter-

sen og frk. Ella Eleonora Petersen, Dyremoscgnard;
udyrket, lavtliggende, tildels sumpet.

Ejerne har ikke protesteret mod en fredning) der hovedsagelig
går ud p8 at ucelukke bebyggelse, men har p~8tået sig tilkendt
erstatning for servitutp~l~g, og har forbeholdt sig ret til tørve-
sk~r og udvinding af gødningskalk.- Der skønnes ikke for tiden at
være grund til at gøre nogtm e:.udenindskrænkning i \.:jenG.ommenes
brug og benyttelse end nedenstuendu.

Med hensyn til erstatningssp0rgsm3let bemærkes, at en del af
disse grundes areal er uegnet til bebyggolse, og at der i overskue-
lig tid ikke kan antages ~t ville komme mere end noele f~ huse.

De ejerne tilkommende erstatninger fastsættes herefter således:
J. L. Jensen og Knua Pedersen 600 kr.
Ejnar Jensen 450 "
Jens Otto Jensen 700 "

N. C. Jønsson 900 "
Johanncv Nielsen 600 "
Niels Petersen og Ella Petersen 1000 "
Konklusionen er s81ydende:
"Det bestemmes herefter og lys8s som hæftelse på de nævnte

matr'. nr. med fredninesn:evnr)t l'or ]lrederiksborg dmt som p8taluberet-
tiget:

Der m8 ikke på de forann~vnte 8jendomme opføres bY8ninger ~f
nog'Jn art, dog undtaget skure, dur udelukkende sk~l tjune til læ
'Ol' husdYl'; og der mi3 ikke cmbr-inges faste indretnint:;er(herunder
ledningsmaster), der efter n~vnet8 skøn kan virke skBmmunde, ej
heller orlae af materialier eller affald, ligesom <u'eal'..ltikko mB
anvendes som lGjrrlads.

Af det s~mlude orst~tningsbel0b 4250 kr. udrcd0s halvdelen nf
etaten og halvdelen af Frederiksborg amt."

Kendeleen er i medf0T af n:1turf'r-c:'lningslovons§ 19, 3. stk.,
fo:relugt oV81'fredning::3D-eVTI..:t, SOlr. den l:;. oktober' 1952 har bE::::lig-
tigct det p;:.ig'vldendearual og forhandlet med repræs8nt;.mter for
Esbøn1erur sogner-ud og fre1ningsnevnet.

Sagen har endvic.8re v::Breturøftet p.':'et møde c øn 20. novemb(n~
19542. Nordsj ullande Elektl'icitete og Sporv<,;jsAkties·::lskub, som
ifølge tinglyst deklaration hur ~et til ~t opstille master p~
arealerne, men ikke hctvde v'Bret i.nckaldt ttl fredn,lngsn:-eVl:1c·tsmøde,
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var repræsenteret vod overinGeniør N~ Anjersen. Det oplystes, at der
allerede i 1919 er anlagt en lednin~1 som passerer det fruddde ~real,
samt at det ikke er tanken at etablere nye ledninger p~ arealet.
Selskabet villa derfor ikke protestere imod kHudelscnc forbud mod
t~nbringelce af nye elektriske ledningsffiastGr.

OvorfredningsntJvnct finder det rette st, f,t erstutningsbeløbeYlc
forrentr:s med 4;t p.a. f1'a 27~ l1ovGmbcn-1951, til bf-Jr.aling oker.

Det Oy af fredningsn.c;vJ:lot Opl~lS'I;, af,; to i arealet "HusL.ll1d"
boende lodsejere, direkt"'T ste:m Andersen af!. ingeniør SVf;nd Iv:øller,
har tilbudt at betale halvdelen af de med frGdni~;ssaG~ns gonn~m-
fø:r-cls(:: fortundnc omkostning"or" OvrJrfredningsnrovuøt har ved tlJ.gO-~
modtage dett0 tilbud, således {,t de p;;C'Jldende tils:ll;;mon betnier
et beløb afryndot til 2000 kr.

Da oV8rfrednlngsn {~vnet iøvrig t kan til træde ået i konrJolc-::enan-
førte, hvorved dog bemærkes, at den med matr. nr. 7~ bGtegn0~e 8jen~
dom har matl'. nr. 7§:., vil kondelsen VJ3:r G a t c tC:-l.rJf:Dr;te;med de af det
for-an!::tående følgende -endringcl'.

p~ et ko:ct nr. Fr. 139, som (.;1 vedh'J}ftet nærv.'3:r'cndGk,.mdolDG,
er fredningsgrænsen vist med kryds skravering.

T h i b e [; t e ro ID e s ;

Den af f'redninesno~vnet for Frederiksborg amt dt:m 27. novl;mber
1951 afsagte k~ndelsc vodrør~nde fredning af et areal i Villingorod
stadf"nsttJG m·Jd de af det fo:r'o.nstr.:Emde følg,mde .::endl'ing-.:r.

I erstntning udbetu18s der~
J. L. Jensen og Knud Pedersen
Ejnar Jensen
Jens Otto Jensen

600 kr.
450 "
700 ti

gOO II

600 "
1000 II

N. c. Jøl1sson
Johanw;s :rHGlsen
Ni~ls Petersun og Ella Petersen

al t med r-on ter som foran n:emt.
Af det samlede el st;~ tningsbe10b 4~50 kr. l1ludr-f,mter afholder

direkt·:n° steon Andersen og inguniør Svend Møllor tilsammen LOOO kr.,
medens restbelahet 2250 kr. + r~nter 4% p.a. af 4250 kr. fra 27.
november 1951, til botaling c~ker, udred8s med halvdelen at' stnteil or
hulvdelen uf Frederiksbolg amtsfond.

Udskriftens rigtiGhed
b:)krJ.lft e.s- ......
_.~_..--~!:-~~.)~".,..,o ,.c. ~ ..

0.
0

; F'. Gragc, . -

overfrodn:i.ngsnævnElts.~ekr()tær
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UDSKRIE'T---------------af
avbh]\hEDN IN GSNÆVNETS KB.NDELSESPhOTOKOL.

År 1953, den 28. april, afsagde overfredningsnævnet p~ grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1087/51 vedrørende fredning af et areal i Havreholm.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 31. oktober
.- 1951 afsagte kendelse hedder det:

"Nord for den i nBvnets kendelse af 20. marts 1951 omhandlede
tit ejendom matr. nr. 3i af Havreholm by, Hor'nb'Bksogn, findes nogle
~ parceller, der fra n~vntc ejendoms skel strækker sib ned til Pande-

have ~. De lig[';ervifteformet, er Frnu.lleog varierer i længden frb.
100 til 240 IL.

Deres ILatr. numre er Ib, 2h, 7a, 3k, 4x, 5b og 6d af Havreholm
by, Hornb~k sogn. I det nordøstlige hjørne af matr. nr. 6d ligger 5
sm~ moselodder, hvoraf dot:kun de to nordligste, Ib og 7a inddrag,es
under nærv,:nrendesag.

Fra matr. nr. 7a (Rødbjerggaard) er udstykket 6 små parceller,
der ej heller inddragos un~er nErv~rende sag, uagtet 2 af dem har
samme matr. nr. som foran anført1 nemlig 7a og lb.

Sagen omfatter ialt ca. 4'/2ha, hvoraf matr. nr. Ib, 2h og 6de' tilhører den selvejende insti tution "Ræveskiftet" og henligtSer i
græs, medens nr. 7a tilh0I-er 1IRødbjerg-Fonden" , hvis forrn;,~ler at
fremme den "biologisk-dynamiske driftsmåde". Denne e.jendom er beplan--
tet med vordende egeskov.

~) Matr. nr. 3k, 4x og 5b tilhører gårdejer Ejnar Jensen, Skovhøj-
gaard. De dyrkes under ect.

Af alle arealerne henligger dog de n:ermest ved 8en liggende dele
som sump og krat.

Hele partiet har efter si.nbeliggenhed og sit landskabelige præg
en s8dan forbindelse med de tidligere fredede arealer vest for 8en
("Rusland") og øst for denne (overfredningsn'1lvnets kendelBe af 1/6
1935 samt n'evnets kendel"'e1'af 19/10 1944 og 20/3 1951), at det er
ønskeligt - i det nedenfor angivne omfane - at udvide fredningen tiltf også at omfutte dette omr~de.

~l

j
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Stifteren af I'R'.Bveskiftetll,kunsthhndler Ole HU81und, har

skriftligt givet sin tilslutning til fredningen, ligesom denne
- mundtligt overfor n~vnot - er blevet tiltrådt af Rødbjerg-Fonden
og uf gårdejer Ejnar Jenf1en, sidstnævnte dog pa betin[;else af, at
der ydes ham den med n::evnetaftalte erstatning 1000 kr."

Konklusionen er sjlydende:
"På det ovenfor nævnte areal ID8 der ikke opføres bygninger af

nogen art, ligesom der ikke p~ dette m8 anblinges faste indretnin-
eer, der efter nBvuets skøn kan virke sk:emn;ende.Der m;i ej he;ller
være oplag af materialer. Affald ml) ikku henl.::egc.;'3sP;j arealet, og
dette må ikke anvendes til teltslagning elle:r lejrplads •

Den g~rdejer Ejn&r Jensen til1Jgte clstatning 1000 kr. udredes
med halvdelen af statskassen og hal vaelen af :I!'rf;deriksborgamt.

Kendelsen vil VEre at tinc;l;ysep.J matr. nr. Ib (hovedarenlet og
et af biarealerne), 2h, 7a (hovedarealet og det ene af biarealerne),
3k, 4x, 5b og 6d, alle af Havreholm by, Hornb~k sogn.

Påtaler'et har fredningsnJlvnet for Jh'ederiksborg amt."
Kendelsen er forelagt overfredninesn'::evnoti henhold til natur-

fredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den el'indanket af Rødbjerg
Fonden.

Overfredningsn'.Bvnet har den 13. oktober 1952 besigtieet det P8-
g~ldendc areal og forhandlet med den ankend8 ejer og andre i s~gen
interesserede.

Det vod toges at tillade E.ødbjorg :B'ondenat opføre et sommerhus
pli vilk~r, [L t beliggenhed og teerling godkendes af overfredningsnæv-
net, samt at huset anbringes n:nrmest mulig ved birkekrattet og inden-
for den eksisterende beplantning uf eg og bjergfyr, s~ledes at det,
efterh.}nden som tr:Berne vokser til, vil bli ve skjul t af bEJplantnin-
gen.

Sagen har ~ndvidere v~ret dr0ftet p8 et møde den 20. november
1952. Nordsj~llands Elektricitots og Spol'vejs Aktioselskab, som
ifølge tinglyst deklaration har lot til at opstille master p~ area-
lerne, men ikke havde været indkaldt til fr~dningsnævnets møde, var
repl~senteret ved overingeniør N. Andersen~ Det oplystes, at der
allerede i 191') er anlagt en ledning, som passerer \let fredede 5.y'ea17

samt at det ikke er tunken at etablere nye ledninger p8 arealet.
Selskabet ville derfor ikke protestere illiodkondelsens forbud mod
anbringelse uf nye elektriske ledningsilluster.

Overfredningsn'Bvnet finder det rettast, at erstatningsbeløbet
forrentes med 4~ p.a. fr~ 31. oktober 1951, til betalin~ sker.
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Da overfrcd~ingsn~vnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen
anførte, vtl denne VBr e a t stadf:C8te med de af det foranstBende
~ølgende ~ndringer.

PA et kOlt nr. Fr. 139, som er vedh~ftet nærvErende kendelse,
er fredningsgyænsen vist med enkeltskravering.

T h i b e s t e ID m e G :

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 31. oktober
1951 afsagt e kendelse v8dr"ørende fredning af et areal i Havreholm
stadf':Bstesmed de ,o:,fdet f'oranst~onde følgende :Bndrin€,er.

I erstatnint§:,udbetu.les der g~h'dejer Ejner Jenstm 1000 kr. med
renter 4% p.a. fra 31. oktober 1951, til betaling sker. Be10bct
udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen af Frederiksborg
amtsfond.

Udskriftens rigtighed
bekr::Bftes.

F. Grnge'/,
overfredningsn'Evnets sekr8tær



FREDNINGSNÆVNET>



REG. Nlt/r°:L
/q r .!)·3

KENDELSE
afsagt af fredningsnævnet for Frederiksborg amt

d. l' september 1953.

Mellem Rudolf Tegners Statuepark og det fredede "Rusland"
ligger en ejendom, matr.nr. 7 ~ og 8 g Villingerød, Esbønderup
sogn, stor ca. 8 tdr. land. Denne ejendom, der ejedes af gas-
ae vandmester Berent, er nu efter dennes død købt af direktør
Steen Andersen, A/S Ferrosan, der er ejer af den væsentligste del
af "Rusland". Da spørgsmaalet om fredning af "Rusland" rejstes
i 1934 bl.a. paa grund af det af Berent paa ejendommen opførte
hus, der i høj grad misklædte landskabet, lod overfredningsnævnl t

ejendommen gaa ud af fredningen, efter at det var erkendt, at en
sti, der forte over ejendommen, var offentlig.

Direktør Steen Andersen og nu afdøde ingeniør Svend Høller
har fredet betydelige arealer og aabnet disse for offentligheden.
Da det er af den største betydning for hele fredningen af "Rusland",
at Gctte centralt beliggende omraade medinddrages under denne, op-
tog nævnet forhandling med direktør Steen Andersen, der straks

e
e
e

erklærede sig villig til at indgaa paa fredning af ejendommen,
hvis udstykning vilde virke ødelæggende paa hele omraadet og for-
ringe værdien af det ved de tidligere fredninger opnaacde.

Direktør Steen Andersen har betalt 32.000 kr. for ejendommen,
men har erklæret sig villig til at lade sig nøje med en erstat-
ning paa 8.000 kr., mod hvilket nævnet intet har haft at indvendeo

Herefter maa nævnet anse det ikke blot som rettest, men som
uomgængeligt nødvendigt at frede matr. nr. 8 g og 7 ~ Villingerød
by, Esbønderup sogn, saaledes at det skal henligge i naturtilstand
med adgang for offentligheden. Enhvert art af bebyggelse er for-
budt, ligesom det forbydes paa arealet at anbringe ledningsmastor
eller andre skæmmende indretninger af enhver art, at tillade telt-
lejre, oplag af materialer o.lign. Den paa ejendommen existerende
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bebyggelse skal fjernes inden et aar fra kendeIsens dato.
Erstatningen til ejeren direktør Steen Andersen, A/S Fer-

rosan, København, fastsættes til 8.000 kr., der udredes med
2/3 af staten og med 1/3 af Frederiksborg amt.

T h i b e s t e m m c s:

Matr. Nr. 8 g og 7 k Villingerød by, Esbøndcrup sogn,
fredes saaledes, at der paa arealet, der stedse skal henligge
i naturtilstand, ikke maa opføres bygninger af nogen art, ikke
anbringes ledningsmaster, skæmmende indretninger, teltlejre
eller oplag af materialer. Den paa ejendommen existerende
bebyggelse skal fjernes inden et aar fra kendeIsens dato.

Offentligheden har fri og uhindret adgang til arealet.
Der tillægges ejeren, direktør Steen Anderson, A/S Fer-

rosan, København, i erstatning 8.000 kr., der udredes med
2/3 af staten og med 1/3 af Frederiksborg amt.

J. L. Buch. Carl Poulsen.
K. Jensen.

e
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flIll'1ringer i eller omstønclse af rlenne
kendelse kan kun kræves, hvis den in-
<len 4 urer in::lankes for Overfrednings-
nævnet, Slotsholmsgade 10, København K.
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REG, NR.,

afsagt af fredningsnævnet for Frederiksborg Amt d. 11. maj 1956.

På Villingerød mark vest for Pandehave å, hvor denne gør
sk,;lmellem Esb(mderup og Tikøb so.:rnc,li,;:;ger"Rusland", et bakk€..-
drag, der for st0rsted818n er udyrket, og hvis nordlige del udgø-
res af Rudolph Tegners Statuepark. Af det udyrkede område frem-
hæver den sydligste del sig ved en gamm~l bevoksning af store enG-
bærbuske på et areal af godt 5 ha. hørende til matr. nr. ~ af
Villingerød, hvoraf det øvrige er eng og mose samt et bælte langs
loddens vestlige skel, hvor der går en markvej eller offentlig
gangsti. Da størstedelen af Rusland blev fredet i 1934/35, var
det bl.a. hdnsigt8n derved At b~vare enebærbakkerne, som vel bør
anses for det ejendommeligste parti indenfor det frededo område,
som eftbrhånden er naet til at omfatte hele bakkedraget og fort-
sættes øst for åen.

Dennf-bevoksnir~ er spredt og består snart af enkelte bu-
ske, snart af tæt buskads og er for st0rstcdelen meget høj, men
rummer alle artens typiske former. Dcnn~ bevoksning er efter ~en-
deres udsagn en sjældGnhed og af stor interesse for studierne af
enernes livsforhold.

Siden dette område blev fredet, har det vist sig, at ene-
bevoksningen nok er bevaret, men ikke mere fornyer sig. Et styk-
ke på over 1 ha. brændte for en del år siden og er nu igen dækket
af plantevækst, men der er ikke kommet enere op. jordbunden er
dækket med græs og lyng samt opskydende trævækst.

Mange steder tr~nges enerne af opvækst af løvtr~er, særlig
eg, røn og birk samt af nåletræer. Da dette bakkeparti blev fre-
det, fandtes der buske af eg, som senere er vokset t~l træer med
flere stammer der breder sig og kvæler enerne. De ældre nåletræer
er i reglen omgivne af et bælte, hvor jorden er bleven uegnet til
opvækst af ener. Overalt i og ved enebærkrattet finder man skud,
ris og store buske af røn.



Om disse forhold har nævnet på stedet fået oplysninger af
professorerne K. Gram og K. Jessen samt af forstanderen for Arbo-
retet i Hørsholm dr. Syrach Larsen, der alle har k~ndskab til for-
holdenes udvikling og er interesserede i eneb~standens bevarelse
og fornyelse.

Sagen er kommet til nævnet fra Danmarks Naturfrednings-
forening på foranledning af prof0ssor Gram, der br formand for be-
styreIsens naturvidenskabelige uuvalg. Han har fremsat en plan
for dette områdes behandling, som i korthed går ud på at fjerne
opv~ksten både af løvtræer og nåletræer, både stort og småt fra
en del af området, nemlig hvad der ligger syd for en linie øst-
vest følgende en gamnel digeVold, medens partiet nord for denne
linie, som er lidt større, bliver i den tilstand, det er, og ind-
til videre passer sig selv, dog at de st0rre nåletræer fjernes.

På små jordstYkker vil der blive gjort fors0g med udsæd af
enefrø, og arGalet vil i det hele blive holdt under observation.
Statsskovbruget har erklæret sig villig til at besørge den for-
nødne hugst og rydning. Det fældode trlIskal tilbydes ejeren af
matr. ~x.5b. Denne er gjort bekendt med planen og har ikke frem-
sat nogen indsigelse.

Da formålet med den skete fredning af enebærbevoksningen
er at bevare d8nne i videst ~uligt omf~ng, og da dette formål ikke
kan opnås på grund af den stadigt stigende opvækst af skovtræer,
finder na.:vnetat kunne tiltræde, at sådanne træer 0/3 deres opvækst
fjernes på den sydlige halvdel af arealet, medens behandlingen af
den anden halvdel venter indtil resultaternE: af rydningen kan be-
dommes.

Fredningen af det her omhandlede bakkeparti findes ikke at
være til hinder for en behandling, der som denne har til hensigt
at finde fremganesmåder, der kan bevare lRndskabets karakter og
den mest særegne del af de fredede bakkers bevoksning.

Det bestemmes derfor, at Danmarks Naturfredningsforenings
naturvidenskabelige udvalg må lade foretage hugst og rydning på
matr. nr. 5b af Villingerød efter omtalte plan og anstille forsøg
til undersø~else af enebærbuskenes livsforhold, særlig med hensyn
til jordbunden.



Om de spørgsmål, dur måtte rejse sig, vil udvalget kunne
forhandle med fredningsnmvnet.

Ved udgangen af 1961 afgives af udvalget en beretning til
nævnet om behandlingens og forsøgenes forlpb og resultater.

J. Kortzau Hansen.
K. Jensen

Carl Poulsen.
A:ndring-er i eller Omstødelse CIf denne
!\C'ndclsl' kan kun kril;\'cs.li\·i~, den if1i.k<1

4 l]uer inuar;kcs for Ove; fr'cdnio:g ·.I~t'\-
t, \.)'

net, Slotholrnsgilue lO, l\o0cn!l;lVll I'.
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Kendelse afsagt af

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
D. 7' Oktober 1954.

øst for Rudolph Tegners statuepark i det såkaldte lIRusland"
- som er udmarker til Villingerød - strækker der sig fra skrænten
langs parkens område og ned til Pandehave Aa - en afstand af ca.
200 - 400 m - en flade, dels eng o g dels dyrket jord, delt ved
skel fra vest til øst i flere ejendomme, nemlig:
matr. nr. 2~, Villingerød, tilh. Th. Carl Andersen, Horneby,

li Brdr. Petersen, Havemosegaard," IIli

II " grdr. Richard Christensen,
Agergaard,

grosserer Henry L.W.Jensen,
Strandgade 30, Københavr-?

grdr. Eivind Petersen,
Nyvangsgaard,

II "

" "" "

li " "II

Matr. nr. 2~ støder mod syd til matr. nr. 8~, 8~ og 8~, som
er fredede ved O.F.s.Nævnets kendelse af 28/4 f.å.

øst for åen, mellem den og Villingebækvejen, findes arealer,
der er udstykkede til bebyggelse, og hvor der på adskillige er op-
ført sommerhuse. Kommer man fra Villlingebækvejen ad den gangsti,
der fører over åen til Statueparken, er der et sted øst for åen,
hvor stien går ned ad en stejl skrænt, og hvor Esbønderup-Nødebo
kommune derfo~ har anlagt en trappe, fra hvilken man har en smuk
udsigt over terrænet nedenfor skrænten, - der her omslutter en dal,
der er åben mod vest, - og over engene på den modsatte side af åen
til parkens kratbevoksede skrænter og stetuerne på bakkerne.

Syd for den omtalte sti findes opad dalens sider, som er
udyrkede og tildels lyngklædte, følgende bebyg~de grunde:
Matr. nr. af Dronningmølle, Kassegaard, Hintzehovgaurd og Vil-
lingebæk, tilhørende
4k, overlæge K.A.Rasmussen, Sømarksvej lO, Hellerup,
41? frk. Lene Ahlmann og arkitekt Klaus Ahlmann, Skrivergaarden,

Birkerød,
4n, frk. Inger Rothe, Øresundsgade 65, København,

l,



42!, læge Keller Sørensen, Adolphsvej, Gentofte,
4m, oberstløjtnant Svend Pontoppidan, Slagelsegade 7, København~
4h,4Q, frk. Lilly Bock, Breidablik all~ 8, København,
4R, A/S af 25/2 1946,
4Q, lektor Westergaard, Tagensvej 55, København,
og følgende ubebyggede:
4!, (tre adskilte parceller) A/S af 25/2 1946.
i dalens bund:
4~, proprietær T. Thygesen, Hintzehovgaard,
25~,25Q,25~,25~,25g,25f,25g og 25h, A/S Dronningmølle Teglværk,
og mellem dalen og åen:
3h, grosserer Henry L.W.Jensen.
Matr. nr. 4~, 25~,25Q,25~,25~ og 25~ er udyrkede. Der vokser
græs og krat og findes mosehuller; matr_ nr. 25f, 25g og 25h er
eng. Matr. nr. 3h dyrkes.

Nord for stien til statueparken ligger øst for åen et stort
græsbevokset areal, der er udstykket i følgende parceller, der
for såvidt angår lQ, l~, l!, lh, lf og 19 består af en nordøstlig
lod og en sydvest herfor beliggende:
iQ, 1~, l!. lh, 19 og lf (mod nordøst) og
lQ.,112.,1;h, lh, 19, l~, 1~, 1;[,1:2. (mod sydvest)
alle af Dronningmølle m.fl., tilhørende A/S Dronningmølle Teglværk.

Den første række parceller er højtliggende, de følgende sæn-
ker sig ned mod åen. Den øverste del af matr. nr. 19 og 112.er en
bakke, hvorpå der findes en stor grusgrav. Overfor dette område
ligger ved åens vestlige bred
10~ Villingerød , tilhørende direktør Ringsted, Thorshøjgaard.

Danmarks Naturfredningsforening har nu opfordret frednings-
nævnet til at frede disse områderj særlig af hensyn til udsigten
over engene fra stien med trappen og fra bakk en ved grusgraven
til skrænterne ved statueparken.

Da en bebyggelse på Thorshøjgaards jorder nord for Tegnerpar~
ken ud for Dronningoolle Teglvær~s nævnte arealer matr. nr. 1:2.
m.fl. vilde virke uheldigt i landskabet, særlig på det høje ter-
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rain ved parkens nordskel, findes en del af Thorshøjgaards jord,
matr. nr. 10~ Villingerød at måtte inddrages under fredningen.
Denne del kan betegnes ved en linie 150 m fra 11~'s nordvestlige
hjøTne i en lige linie til det nordøstlige hjørne af 10~ (ved åen).

For at bevare udsigten og landskabets karakter må fredningen
gå ud på, at der på de nævnte grunde og områder bortset fra den
nordligste række parceller på Dronningmølle Teglværks ejendom,
matr. nr. lQ m.fl. ikke må opføres bygninger af nogen art eller
anbringes indretninger, der er skæmmende eller indskrænker udsig-
ten. Planen har gennemgående mødt tilslutning fra eJerne af de
bebyggede grunde, hvor de bygninger, som er der, må blive der,
medens der udkræves tilladelse af nævnet ved ombygning eller ny-
opførelse af hus eller udhus, en tilladelse, der i almindelighed
ikke kan ventes, hvis bygningen påtænkes lagt lavere, d.v.s.
længere nede på skrænten end den nuværende.

Ejerne af 11~ Villingerød, 2~, 2~, 9~, 10~, 11! samt 3h
Dronningmølle m.fl, h~r påstået erstatning.

Af matr. nr, 4i fredes på den nordlige parcel skrænten og et
areal ovenfor og langs denne af 2 meters bredde, af den mellemste
parcel den vestlige del afskåret ved forlængelse af vestskellet
af matr. nr. 4~, og af den sydlige parcel det areal, der ligger
vest for en linie 40 m fra vejen langs 4 q's sydlige skel og til
parcellens sydlige grænse mod 4Q, parallelt med den østlige grænse
for 25~ til h.

For sig og medinteressenter i A/S Dronningmølle Teglværk har
direktør steen Andersen tilbudt at lade nævnet frede dette selskabs
nævnte ejendomme med undtagelse af de 6 grunde, matr. nr. lb til

"T

lf, som ligger på række, således at deres nordskel danner een
linie, idet han, hvis der pålægges dem fredningsservitut må gøre
påstand på erstatning særlig af hensyn til sine medarvinger i
Ferd. Andersens bo, som ejer aktier i Dronningmølle Teglværk.
Disse grunde udgør et højtliggende plateau, der for de midterste s
vedkommende strækker sig hen til grusgraven. De er smukke, men
tæt på hinanden og afsides beliggende. De andre selskabet til-
hørende grunde er lave og skrånende ned mod åen, men den smukke

3.



•

'1

uds1 gt har man også fra dem.

Erstatningspåstand er nedlagt af grundejerne vest for åen
og ejerne af matr. nr. 4~, 4k, 4~, 3h samt af direktør steen An-
dersen ifølge det anførte,

Det bemærkes m.h.t, erstatningsspørgsmålet, at de ejendommer

der er eller bliver bebyggede, må antages at vinde i værdi ved
omgivelsernes fredning.

Det bestemmes derfor:
Følgende grundstykker fredes således at der ikke på dem må opføres
bygninger af nogen art eller anbringes indretninger, der virker
skæmmende eller indskrænker udsigten:
Matr. nr, 2~, 2~, 9§, lli og 11~ af Villingerød samt den ovenfor
nærmere betegnede del af 10a.
Matr. nr. 4k, lQ, lQ af Dronningmølle, og matr. nr. 11, 1h, 19, 1~
1~, 112. og lf, som ligger i række fra nord til syd i en dalsænknj_n~:
ned mod åen og støder op til 1~, samt matr. nr, 4~, 25~ - k og 3h
smst, og delvis som nærmere ovenfor forklaret:
matr. nr. 4k, 4l, 4m, 4ai, 4n, 4h, 4Q, 4~, 4~. (41 må ikke yder-
ligere bebygges).
På matr. nr. lQ, 1~, 11, lh, 19 og 1~ beliggende nord for matr.
nr. lQ, lE, l! lægges den servitut, at bebyggelse skal være villa·
mæssig (een bygning, een eta@3 m. eventuel kælder og kvist, og
til een familie) og ikke længere fra nordskellet end 30 m fra det-
te til bygningens sydside. Disse lodder skal, så længe de ikke
bebygges, ligesom de syd-vest for disse beliggende fornævnte lavere
grunde, matr. nr. 1~, lE m.fl. og matr. nr, 25f, g og h henligge
i græs, medens matr. nr. 4~ og de tilstødende 41 og 4k (skrænten)
skal henligge i naturtilstand.

For de bebyggede ejendomme matr. nr, 4m, 4ai, 4n og 4h, 4~,
4~ gælder det, at arealet fra grundens bageste skel ind mod 4~ til
en med dette parallel linie 2 m fra husets væg skal henligge i

naturtilstand. Plantning af træer og buske må ikke finde sted,
Udstykning til bebyggelse ved vejen kan ske af matr. nr. 4~

men kun af 1 parcel, ligeledes af matr. nr. 4Q og 4h, 4:2,og 4g.samt
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af 4!'s mellemste parcel. Af 41's sydlige parcel fredes et areal
vest for en linie med endepunkter i 4~'s sydlige skel, 40 m fra
vejen, og til et punkt i skellet mod 4~, 100 m fra vejen. Dette
areal skal henligge i naturtilstand. Al nybebyggelse på de nævnte
grunde og al yderligere bebyggelse, hvor der findes bygninger, må
holdes indenfor 1/3 af gru~dens areal nærmest ved vejen.
Tegning og plan må før opførelsen være godkendt af fredningsnævnet.
Dette gælder også bebyggelse på matr. nr. 12 m.fl. tilhørende
Dronningmølle Teglværk.

på de fredede områder må ikke plantes nåletræer.
Der tillægges følgende ejere erstatning.

Th. Carl Andersen, Horneby, kr. 800,-.
Brdr. Petersen, Huvernosegaard, kr. 1800, ••
Grdr. Rich Christensen, Agergaard, kr. 2200,~.
Grosserer Henry L.W.Jensen, Strandgade 30, København, kr. 1350,-.
Grdr. Eivind Petersen, Nyvangsgaard, kr. 850,-.
Proprietær T. Thygesen, Hintzehovgaard, kr. 700,-.
A/s Dronningmølle Teglværk, kr. 6000,-.
Direktør Ringsted, Tuborgvej, Hellerup, kr. 1500,-.
Af den samlede erstatning, 15.200 kr., udreder statskassen og Frede-
riksborg amt hver halvdelen.

J. Kortzau Hansen
Carl Poulsen

K. Jensen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indankes for Overfredningsnæv-
net, Slot~olmsgade ~O, København K.

5.
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År 1958, den 13..maj, afsagde overfredningsnævnet p,g grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1180/54 vedrørende fredning af arealer i Villingerød.

I den af fredningsnævnet fol' Frederiksborg amt den 4. oktober
Iq54 afsagte kendelse hedder det:

"0st for hudolph Tegners Statuepark i det stlkaldte "Rusland"
- som er udmarker til Villingerød - strækker der sig fra skræn-
ten langs parkens Qmr'tldeog ned til Pandehave .Aa - en afstand
af ca. 200-400 m ~ en flade, dels eng og dels dyrket jord, df:lt
ved skel fra vest til ø st i flere ej endomme , nemlig:
matr. nr. ~d Villingerøo, tilh. Knud Jensen, Horneby

" "2a" fl Brdr. Petersen, Havemosegaard
" "9a" "grdr. Idchard Christensen,

Agergaard
grosserer Henry L.W. Jensen

Strandgade 30, København
grdr. Eivind Petersen,

Nyvangsgaard
Matr. nr. 2d støder mod syd til matr. nr. 8e, 8k og 8i1 som

er fredode ved O.F.s Nævnets kendelse af 28. april f.8.
øst for 8en, mellem den og Villingebækvejen, findes arealer,

der er udstykkede til bebygeelse, og hvor der ptl adskillige er
opført sommerhuse. Kommer man fra Villingebækvejen ad den gGng-
sti, der fører over ,gen til Statueparken, er der et sted øst fOl
8en, hvor stien g8r ned ad en stejl skrænt, og hvor Esbønderup-
Nødebo kommune derfor har anlagt en trappe, fra hvilken man har
en smuk udsigt over terrænet nedenfor' skrænten, - der hel' omslutter I

" " Ilt " "

" " lla " "
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en dal, der er åben mod vest ,- og ovcr engene p~ den modsat-
te side af åen til parkens kratbevoksede skrænter og statu-
erne p~ bakkerne.

Syd for den omtalte sti findes opad dalens sider, som er
udyrkede og tildels lyngklædte, følgendE: bebyggede grunde:
Matr. nr. af Dronningmølle, Kassegaard, Hintzehovgaard og
Villingebæk, tilhørende
4k overlæge K.A. Rasmusson, Sømarksvej la, Hellerup
41 frk. Lene Ahlmann og arkitekt Klaus Ahlmann, Skrivergaar-

den, Birk8rød
4n frk. Inger hothe, 0resundsgade 65, Køtenhavn
4ai læge Kaller Sørensen, Adolphsvej, Gentofte
4m oberstløjtnant Svend Pontoppidan, Slagelsegade 7, København
4h,4Q frk. Lilly Back, Breidablik alle 8, København
4p A/S af 25/2 1946
4q lektor Westergaard, Tagensvej 55, København
og følgende ubebyggede:
4i (tre adskilte parceller) A/S af 25/2 1946
i dalens bund:
4e proprietær T. Thygesen, Hintzehovgaard
25a, 25b, 25e, 25d, 25e, 25f, 25g og 25h A/S Dronningmølle

Teglværk

I ~

•
I"
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og mellem dalen og åen:
3h grosserer Henry L.W. Jensen.
Matr. nr. 4e, 25a, 25bj 25e, 25d og 25e er udyrkede. Der
vokser græs og krat og findes mosehuller; matr. nr. 25f, 25g
og 25h er eng. Matr. nr-. 3h dyrkes.

Nord for stien til statueparken ligger øst for åen et
stort græsbevokset areal, der er udstykket i følgende par-
celler, der for s~vidt angår Ib, Id, li, Ih, lf og 19 består
af en nordøstlig lod og en sydvest herfor beliggende:
Ib, Id, li, Ih, 19 og lf (mod nordøst) og
lQ, lp, li, Ih, 19, le, Id, lf, Ib (mod sydvest)
alle af Dronningmølle m. fl., tilhørende A/S Dronningmølle
Teglværk •

Den først e række pare elIer er hø j tliggE:;nde,de føl~~Emde
sænker sig ned mod ~en. Den øverste del af matr. nr. 19 og
lp er en bakke, hvorpå der findes en stor grusgrav. Overfor
dette område ligger ved åens vestlige bred

t'
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10a Villingerød, tilhørende direktør hingsted, Thorshøjgaard.
Danmar'ks Naturfredningsfor-ening har nu opfordret frednings·

nævnet til at frede disse områder, særlig af hensyn til udsigten
over engene fra stien med trappen og fra bakken ved grusgraven
til skrænterne ved statuoparken.

Da en bebyggelse på Thorshøjgaards jorder nord for Tegner-
parken ud for Dr'onningmølle Tegl væl'ks nævnte arealer matr. nr.
Ib m. fl. ville virke uheldigt i landskabet, særlig på det høje
terrain ved parkens nordskel, findes en del af Thorshøjgaards jord,
matr. nr. 10a Villingerød at måtte inddrages under fredningen.
Denne del kan betegnes ved en linie 150 ro fra llr's nordvestlige
hjørne i en lige linie til det nordøstlige hjørne af 10a (ved ~en).

For at bevare udsigten og landskabets karakter må fredningen
gå ud på, at der på de nævnte grunde og områder bortset fra den
nordligste række parceller på Dronningmølle Teglværks ejendom,
matr. nr. lb m. fl. ikke må opføres bygninger af nogen al't eller
anbringes indretninger, der er skæmmende eller ind okrænker ud-
sigten. Planen har gennerr;g:3.endemødt tilslutning fra ejerne c:d

de bebyggede grunde, hVOl' de bygninger, SOIt er der, må blive der,
medens der udkræves tilladelse af nævnet ved ombygning eller ny-
opførelse af bus eller udhus, en tilladelse, der i almindelighed
ikke kan ventes, hvis bygningen påtænkes lagt lavere, d.v.s.
længere n edepå skrænten end den nu værende.

Ejerne af lla Villinc;el'0d, 2a, 2d, 9a, 10a, Ilt samt 3!!, Dronning
m011e m. fl. har påstået erstatninB.

Af matr. nr. 4i fredes på den nordlige parcel skrænten og et
areal ovenfor og langs denne af 2 meter's bred de, af den mellGIDste
parcel den vestlige del afskåret ved forlængelse af vestskellet
af matr. nr. 4.9,og af den sydlige parcel det areal, del' li[::c8r
vest for en linie 40 m fra vejen langs 4q's sydlige skel OG til
parcellens sydlige grænse mod 4c, parallelt med den østlige frænse
for 25a til h. (sidste punkt Genere ændret, se slutningen).

l!'or sig og medinteresscnter i A/S DronningmøJ.le Tegl værk har
direkt0r steen Andersen tilbudt at lade nævnet frode dette sel-
skabs nævnte ejendomme med undta~else af de 6 grunde, matr. nr.
lb til lf, som ligger på l~Bkke, således at deres nordskel dunner
een linie, idet han, hvis der p:3.læggesdem fredningsservitut,
må gøre påstand på erstatning særlig af hensyn til sine medarvin-
ger i Fero. Andersens bo, som ejer aktier i Dronningmølle Tee1-
værk. Disse grunde udgør et højtliggende plateau, der for de
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midterstes vedkommende stl'ækker sig hen til grusgraven. De er
smukke, men tæt p~ hinanden og afsides beliggende. De andre
selskabet tilhørende grunde er lave og skrånende ned mod Ben,
men den smukke udsigt har man også fra dem.

Erstatningspåstand el'nedlagt af grundejerne vest for åen
og ejerne af matr. nr. 4i, 4k, 4e, 3h samt af direktør steen
Andersen ifølge det anførte.

Det bemærkes m.h.t. eretatningsspørgsmålet, at de ejendom-
me, der er eller bliver bebyggede, må antages at vinde i værdi
ved omgivelsernes fredning."

Konklusionen er sålydende:
"Følgende grundstykker fredes, således at der ikke på dem

må opføres bygninger af nogen art eller anbringes indretningel',
der virker skæmmende eller indskrænker udsigten:
Matr. nr. 2d, 2a, 9a, Ilt og lla af Villingerød samt den ovenfol'
nærmere betegnede del af 10a.
Matr. nr. 4k, lQ, lp af Dronningmølle, og matr. nr. li, Ih, 19,
le, Id, Ib og lf, som ligger i række fTa nord til syd i en dal-
sænkning ned mod åen og støder op til lp, samt matr. nr. 4e, 25a-
h Dronningmølle og 3h srnst. og delvis som nærmere ovenfor for-
kl aret: <- . - -

matr. nr. 4k, 41, 4m, 4ai, 4n, 4h, 4Q, 4p, 4q (41 må ikke yder-
ligere bebygges).
På matr. nr. Ib, Id, li, Ih, 19 og lf beliggende nord for matr.
nr. lQ, lp, li lægges den servitut, at bebyggelse skal være
villamæssig (een bygning, een etage m. eventuel kælder og kvist
og til een familie) og ikke længere fra nordskellet end 30 m
fra dette til bygningens sydside. Disse lodder skal, så længe
de ikke bebygges, ligesom de syd-vest for disse beliggende for-
nævnte lavere grunde, matr. nr. lQ, lp m. fl. og matr. nr. 25f,
g og h henligge i græs, medens matT. nr. 4e og de tilstødende
41 (skrænten plus 2m se ovenfor) og 4k (skrænten) skal henligge
i naturtilstand.

For de bebyggede ejpndomme matr. nI'. 4m, 4ai, 4n, 4h, 4.2,
4p, 4q gælder det, at arealet fra grundens bageste skel ind mod
4e til en med dette parallel linie 2 m fra husets væg skal hen-
ligge i naturtilstand. Plantning af træer og buske må ikke finde
sted.

Udstykning til bebyggelse ved vejen kan ske af matr. nr. 4ai
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lllenkun af l parcel, ligeledes af matr. nr. 402, 4h samt af 4i' s
mellemste par'cel. Af 4i I s sydlige pc:...rcelfredes at areal vest
for en linie med endepunkter i 4q's sydlige skel, 40 ID fra v~jen,
og til et punkt i skellet rr.od4c, 100 m fra vejen. Dette areal
skal henligge i naturtilstand. Det sarr.megælder den fredede del
af mellemste parcel, se ovenfor. Al nybebyggelse p3 de nævnte
grunde og al yderligere bebyggelse, hvor der findes bygninger, m4
holdes indenfor 1/3 af grundens areal nærmest ved vejen.

Te~ling og plan må før opførelsen være godkendt af frednings-
nævnet. Dette gælde~ ogs~ bebyggelse PB m~tr. nr. Ib m. fl. til-
hørende Dronningmølle Teglværk.

1)8 de fredede omTåder må ikke plantes D8letræer.
---- ~Der tillægges følgende ejere erstatning:

Knud Jensen, Horneby, kr. 800.-

Brdr. Petersen, Havemosegaard, kr, 1800.-
Grdr. Rich. Chr'istensen, Agergaard, kr. 2200.-
Gr'osserer Henry L.W. Jensen. Stlandgade 30, København ,

kl'. 1}50.-
Grdr. Eivind Petersen, Nyvangsgaard, kr. 850.~
Proprietær T. Thygesen, Hintzehovgaard, kr. 70Q.-
A/S Dronningmølle Teglværk, kr. 6000.-
Direktør hingsted, Tuborgvej. Hellerup, kr. 1500 ••
Af dEn samlede erstatning, 15.200 kr., udreder statskassen og

Frederiksborg amt hver halvdelen,"
Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af natur-

fredn~ngslovens ~ lJ, stk. 3, hvorhos den er indanket af følgende
lodflejere: gt.lrdejerKnud Jensen, Enl'umgt.lrd,brødrene Petel'sen,
Havemosegård, g8ldejer hich. Christensen, AgergArd, grosserer
Renr'y .L. W. Jensen, København, g8r'dejer Ejvind Petersen, Nyvangs-
g8rd, grosserer' Ej,H'n hingsted, Hellerup, A/S Dronningmølle Tegl-
værker' og proprietær T. Thy gesen, Hin tzehovg~rd.

Overfredningsnævnet har den 5. november 1955 besigtiget de
pågæld ende arealer og forhandle t med de mødte, ankr-mde ejere og
andre i sagen interesserede.

Herunder opnåede man en mindelig overenskomst med gårdejer
hichard Christensen, idet han får tilladelse til at køre sand
på arealer under matr. nr. 9a ~f Villingerød og at foretage en
beplantning med gran og fyr i to slugter PB ejendommen, medens
erstatningen forbliver uforandret 2200 kr.
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Med a.ktieselskabet Dronningmølle Teglværker ha.r man ligeledes

opn:3et en mindelig ordning. Arealerne er alle beliggende i
Dronningmølle, Kassegaard, Hintzehovgaard og Villingebæk ejerlav,
og ordningen går ud PB, at de nordlige parceller af matr. nr. Ib,
Id, li, Ih, 19 og lf, samt nærmere, p8 det til nærværende ken-
delse hørende kort angivne dele af m~tr. nr. lQ, lp og af matr.
nr. li's sydlige parcel udgår af fredningen, medens den øvrigenævntedel af/matr. nr. lQ, lp og af matr. nr. li's sydlige parcel og
endvidere de sydlige parceller af matr. nr. Ih, 19, Id, Ib, lf
samt hele matr. nr. le ae 25a-h fredes s8ledes, at der ikke mg
opføres bygninger af nogen art eller anbringes indretningor, der
virker skæmmende eller indskrænker udsigten. Beplantning kan ske
efter selskabets skøn. For fredningen b8tales ingen erstatning .

Da man ikke opnåede nogen overenskomst med lodsejerne Knud
Jensen, brødrene Peters8n, Henry L. 'VI. Jensen, Ejvind Petersen,
Bjørn hingsted og Thyge J. F. S. Thygesen, har man i henhold til
naturfredningslovens § 20 forelagt erstatningsspørgsm~let for
den i loven omhandlede taksationskommission til fastsættelse
på grundlag af de i kendelsen angivne bestemmelser.

Ved en den 17. oktober 1957 afholdt taksationsforretning
har kommissionen fastsat erstatningerne således:
grdj. Knud Jensen •••••.••••.••.•..• 800 kr.
brødrene Petersen •••••••...•••••..• 1800 "
grosserer Henry L. W. Jensen ••••.•• 2000 "
grdj. Ejvind Petersen •.•••••••••••• 1500 II

grosserer Bjørn Ringsted~ •••••••••• 1500 "
proprietær Thyge J. l!"'. S. Thygesen .• 1400 "

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kend.elsen
anførte, vil denne være at stadfæste med de af det foranst8ende
følgende ændringer. Et kort ny. Fr. 149 A over fredningsomrgdet
er vedhæftet nærværende kendelse. I anledning af, at frednings-
nævnets kendelse indeholder enkelte uklarheder vedrørEnde af-
grænsningen af fredningsområdet bemærkes, at nævnte korts an-
givelse af grænserne med en tyk enkeltskravering er afgørende.

T h i b e s t e m m 8 s :
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 4. oktober

1954 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer i Villinge-
rød stadfæstes med de af det foranst8ende følgende ændrint:;or.
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I erstatning udbetales til

g:rdj. Knud Jensen, 1!..'nrumgål·d,Horneby ••••••••••••••.••••• 800 kr.
brødrene Petersen, HavemosegÅrd, Villingerød ••••••••••••• 1800 II

grdj. Hich. Christensen, Agergård, Villingerød .•••••••••• 2200 "
grosserer Henry L. W. Jens8n, Strandgade 30, Kbh. K .•••• 2000 "
grdj. Ejvind Petersen, Nyvangsgård, Dronningmølle •••••••• 1500 "
grosserer Bjørn hingsted, Tuborgvej 77, Hellerup .•••••••. 1500 "
proprietær Thyge J. F. S. Thygesen, Hintzehovg8rd, Dron-

ningmølle 1400"
alt med renter 41/210 p. a. fra den 4. oktober 1954 at regne, til
betaling sker.

Erstatningsudgiften ialt 11.200 kr. med renter udredes
med halvdelen af statskassen og halvdelen af Frederiksborg amts-
fond.

Udskriftens rietighed
bekræftes.

~~

F. Grage
overfredningsnævnets sekretæl
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Slotsmarken 15 BJ/ ic
2970 Hørsholm

Telefon 02 76 57 18

REG. NR.

Ebbe Cortsen
Petersborgvej 8
Villingerød
3120 Dronningmølle

Modtaget k •
Ntwvw og Naturst.yrelst:J:' Den 16.03.88

J.nr. 202/34-1/88

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts Nordlige Fredningskreds har den 18. de-
cember 1987 i medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt tiladelse til at bi-
beholde en hegning på matr.nr. 4 E, 4 i, 4 ~, 4 !og 4 ~ Villingerød. Samti-
dig har Fredningsnævnet påbudt Dem at fjerne en hegning på matr.nr. 7 ~, 7 i
og 7 ! Villingerød inden l. april 1988.

Denne afgørelse har Danmarks Naturfredningsforening påklaget til Overfrednings-
nævnet med påstand om, at hegningen på samtlige de nævnte matrikelnumre kræves
fjernet.

Matr.nr. 7 ~ er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 27. november 1951,
stadfæstet af Overfredningsnævnet ved kendelse af 28. april 1953.

De øvrige nævnte ejendomme er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 24. ok-
tober 1934 om fredning af "Rusland", stadfæstet af Overfredningsnævnet ved ken-
delse af l. juni 1935 •

Formålet med fredningerne er at bevare dette overdrevslandskab i dets hidtidi-
ge tilstand og at sikre offentlighedens adgang til området.

Fredningen bestemmer bl.a., at Nævnet kan forbyde en benyttelse, der efter
dets skøn virker skæmmende eller er stridende mod fredningens øjemed såsom ud-
salg, traktørnæring, anbringelse af beholdere eller affald, indretning af par-
keringspladser eller afholdelse af fester. Opstilling af ledningsmaster udkræ-
ver tilladelse af Nævnet.
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På de nævnte ejendomme er opsat et ca. 2 m højt dyrehegn.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse enstemmigt udtalt, at det på matr.
nr. 7 !' 7 l og 7 ~ opsatte dyrehegn virker skæmmende i omgivelserne, fordi
hegnet efter dets placering på disse ejendomme navnlig bryder udsynet fra
bl.a. "Oldtidsvejen" mod Pandehaveåens omgivelser. Det på de nævnte ejendomme
opsatte hegn findes derfor at være i således stridende mod den foretagne fred-
ning, at hegnet bør fjernes inden den af Nævnet fastsatte frist.

Da det på matr.nr. 4 E, 4 i, 4 ~, 4 !og 4 ~ opsatte hegn i det væsentlige er
placeret i skovbevoksning, findes denne del af hegnet ikke at have en sådan
skæmmende karakter, at hegnet som stridende mod fredningens formål bør fjer-
nes. Da hegnet efter Nævnets opfattelse heller ikke er i strid med bestemmel-
serne for almenhedens adgang til de nævnte ejendomme, har Nævnet heller ikke
på dette grundlag ment at kunne forlange hegnet fjernet.

Danmarks Naturfredningsforening har i sin klageskrivelse bl.a. udtalt, at der
ikke er grundlag for at betegne hegnet som "ikke skæmmende", fordi det er pla-
ceret i en bevoksning. Foreningen må således betragte opstillingen af hegnet
- også på disse arealer - som stridende mod fredningens formål.

Foreningen mener heller ikke, at hensynet til ved afgræsning at få det pågæl-
dende areal plejet kan begrunde en dispensation til at bibeholde en del af heg-
ningen. Situationen er snarere den, at hegningen af disse arealer vil vanske-
liggøre eller umuliggøre en samlet pleje af Rusland-området.

Hele Rusland-området er nu omfattet af et fredningsforslag fra Danmarks Natur-
fredningsforening, men det omhandlede hjortehegn er opsat umiddelbart, inden
fredningssagen blev bekendtgjort. Foreningens fredningsforslag indeholder en
bestemmelse om, at bl.a. hegn som det omtalte skal kunne kræves fjernet i for-
bindelse med Hovedstadsrådets plejeplanlægning.

Hovedstadsrådet har udtalt, at hegning det pågældende sted er uheldig. Hoved-
stadsrådet henviser i den forbindelse til plejeplanen for Rusland-fredningen,
hvoraf det bl.a. fremgår, at gamle trådhegn om arealer ude af drift bør søges
fjernet for at åbne nye passagemuligheder for gående.
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I anledning af klagen fra Danmarks Naturfredningsforening har De over for Over-
fredningsnævnet udtalt, bl.a. at De ikke mener, at dyrehegnet på nogen måde
kan betegnes som skæmmende, at dådyrene, som går i indhegningen, har vist sig
at have væsentlig betydning for plejen af arealet, og at indhegningen derfor
ikke ses at kunne vanskeliggøre en samlet pleje af Rusland-området.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsbestemmelserne for området, hvorefter Fredningsnævnet kan forbyde en
benyttelse, der efter dets skøn virker skæmmende eller er stridende mod fred-
ningens øjemed, må antages at give Fredningsnævnet hjemmel til at påbyde fjer-
net et hjortehegn som det her opsatte, når dette efter Nævnets skøn virker
skæmmende i det fredede landskab.

Over fredningsnævnet finder ud fra det oplyste i sagen ikke grundlag for at an-
fægte det skøn, som Fredningsnævnet enstemmigt efter besigtigelse har lagt til
grund for sin afgørelse.

Over fredningsnævnet stadfæster derfor Fredningsnævnets afgørelse af 18. decem-
ber 1987, hvorefter dyrehegnet på matr.nr. 7 ~, 7 l og 7 l Villingerød skal
fjernes, medens hegningen på de øvrige dele af Deres ejendom tillades bibe-

e holdt.

e Den del
1988.e

af hegnet, der er krævet fjernet, skal være fjernet inden den l. juli

I sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

~~~

vicefof~:n
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