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af
Porhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet fOr

Prederiksborg Amtsraadskredø •

. K e n d e":l s e
~fSagt den 20.Pebruar 1938.

Ved Stranden mellem Nakkehoved og Gilleleje ligger en ubebygget
2Grund Matr.Nr.87ok Gilleleje af Areal 17890 m , som hidtil har hen-

ligget udyrket og frit tilgængelig. En Del af,de~ erSkrænt mod
Havet og Strandbred, det øvrige er græs- og lyngbevokset Mark.

Grundens Skel mod Syd gaar langs Fyrstien., Mod øst ligger
Ejendommen ·Stonehlll·. Mod Vest gaar Terrænet over 1 en mindre
udyrket Grund, der hører til Selskabet "Lysglimt"s Rekreationshjem,
og længere mod Vest i de "Strandbakkeselskabet," tilhørende Grunde.

Der har været Tale om Udstykni~g af Matr.Nr. 87ck, ",ogDanmarks
Naturfredningsforenings lokale Komite har med Tilslutning af Sogne-
raadet opfordret Nævnet til at søge Ejendommen fredet med Adgang
for Almenheden. Den tilhører Fru Ingeborg Winkel og Fru Marie Mag-
nuseen, hvie Mænd Kunsthandlerne Winkel og Magnussen købte den i
1919 ••

Det er af stor Betydning for Gilleleje, at der i vid Udstræk-.... ,tj t

I

ning er Adgang til at færdes og opholde sig ved Stranden, da det er
Kysten og Havet, der giver Stedet dets Tiltrækning, men de aabne
Pladser ved Nordsjællands Kyster har ikke alene Betydning for den
lokale Befolkning, men ogaaa for de mange, der fra København og inde
fra Landet om Sommeren søger ud til Kysten. I Gilleleje er der gjort
et stort Arbejde og anvendt megep Bekostning paa at sikre Offentlig_
heden et Omraade ved Stranden, men det vil ikke i Fremtiden være
tilstrækkeligt.

Grunden Matr.Nr.87~, der som anført er henimod 2 ha er af
Ejerne tilbudt det offentlige for 25.000 Kr., hvilket Beløb ikke kan
anses for urimeligt, i Betragtning af dens sjældne Beli~genhed og af,
at Muligheden for Bebyggelse - nemlig vedDlspensation fra Lovens
Forbud - ikke vilde kupne anses for udelukket, hvis det blev hen-
liggende som privat Ejendom.

Opfordringen til Fredning af Grunden findes derfor at burde



tages til Følge og Erstatningen til Ejerne ansættes til det nævnte
Beløb, dog under den Forudsætning, at Tredjedeien'af.~ette skaffes
til Veje af Andragerne, og at Ejerne udsteder Skøde paa Grunden til
Staten eller til hvem det af Fredningsnævnet forlanges.

Det bestemmes derfor at Matr.Nr.87ck af Gilleleje By og Sogn
fredes, saaledes at dens Areal ikke maa bebygges eller beplant
uden Fredningsnævnets Tilladelse og at ingen fast Indretning m
a~bringea der elier Terrænet anvendes paa nogen Maade, der eft

.. 'Nævnets Skøn vir~er skæmmende. Der skal være fri Adgang for
ligheden. Fredningsnævnet kan fastsætte Ordensbestemmelser.

, -Der tillægges Ejerne 25.000 Kr. i Erstatning, hvorved det
en Forudsætning, at de udsteder Skøde paa Ejendommen efter Ord
af Fredningsnævnet.

A.P.Larsen "
, "

L.Harboe B.Levinsen
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Udskrift
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------
Aar 1938 den 23.August afsagde Overfredningsn~net paa

Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering følgende
K e n d e 1 s e

i Sagen 30~/38 om Frednin~ af en ubebygget Grund, Matr.Nr. 87~
Gilleleje, beliggende mellem Gilleleje og Nakkehoved.

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds
den 20.Februar 1938 afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsnævnet
i Medfør af Naturfredningslovens § 19.

Da overfredningsnævnet, som den 7.Juni 1938 har besigtiget
det fredede Areal, i det væsentlige kan tiltræde det i Kendelsen
anførte, vil denne v~e at stadfæste med Tilføjelse af, at der tillæg-
ges Almenheden Ret til Ophold paa det fredede Areal og til Badning
fra Stranden.

Det er derhos en Forudsætning for Kende1sen8 Gyldighed, at
det omme1dte Area10verdrages til SØborg-Gl11e1eje Kommune.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsn~net for Frederiksborg Amtsraadskreds den

20.Februar 1938 afsagte Kendelse stadfæstes med de foranførte Tl1-
f Ø'j eIser

P.o.v.
Frederik VPetersen

(8ign. )
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REG.NR. 0581.00
Ma-cr. nr . .t!. bl
Strand-Børstrup m.fl.

Anmelder :
Naturfredningsnævnet for
frederiksborg amts nord-
lige fredningskreds, fole-
havevej l, 2970 Hørsholm.

Ar 1991 den 2. december traf naturfredningsnævnet for Frederiks-
borg Amts Nordlige fredningskreds i sag

FS 46/90 Fredning af kystnære grønne
områder i Gilleleje by, dele
af Græsted-Gilleleje kommune

følgende I~ ~J O I(;0

~ ~~
!~ ::. IC::Ii ... ....OL:E~...ZZ :1: ..... ....oen

a f g ø r e l s e: ~ LLI.-4 DiS ..... O:~')IQ
Q,.; t- Cl) H: ~o~::iS I-.J ,...;o~
~ LLlW ~I NO
~ O::::I OINDLEDNING:

I skrivelse af 29. marts 1990 anmodede Dansk Naturfredningsfor-
ening om, at der blev rejst fredningssag på nærmere angivne
arealer på A) Gilleleje Veststrand B) Gilbjerg Strand C) Den
grønne kile foran Gillelejehjemmet og D) Strandbakkerne øst for
Gilleleje. Arealerne er beliggende i Græsted-Gilleleje kommune,
Frederiksborg Amtskommune.

Efter at fredningsnævnet den 14. april 1990 havde bekendtgjort
sagens rejsning, jf. naturfredningslovens § 15, og indkaldt til
offentligt møde den 6. juni 1990, begærede Danmarks Naturfred-
ningsforening mødet og sagsbehandlingen udsat med henblik på i
fællesskab med Græsted-Gilleleje kommune at udarbejde og fore-
lægge et endeligt fredningsforslag. Nævnet tog begæringen til
følge.

I skrivelse af 22. januar 1991 tilbagekaldte Danmarks Naturfred-
ningsforening forslaget af 29. marts 1990 og fremsatte i fælles-
skab med Græsted-Gilleleje kommune et endeligt fredningsforslag
af 22. januar 1991, hvorom forslagsstillerne er enige undtagen
vedrørende afgrænsningen af fredningen på en del af matr.nr. 3 r,
arealet mellem Gillelejehjemmet og Gilbjergstien samt vedrørende
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private tages særlige hensyn til bygningers beliggenhed og
indretning samt til afskærmning af udendørs opholdsarealer.

E. Dispensation.

Fredningsgrænsen for område A mod havnens arealer kan af
fredningsmyndighederne tillades flyttet, såfremt en udvidelse af
havnen ønskes gennemført og vej adgang til et nyt havnebassin med
tilhørende anlæg og til en naturlig afrunding mod stranden af
tvingende grunde ikke kan findes indenfor det nuværende
havneareal .• F. Følgende fredninger ophæves:

Fredningsnævnskendelse
Overfredningsnævnskendelse

20.02.1938
23.08.1938

Fredningsdeklaration
lyst

27.03.1941
10.06.1941

Fredningsnævnskendelse
Fredningsnævnskendelse
Overfredningsnævnskendelse

17.09.1956
30.04.1960
12.06.196

~ Afgørelsen og forkøbsrettighederne vil være at tinglyse forud for
pantegæld på de af fredningen omfattende ejendomme med frednings-
nævnet og Frederiksborg Amt som påtaleberettigede.

Kort over det fredede område er vedlagt denne kendelse.

Fredningsnævnets afgørelse kan indbringes for Overfredningsnævnet
inden ankefristen, der udløbe~,4 uger efter modtagelse af
afgørelsen.

'1 --J
/~ ~ \"'f.-~ ~'i~ le ,-<k <....1--.......JHarry Ra ussen
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P.H. Raaschou I'nge Sass,
frem-
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