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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amtsraadskreds.

KENDELSE----------------
afsagt den 1.Februar 1939.

Vejen fra Tikøb til Borsholm agtes paa en længere Strækning
forlagt for at undgaa de uoverskuelige Sving, der nu findes.

Ved Skovløberstedet Grønnerendehus, der ligger ved Udkanten
af Horserød Hegn, gaar Vejen nu øst for Huset. Den vil efter
Planen blive ført vest om Huset og blive ført skraat ind gennem
Skovhegnet, der her gaar fra sydøst til nordvest, saaledes at
dette vil blive fjernet paa en Strækning af ea 100 m. Vejen vil
derefter slutte sig til den nuværende, saaledes at det Vejsving,
der nu findes lidt nord for Skovløberhuset, vil blive rettet ud.

Det er Sogneraadet, der har ladet udarbejde denne Vejplan,
som det staar i Begreb med at bringe til Udførelse.

Direktoratet for Statsskovvæsenet gør gældende, at det er
skadeligt for Skoven, at dens Vestrand saaledes fjernes paa en
længere Strækning, og at Vejens Retning maa kunne ændres, saaledes
at den føres gennem Hegnet noget længere mod Vest og mere lige
imod det. -

Sogneraadet har ikke kunnet gaa ind paa denne Ændring, da
Vejen herved vil faa en Bøjning i Stedet for, at den efter Planen
gaar lige eller med lange Sving.

Direktoratet har forelagt Sagen for Nævnet.
For dette er det afgørende ikke, at Vejens Gennemførelse

betegner en Ulempe for Skovens Drift, Spørgsmaalet er, hvilken
Interesse der knytter sig til Stedets Natur. Det Omraade her er
Tale om, den Del af Skoven, der ligger vest for Skovløberhuset
mellem Skovhegnet og Vejen, rummer ikke noget Parti, Bom man vil
betegne som smukt eller ejendommeligt, og som skulde gaa tabt ved
Vejforlægningen, der maa anses for paakrævet.

Der findes derfor ikke Grund til at træffe Fredningsbestemmel_
ser for nævnte Omraade.

A.P.Larsen
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