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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadakreds.

KENDELSE----------------
afsagt den g.Februar 1939.

Frederiksborg Amts Vejvæsen har planlagt en Udvidelse og
Regulering af Københavns-Hillerød Landevej fra Amtsgrænsen og
nordpaa, saaledes at Vejen udvides til 20 m Bredde. Ved Rude Skov
vil denne Udvidelse efter Planen medføre, at der paa en Strækning
af ea 400 m syd for Lollikhus tages nogle Meters Bredde af Skoven,
saaledes at Stendiget maa flyttes tilbage, Nord for Lollikhus sker
efter Planen en Udretning af Vejen, saaledes at den paa en Stræk-
ning af ea 300 m føres gennem Skoven, afskærende et Stykke af denne

Den vestlige Udkant af Rude Skov, der naar til 'Landevejen,
ligger paa højt Terræn, men ses ikke meget paa Afstånd paa Grund
af Bebyggelse og Plantning ved Vejens Vestside.

Direktoratet for Statsskovbruget har opfordret Nævnet til at
sætte sig imod Vejplanens Gennemførelse, for saa vidt den medfører
Indgreb som de omtalte i Skovens Udkant, hvis Bevarelse dels tjener
til at give Ly og beskytte Opvæksten i Skoven, der ved Fjernelse
af det yderste Bælte udsættes for Vestenvinden, og rlavnlig er et
Parti, hvis Fjernelse betyder en Forringelse af'Skovbrynets land-
skabelige Værdi, baade ved at der her maa fjernes Træer og Buske og
ved, at det gamle Stendige maa flyttes og vil miste sin Karakter.

Amtsvejvæsenet oplyser, at Vejens Retning er fortsat fra Køben
havns Amt og lige syd for Skoven ligger fast, fordi Huse paa begge
Sider af Vejen her kun levner et Spillerum af 20 m. Skulde Areal
til Vejens Udvidelse alene tages fra dens vestlige Side, vilde det
blive Dele af Haver og et enkelt Hus, der skulde eksproprieres.
Vejvæsenet har fundet det naturligere at tage ,Arealet .paa Østsiden
af Vejen. Denne skal forhøjes, og selvom den ikke blev udvidet,
vilde Skovdiget dog paa de lavere Steder komme til at ligge ved
Fod~n af Ve jskraaningen.

Direktoratet foreslaar, at der Nord for Lollikhus ud for Skove



kun sker en mindre Udretning af det Sving der findes. Vejvæsenet
lægger Vægt paa, at Svinget fjernes.

Ser man paa Forholdene, vil man ikke modsige, at Svinget
nord for Lollikhus - Dumpedal - er saa farligt, at en Udretning
af Vejen her maa have overvejende Betydning. Dertil kommer, at
den Del af Skoven, som Vejens Gennemførelse her vil gaa ud over
ikke har noget tiltalende for øjet, da Jordsmonnet her er lavt o~

~
sumpet, Bevoksningen ikke anseelig, og Stedet er skæmmet ved at ~
bruges til Henlægning af Affald. t J

Sagen drejer sig derfor om Skovems Udkant syd for LOllikh~_:
f ,))Stendiget er her nogle Steder i god Stand, men ellers forfald~~~

og sammensunket. Det Buskads, der findes her,' er uden Synderli~'~
* ~~.Betydning, hvad Skovbrynets Udseende angaar, men der findes eq ~j

4,_,;

"t ~.Del større Træer, som kan ses at være voksede op frit og uden t%
Læ, og som,er karakteristiske for Skovens Udkant. Skovens Udk ':~t
vil forandre Karakter og blive aaben, indtil ny Opvækst komme .51
frem. Det maa dog bemækres, at det ikke er paa alle Steder at

tmen nu fra Vejen faar et smukt Indtryk af Skoven. ',I
Overfor et Vejanlæg, hvis Nødvendighed man overtyde s om v 'J

at s~ den Færdsel, som finder Sted her, maa Hensynet til Bevar~~
af Skovens Udseende, naar dette ikke er af ganske særlig Beskatt.'

, ~hed, staa tilbage, men det Skovparti, her er Tale om, er i og to~:
l.. :.:.. ':,sig ikke af en saadan Beskaffenhed, at der er Grund,til at i)

værne det ved Fredningsbestemmelser. Selv om det_t~ger Tid, v~1j~, ~""'.en ny dækkende Skovrand vokse op, og det vil næppe virke uheld1~
: , li.'<.1~~}~i

Der ses herefter ikke tilstrækkelig Grund for Nævnet til at'~~
~f

g~ibe ind overfor den planlagte Regulering og Udvidelse af Land'~l,~
".......

at Stendiget bliver sat op paa ~y.

vejen ved Rude Skov.

A.P.Larsen
L.Harboe E.Eckert
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