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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1961, den 10. juli, afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og ~kriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1416/60 vedrørende fredning af matr. nr. lt m. fl.
Eskemosegård, Birkerød sogn.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds
den 17. marts 196Ø afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 19. marts 1960 forelagde Birkerød kommune
fredningsnævnet en bebyggelsesplan vedrørende ejendommen matr.
nr. lt m. fl. Eskemosegaard udarbejdet på grundlag af en kon-
kurrence afholdt i 1953. I skrivelsen anførtes bl. a. følgende:
"Ved planens udformning har der været lagt vægt på at tilpasse
bebyggelsen til det særprægede terræn og på at udforme planen
med respekt for det på fredningsplanen optagne areal omkring
Langedamsdalen samt det fredede are al omkring "Slugten II umiddel-
bart øst for ejendommens arealer.

Disse bestræbelser har resulteret i vedlagte bebyggelsespl~
hvoraf fremgår, at man finder det værdifuldt, at der foretages
en udvidelse af de fredede områder og fredningsplanens arealer
til grænser, der er mere naturlige i terrænet end de tidligere
fastlagte, og hvorved man mener at opnå en yderligere fremhævel-
se af det bevaringsværdige terræn.

På denne bekostning har man i forslaget opgivet at overholde
300 m grænsen mod Eskemose skov og ment at kunne forsvare dette
også ud fra det synspunkt, at skovbrynet ikke ville fremtræde
væsentligt klarere, hvis bebyggelsen havde respekteret denne
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afstand. Man er endvidere af den opfattelse, at skovens ud-
strækning mellem Sjælsø og skellet mod heromhandlede ejendom er
af et så beskedent omfang, at en udvidelse vil kunne medføre
en virkelig forøgelse af dens værdi som grønt område for be-
folkningen, hvorfor der som led i bebyggelsesplanen er fastlagt
en udvidelse helt op til bebyggelsens grænse.

Man skal således på dette grundlag anmode nævnet om, at
der må blive meddelt tilladelse til udstykning i overensstem-
melse med vedlagt e plan, idet man bemærker, at det i servitut--
terne for udstykningsområdet vil blive anført, at bebyggelse
på parcellerne indenfor 300 m grænsen for fredskov skal fore-·
lægges fredningsnævnet til godkendelse."

På denne foranledning afholdt fredningsnævnet den 20.april._ _ __ ",,,,,._~,,",,,,,,4

1960 en besigtigelsesforretning og et møde, hvortil Danmarks
..~~t~fiedningsforening, naturfredningsrådet og stat sminis -[,e--

riets konsulent i naturfredningssager var tilvarslet, Ved
denne lejlighed, hvor Danmarks naturfreChingsforening ixke
gav møde, blev sagen indgående behandlet. Herunder bemærkede
statsministeriets konsulent i naturfredningssager, civilinge-
niør Blixencrone Møller, at han intet havde at indvende mod
udstykningsplanen, som langs fredningsplan·-arealerne og dG
allerede fredede arealer udlægger yderligere frie arealer i
betydeligt omfang. Den på areal IV projekterede skovplantning
bør efter hans mening ske med løvtræer alene, og fortrinsvis
med eg.

Da kommvnens repræsentanter på foranledning af konsulenten
erklærede, at man ikke ville føre spildevand til skoven, og
at man var indforstået med at beplante areal IV med løvtræer,
fortrinsvis med eg, godkendte nævnet den forelagte plan, dog
således at husenes udseend~k~ile~~'godkendes'-af ~~vnet' inden
opførelsen.

Den 28/1 1961 har Danmarks naturfredningsforening til-
skrevet fredningsnævnet således: "Ved expropriationskommissio--
nens møde den 25. februar 1944 blev der pålagt arealet, kal--
det Slugten, langs Eskemosegaards østside, fredningsservitut
i henhold til stiloven. Der opnåedes ved denne fredning, at
den skønne udsigt fra Ravnsnæsvejen ned mod Sjælsø blev beva-
ret.
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Grænsen for fredningen mod Eskemosegaard blev meget snæ-
vert trukket, hvilket dog på daværende tidspunkt var uden
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aktuel betydning, idet Eskemosegaard henlå som landbrugsejen-
dom.

Birkerød kommune, der ejer Eskemosegaard, agter imidlertid
nu at foretage en udstykning af gårdens jorder, som vist på
vedlagte udstykningsplan, hvilket vil betyde~ at der vil ske
en bebyggelse tæt op mod den fredede slugt. En sådan bebyggelse
og havemæssig tilplantning på eller ved selve slugt skråningerne
vil det være umuligt at dække af imod, hvorfor dette for Køben-
havns omegns usædvanlige skønne og karakteristiske landskab
vil miste sin uberørthed og antage samme blandingskarakter som
så mange andre grænseområder mellem by og land.

For at undgå dette forhold vil det være påkrævet, at de
østvendte skråninger ned mod Slugten friholdes for bebyggelse,
og Danmarks naturfredningsforening skal derfor tillade sig at
rejse fredningssag for de med grønt skraverede områder, som
vist på vedlagte af Danmarks naturfredningsforening udarbejdede
plan, omfattende dele af matr. nr. lt, lbz, 1m og hele Ix af
Birkerød •

For yderligere at afrunde Slugten mod den påtænkte bebyggel-
se, bedes det henstillet til kommunen, at afgrænsningen udfor-
mes som et 10 ID bredt beplantningsbælte bestående af almindelig
eg iblandet almindelig ask som ammeplantning.

Fredningspåstand: De angivne arealer bør friholdes for
bebyggelse af enhver art, ligesom boder, skure, master eller
andre skæmmende indretninger ikke må opføres. Arealet må ikke
beplantes og terrænformerne ikke ændres."

Således foranlediget har fredningsnævnet den 4. februar
1961 afholdt et møde, hvor sagen blev drøftet, og hvor forenin-
gen nærmere redegjorde for fredningsforslaget.

For det konsortium, der ejer ejendommen matr. nr. 1m Eske-
mosegaard, oplyste landsretssagfører Nørrelund, at konsortiet
har ladet udarbejde udstykningsplanen for nævnte ejendom i
tillid til den af nævnet trufne afgørelse i april 1960, at
man protesterer mod fredningen, at man ønsker at lade bebyggel-
sen fremtræde i så god samklang med naturen som muligt, at
man vil lade den på arealet nu værende gartnerbolig nedrive
og erstatte med et lavere hus, at der vil blive plantet en
hæk, der skjuler bebyggelsen fra slugten, og at man vil kræve
en erstatning på 700.000 kr., såfremt fredhingspåstanden
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tages til følge.
Birkerød kommune, der ejer det øvrige areal, der ønskes fre-

det, nemlig hele matr. nr. Ix og dele af matr. nr. lt, lbz
har protesteret mod fredningsforslaget og nedlagt følgende
påstand:" At sagen afvises da spørgsmålet allerede er afgjort
ved den af nævnet tidligere trufne afgørelse, subsidiært at
den af foreningen begærte fredning ikke nyder fremme og mest
subsidiært, at der ydes kommunen en erstatning på 1.269.198 kr.
for det areal, der omfattes af fredningsforslaget samt 2.000 kr.
for udgifter til landinspektør, refusion af betalt erstatnings-
beløb til forpagteren af arealerne, 18.274,49 kr. og for udgif-
ter i forbindelse med udstykningsprojektets udarbejdelse m~v.
75.000 kr., eller ialt 1.364.472,49 kr., idet man forbeholdt
sig at rejse yderligere krav for rentetab m;v., således som
anført i den skriftlige påstand." Birkerød kommune har derhos
henvist til, at man udskreven arkitektkonkurrence for at få
den bedst mulige løsning på spørgsmålet om bebyggelsen på
Eskemosegaards jorder i samklang med naturen, og at man undlod
at bebygge et areal på mere end halvdelen af det samlede areal.

Statsministeriets konsulent i naturfredningssager gennem-
gik den historiske udvikling af fredningerne omkring Sjælsø
og påpegede, at man ved de endelige fredninger lod de Q~der
denne sag omhandlede arealer udgå og tilføjede, at det ikke i
Københavns omegn er muligt at undgå, at man fra fredede arealer
kan se bebyggelse i nærheden. Det man kunne opnå ved forenin-
gens forslag står slet ikke i forhold til udgifterne hermed;
Han kunne fuldt ud slutte sig til det af Birkerød kommune udar-
bejdede projekt."

Efter det således foreliggende og idet bemærkes, at der
ikke under den foreliggende sag er forelagt nævnet nye oplysnin-
ger, der kan medføre en ændring af den af nævnet den 20.april
1960 trufne afgørelse og da det, der kan opnås ved en fredning
af det under denne sag omhandlede areal, ikke findes at stå i
et rimeligt forhold til de betydelige udgifter en fredning vil
medføre, kan den af Danmarks naturfredningsforening nedlagte
fr~dningspåstand ikke tages til følge."

Konklusionen er sålydende:
liDet af Danmarks naturfredningsforening rejste krav om

fredning af hele matr. nr. Ix og dele af matr. nr.' lt, lbz og
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1m af Eskemosegaard i Birkerød
Denne kendels~.~r indanket_---~---4",...... ._ ..,........'-..... .r

marks naturfredningsforening.
Overfredningsnævnet har den 18. maj 1961 besigtiget

pågældende arealer og forhandlet med repræsentanter for
ren, Birkerød kommune samt ejerne af matr. nr. 1m.

Klageren har for overfredningsnævnet gentaget sin princi-
pale påstand om fredning af de omhandlede arealer, men har
dog tillige fremsat en subsidiær påstand, hvorefter matr.
nr. 1m ikke omfattes af den foreslåede fredning under forudsæt-
ning af, at der langs dette areals østgrænse finder en passende
plantning sted, og hvorefter kun en mindre del af kommunens
areal end efter den principale påstand fredes. Til gengæld
har foreningen erklæret ikke at ville modsætte sig en videre-
gående dispensation fra reglen i naturfredningslovens § 25
stk. 2, for så vidt angår terrænet mellem Eskemose Skov og ud-
stykningsområdets vestlige grænse.

Birkerød kommune har for overfredningsnævnet gentaget sin
principale påstand om sagens afvisning, subsidiært krævet ken-
delsen stadfæstet og mest subsidiært nedlagt påstand om er-
statning som for nævnet. Komm1h~en har desuden afvist det i
naturfredningsforeningens subsidiære påstand indeholdte kompro-
misforslag og har højst villet give tilsagn om at medvirke
til, at der for så vidt angår den østligste hus række fastsættes
en for over fredningsnævnet acceptabel byggelinie med henblik
på den skånsomst mulige afgrænsning mellem Slugten og de bebyg-
gede arealer.

Ejerne af matr. nr. 1m har taget klagerens subsidiære på-
stand, hvorefter fredning af matr. nr. 1m frafaldes, til efter-
retning, men har ikke været villig til at lade en plantning
langs arealets østside finde sted i samråd med klageren.

Efter besigtigelsen har kommunens advokat i skrivelse af
25. maj 1961 fremsendt en plan vedrørende etablering af bygge-
felter på de østligste randparceller. Kommunen har samtidig
understreget, at denne plan ikke var a t betragte s om et forslag
til drøftelse, men som kommunens definitive standpunkt. Danmarks
naturfredningsforening, som overfredningsnævnet har forelagt
planen, har udtalt, at man er af den opfattelse, at de fore-
slåede byggefelter er uden særlig betydning i forhold til
slugten.

sogn kan ikke tages til følge."
for overfredningsnævnet af Dan-
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I betragtning af det under over fredningsnævnet s behandling

fremkomne, og da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det
i den indankede kendelse indeholdte, vil denne være at stadfæste,
idet bemærkes, at overfredningsnævnet er enig i, at den af
fredningsnævnet for Frederiksborg amt under 20. april 1960 givne
dispensation fra naturfredningslovens § 25, 2, ikke kan føre
til afvisning af denne fredningssag.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds

den 17. marts 1960 afsagte kendelse vedrørende matr. nr. lt
~-"-~;>_""''''_ ..--e:-~"._~ ..........."",~~_~'!''!.''T'''

m. fl., Eskemosegård, Birkerød sogn, stadfæstes •

Udskriftens rigtig-
hed bekræftes.

~
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.... 1 J7 ....-l ~/,--~a~, ~'---
F.Grage J

overfredningsnævnets sekretær
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at.AB" 4en /7/.3 1961 v.. ~. matr. nr.

l .1 m.fl. :aekemo•• Saar4, Birkered eop •
•-

VMurt".l •• at 19. marta 1960 forelaade B1J'ker.4 kM_D.

fre4n1ngeDllewet .n bebyaela.aplan ve~r.nd. ejendoamGn _tr. nr. 1 .t-m.fl. Eakamoaeganrd udarbejdet på grundlag af en konkurrenoe afholdt 1
- .. .~~--.---- ._-

195'. l skrivelsen anferte. bl. a. følgende. "Ved planena udformning
har der ..ret lagt. vmgtpi at tilpaa •• bebyggelaen til 4et -rpl"llSN.

terlWA og ~ at ud1'o:rae planu med re.pelrl for de' pi. tredn1ns-plaaea

optape areal omkr1na Lancedama4alen 88Jlt clet fredeA. &real oakr:l.Al

"Slugten" umiddelbart est for ejendommena arealer.
Di8se b.8t~belaer har resulteret 1 Ye4laate b.bragel ••• pl..

bTOrat tremelr, at man tinder det v.rd1tuldt, at der foretas •• en ud-
y1d.1.e at de fred.cle omr4der og fredningaplanene arealer t11 ~.ert
der er .ere naiurllse i terrænet end de tidligere tastlagt., ., hYo~
yed man mener at opnå en 7derlig.re tremhmTelae af det bevar1nl ... rd1ce

ternm.

300 m gran. en mod Eakemoøe skov 03 ment at kunne forsvare de". oc"
ud tra det synspunkt, at skovbrynet 1kke v111e fremtl'lRde.....ntllet ]d..

rare, hvia b.bygeleen havde re8pekteret denne afstand. MaA er .. nele-
r. af den opfattet.e, at .kovena udstr,akn1ng mellem Sjæls. 0l atel1et

JDOtI heroJBbandlede eJendom er at et al beekedent o!daag, at .. uY14e1ø

n.l Jaum. me4t.re en virkel1. tor.g.l •• af d.a .. 1'41 ... ø-at .......

t.r DOtOlkn1ngU, hvorfor der ao. 184 1 beb7uel.e.planea •• f••~

.. ~Y14.1 •• helt op til ~."ase1.an. sr.-aae•
... *al 11M.... JA t..t. P"'naac aaao4 ..........

.... I



'~ ,,~. '" , ~, . " ...-., "Ti'!' ",.'.
~,~ 1~1 N

4·~ ~~. ~

... '8U.... 844.1.. t111ad.l •• til ude"7kn1ng 1 ovor... tomm.l..... '":.-...

" "1:&g'. pleA~ idet lUJ1 b.. rker, at de' 1 eervitutterne for w!s'Jbin..-

it· område" 'ril b11ye anført, at bebygel •• pl parcellerne ln4ell1'ol'300 •
græft8eJl ~or fredskov altaltor.læu.. fredAln&8DalVl'let t1l go4keDdel ••• •

FA denn. foranledning atholdt fredningsnævnet de. 20. apnl

1960 an besigt1gelsesforretning og et nede hvortil Danmark. na~e4-
ni.ngstoren1ng, naturfredningsrddet og statsministeriet. koneu1ent 1

naturtredn1ngesager var tllvarsle't. Veddenne lej11ghe4, hvor Darw ....

DBturfre4n1ngaforelling ikke ga'V møde, blev sagen lndgAende behandl..-.
Herunder bemærkede stat8~8ter1etø konsulent 1 naturfredningBGacer,
oivilingeniør Bl1xencrone Møller, at han intet havde at indvende mol
udetykn1ngoplanen, som langs fredningsplan-arealerne og de allerede
fredede arealer udlægger yderligere frie arealer 1 betydeligt oafana.
Den pA a.real IV projekterede ekovplantning bør efter hana m.nina ak.

med løvtræer alene, og fortrinsvis med eg.
Da kowrrunena repræsentanter på foranledning af konaulen'en

erklærede, at man ikke ville tøre spildevand til skoven os a~ man var
indforstået meclat beplante areal IV med løvtraer, fortrinen. me4 -.t
godkendte DæTnet den forelagte plan, dog således at husenes ud •••nde
ak\lll. godkendee af nævnet inden.to~.relBen.

Den 28/1-1961 har Danmark. naturtredningsforening til.krevet
fredningsnævnet øAlede.. "Ved expropriat1onøkomm188ionene ..de den 25.
f.bruar 1944 blev der pålagt arealet, kaldet Slugten, lange Eakeaoae-
gaards østa1de, fred r..1ng sserv1 tut 1 henhold til stilov.n. Der opD4e4 ••

ved denne fredning. at den skønne udsigt fra Ravnenasvejen ned mod

Sjælsø blev bevaret.
Grelloen for fredningen mod };ekemoøegaard blev meget auvert

trukket, hvilket dog på daværellde 'tidspunkt var uden aktuel betytzU.q.

idet E8k.mo8ega~rd henlå 80m landbrugsejendom.
Birkerød komoune, der ejer Eekemoeegaard, agtor 1m141ertli

nu at foretage en udstykning at gårdens jorder, Bom Tiet pi .841_ct-
u4.t7Jm1ngsplan, hVilket vil betyde, at der vil ske en beDyggel.....
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t aUø " .Uu .,.... 1..... alugt.kda1ra&era. 'Y11det .re wm.al1gt at Ukk.

~ 1ao4, hwrtor 4e"te tor X.benha-ma 0II8JlU1 ulllldvan1i,e skønn. ol ka-

rakteristiske lan48~:ab Til m13te ein uberørthed 08 antage sammeblaD-

41Q&8karaktar Boa al !Jlan&e andre gramseområdet' mell. bf 0' land.

hl" at undgl dette forhold '9'11 det "I!8re påkrævet at de øet-

vendt. ekrln1nger ned ~od Slugten friholdes for bebyggelse, OB ~

naturfredning_forening skal de.rfor tillade eig at rejse fredningersac

tor d. med grønt skraverede oJllrAder, Bom viet pA vedlngte af Danmark.

naturfre4nlngetorening ud~bejdede plan, omfattende dele at IlUltr. nr.

1 tf 1 bz, l • og hel. 1 x ar Birkerød.- ...... - -
1'01' yderligere at afrunde Slugten 1!1odden påtænkte bebygel .. ,

bedes det henstillet til kommunen, at afgrænsningen udforme. som et
10 • bredt boplantningsbmlte bontående af almindelig eg iblandet a~
del1g au: øoa amneplantni,ng.

FredningspAstand. De a,ngiwe arealer bør friholde. for beb71-
gele. at enhTer art, ligesom boder, skure, master eller andre aksmmen4.
1ndretn1n«er ikke må opføre8. Arealet må ikke beplantes og tern.m:.tor-

merne ikke ændres."
Sål &d •• foranlediget har tredning&nævnet den 4. februar 1961

a1'holdt et møde, hvor sagen ble...drøftet og hvor forenineen nærmere

redegjorde tor fredningsforalaget.
For det konsortium der ejor ejendommen matr. nr. 1 æ Eske-

mO.8gaard, oplyste landaretsoagf~rer ~ørr.lund, ~t konsortiet har ladet

udarbejde udøtyknlngsplanen for nævnte ejendom 1 tillid til den at ~ ..
net trufne afgørelse 1 april 1960, .!! man prote8~erer mod trø4n1nsea.

51 man en.ker at Inde bebyggel~en freotræde 1 sd god samklang med na-
ture aom JlUligt, at man. 'Vil lade den på arealet nu væreJl4. gartnør--
bolig nMrtye og erstatte ;:Ledi'~ lavere hus, .!! der vil b11'Ye plaatet

eD hak d.r skjuler bebygeelaen fra slucrten, og at man vil k~e en

erstøtning pi 700.000 kr. R~fremt fredningspåatanden tace. til t.1ae.
])lft.~d kOlmnune, der ejer det QlJvr1geareal, dQl 8Mk", ....
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1lrt, n.dtE lUd. maU". nr. 1 3 0l dele at. _tr. nr. 11, 1 .. hu pr0-

testeret mod fredningøforslaget 0l nedlagt følgende pletaDdl -At aasen
afVises da øperg.mAlet allerade er afg~ort ved den at nævnet t1411,.r.
trufne afgørelse, subsidiært at den af for~~ngen besært. fredning ikke
~der fremme og mest subsidiært, at der ydos kommunen en er8tatning pi

1.269.198.-kr. for det arøal, der onfatte8 at frodningaforelaget samt
2.000 kr. tor nd(.1fter til lnndinspcktor, refusion af betalt erstat-
ningsbeløb til for~agteren af nrealerne, le.274,49 kr. og for udgifter
1 forb1ndelFl6 med udstykningeprojektettl udp..!"bejdelae Il:..'. 75.000 kr.,

eller ialt 1.364.472,49 kr., idet nnn forbeholdt sig at rejse yferllge-
re krav for rentetab m.v., nåledes 60C anført i den akriftlige påstaD4.8

Birkerød kotlr,mno he.r derhos hCn''\11r:ttil at nan udskreven arld tcktkon-

kurrence for at få den bedst ~ulige løBning på Epørgsmålet om bebyg~.l-
sen på L8kemo6eg~rds joTeer 1 ~{lang med naturen og at nan undlod
Ilt bebygt:,9 et areal p~ me.cC'end ha.lvdelen af det samlede areal.

Stutsni.nieteriets konaulen"t i naturfrcdning6sager go.nneJnp'~k

den historiske udvikling at :rrecn1:.l.gf!ronc oL:J~ring Sjrelsø og påpegede

at man ved de enJeligø froJn1ngor lod da und~r denne aag ~andled.
arealer udg~ og tilføjede, at det ikke 1 XøbenhaTns o~egn er muligt
at undgå, at man fra fred.ede arealer ka..:3~ bebyggelse i nærheden. Det
man kunne opnå ved toreningeno forslag ettr ulot ikke 1 forhold til

udgifterne herued. lIan kunne fuldt ud slutte flig til det a:1 Blrkere4
kommune udarbejdede projekt.

Efter det således foreliggende o~ idet b93ærkea, ~, der ikke
under den foreliggende eng er !orelagt ~vnat nye o~lyan1nger, dor kan
medføre en ændring af den at nævnet den 20. april 1960 trufne af~ør.l..----------~,..----------- --_ ..... ~-~------ ..."".. ....-'- ......-
og da, det der kan opnås ved en frGd.n1ng af det under denne Bag omhand-

lede areal, ikke findes at stå 1 et rimeligt forhold til de bet14e11,.
udg1:tter en t'recln1n.g vil medt.re, kan den a:t Danmarks naturfr.4unjJa-

toreD~.1 nedlalt_ fredDing8pAstand ikke tag•• ~ll f.l,e.
T h 1 b e • t • • • • 8S
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