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OVER FREDNINGSNÆVNET>



i Sagen Nr. 556/l94~ angaeende et; Projekt til Anleeg ef en Del af
en Vej fra Tikøb til Hornbæk gennem Ststsskoven "Klosterris Hegn" •

Ved Overfredningsnævnets Kendelse ef 29.Februer 1944 blev
en ef Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amtsrasdskreds den
11.November 194~ afsagt Kendelse i denne Seg oph~et og Sagen
hjemvist til Behandling (1 Jnerensstemmelse med Naturfredningsloven.

Det pasgældende Projekt gik oprindelig ud pa8 at føre Vej-
stykket gennem"Klosteris Hegn" , men under Hensyn til Statsskov-
væsenets Protest imod Forslaget vel' der tillige udarbejdet et Pro-
jekt II, hvorefter Vejen skulde føres Bennem en mindre Del ef
Stetsskoven "Risby Vang", men iøvrigt i det væsentlige udenom
"K~osterll Hegn".

Ved segens Genoptagelse af Naturfredningsn~net vel' der
yderligere udarbejdet et Forslag III, gaaende ud pa8 at føre Vejen
gennem "Klosterris Hegn" pea en længere strækning en Del vestli-
gere end efter ~ors1ag I (det oprIndelige Projekt). Naturfred-

1-. '" ningsnævnets Flertal her den 16.Maj 1944 med 2 Stemmer imod l~. ~..'
( ~ ,"
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Udskrift-----------------ef
OVERFhEDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOFOL.---------------------_._-----------------

Aar 1944, den l3.November" afsagde Overfredningsnævnet paa
Grundlag ef mundtlig og skriftlig Votering fØlgende

K e n d e 1 8 •

udtalt, at men ikke fandt, at der af neturfredningsmæssige Hensyn
var tilstrækkelig Begrundelse for et Forbud mod, at den nye Vej
føres gennem K1osteri8 Hegn efter et af de af Sognersadet frem-
sendte Forslag L eller LLL, medens Mindretaller har udtalt
den Formening, at Forslag II bedre stemmer med naturfred-
ningsmæssige Hensyn, og at Plenerne I og III ikke bør komme
til Udførelse. Nævnets Beslutning er med udførlig Motivering
tutBleeet i en af Nævnet den 26.Mllj 1944 afsagt Kendelse.

Den S8e1edes trufne Afgørelse er af Direktoratet for



I
I

.1I statsskovbruget indanket for Overfredningsn~net. og overfred-
ningBn~net har den lS.August 1944 beslgtiget alle 3 Linier.
hvorom sagen drejer sig. og forhandlet med de i denne inter-
esserede Parter.

•

Overfredningsn~net maa i al Almindelighed anse det
for ønskeligt. at brede Veje ikke uden Ntldvendl'Øled føres ind
igennem mindre Skovomraader. Den Vej. hvorom Talen er. skal
være 16 m bred. og NKlosterrls HegnM er tra Syd til Nord/kuu
kort. Da Gennemkørsel med Automobil gennem Skoven ,derfor .kun

vil have ganske kort Varighed. kan Anlæg af en for stor !utomobil-
kørsel bestemt Vej gennem Skoven ikke frembyde nogen turiøt-
mæøsig Interesse. og da det derhos maa antages. at Anlæg af
en bred Vej gennem Skoven vil virke skadeligt for Skoven og
forringende paa Stedets Naturskønhed. medens der ikke ses· at
være noget til Hinder for et føre en eventuel ny Vej. 1 hvert
Fald i Hovedsagen udsnm den lille Statsskov. kan Overfred-
ningsnævnet ikke bifalde. at den paatænkte nye Vej føres gen-
nem -Klosteri. Hegn". og Naturfredningsnævnets Kendelse af
26.Maj 1944 vil derfor v~e at forandre.

overfredningsnæwnet mae iøvrigt anse det for liggende
udenfor Naturfredningømyndlghedernes Opgave at anVise. hvor og
hvorledes en eventuel ny Vej bør føres udeno~ den omhandlede
Skov. men det skal dog bemørkes. at Overfredningsnævnet intet
vil have at indvende imod Projekt II. forsaavidt man maatte
bestemme sig til Gennemførelse af dette.

T h i b e s t e m m e SJ

Overfredningsnæwnet mIa modsætte øig. at den projekte-
rede Vej etter en af Planerne I eller III kommer til Udtøreløe.

•
P.O.v.

Frederik V .Petersen.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1944, den 26.Maj afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sagen om Klosterris Hegn saalydende

KENDELSE
:'~~;,~~:~;.0'\ Tikøb Kommune har i de senere Aar foretaget en Udvidelse og Regu-

':~1.\'
'':..<;~''.ering af den Vej, der fører fra Tikøb til Hornbæk. Dette Vejarbejde

,J..."/'" •
J~!f?-..i·~'fr'~'er naaet til den sydlige Udkant af Klosterris Hegn og Risby Vang.
;,;~ 'I.' Sogneraadet har ladet udarbejde 2 Projekter (Forslag I og III) for en
i ",:~/l'l';'

\1.. ....{ ~

'Jo ~.:. ortsættelse af Vejen gennem Klosterris Hegn. Efter Forslag I er det
~ ogH .', anken at føre Vejen, der nu gaar mod Nordøst mellem de 2 Skove/videre~t~~~··il Borsholm og derfra gaar mod Nordvest til Horneby mod Nord gennem.~",'.';-:losterris Hegn til Borsholm-Horneby Vejen, idet der er lagt V:Egt paa

J,ti,at følge de eksisterende Skovveje saa langt, som det er muligt, og idet
, ,t$!'.'''det i Hovedsagen er Ungskov, som Vejen skal føre igennem. Efter Forslag

~~~~~II tænkes Vejen ført langs den nuv~rende Skovvej fra Paradepladsen
'"'' I.<.' ~11"til Skovfogedstedet ved den nordlige Udkant af Klosterris Hegn.

Paa et den 7.Juli 1943 afholdt Møde om det omhandlede Vejstykke
~(~~lremkom der imidlertid fra Statsskovvæsenets Side Indsigelse mod at
•.:~~~f.;::q.øreVe jen gennem Skoven, og Tikøb Kommune har derefter udarbe jdet et
'::~:;;;\:~1'orSlag(Forslag II), som gaar ud paa at føre Vejen et Par Hundrede
L.ti"'!" eter gennem Risby Hegn lidt sydligere end det nuværende Vejstykke
;.~;.~~[~
<;'1~~':}'.ellem de 2 Skove og derefter føre den mod Nord, saaledes at den afskære]
\~;'iet sydøstlige Hjørne af Klosterris Hegn ved Borsholm Ledhus og der-
\"<;. ',.}
;'ljI";J:-;,;~.'Ifterfølger Hegnets østlige Skel udenfor Skovdiget , hvorefter den

,.;~·di;,/;;.;gennemSkovens nordøstlige Hjørne føres ud til Borsholm-Horneby Vejen.
___ o i#

Tikøb Sogneraad har i Medfør af Naturfredningslovens § 8 for
Fredningsnævnet indbragt Spørgsmaalet om, hvorvidt der ved et Vejanlæg
gennem Skoven vil ske Indgreb i Naturværdier. Det har under Sagen ud-
talt sig for den første Vejplan, idet det har henvist til, at denne vil
blive 200 m kortere end efter den anden Plan, at den første Plan vil
blive 55000 Kr. billigere i Anlæg, og at den vil medføre mindre Udgiftel
for Trafiken. Sogneraadet har endvidere henvist til, at den første Plan
har en bedre Linieføring, og at det maa forventes, at Vejen efter det
sidstnævnte Forslag vil blive meget udsat for Snefog, idet Sneen fra
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dat aabll~ T~rr~u ~~t for Vejen vil lægge elg paa Vejarealet i Læ af
Skoven, saaledes at denne Strækning vil give ekstra store Udgifter til
Snehegn og Snerydning. Sogneraadet har- endvidere anført, at Forslag
Nr.II vil nødvendiggøre Rydning af en Del gammel Skov, saaledes at
Plan II vil medføre et større Indgreb i Skoven end Plan r. Sogneraadet
har med Hensyn til Forslag III anført, at det har den Fordel, at Vejen t

•efter dette Projekt skal følge en eksisterende Skovvej, saaledes at( ,
der ikke sker nogen yderligere Deling af Klosterris Hegn eller af d."~

•Afdelinger. Endvidere har Sogneraadet anført, at Ministeriet for oftent
llige Arbejder ved Udarbejdelsen af Detailprojektet har henstillet, at
l lVejen Syd for Horneby bliver forlagt Vest for den nuværende Vej, for'at
t

Linieføringen kan faa en tilstrækkelig stor Kurve ved Køromgaard, h"l,~:e
opnaas ved Forslag III. !

Direktoratet for Statsskovbruget har bestemt modsat sig, at Ve ~ ~:
,

forlægningen efter Forslag r og III gennemføres, og har anført følg1nde:

mUli::·:P:::::l::sL:n::::sr::::eS::::::::i::~ ::0::::: ::::::.::a::J:;~
ogsaa udtrykt gennem Fredskovstvangen. Skovenes Betydning for det d~' "J

Samfund er da ogsaa stor, dels fordi de er en af Landets faa'Raastof~i~
kilder, og dels fordi de spiller en saa overordentlig stor Rolle fO~:~~
Befolkningens Friluftsliv og for Bevarelsen af Landets naturlige Fa ~ ~~~,
de to sidste Forhold gælder selvfølgelig navnlig for Statsskovene,
der gennem Drift af Skovene t9.gesvidtgaaende Hensyn til disse Forh

I
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I
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Saavel af Hensyn til det skovsøgende Publikum som til Faunaen gælde
det i høj Grad om at bevare Skovfreden og Skovnaturen, hvilke stærk
ødelægges af store Automobilvejsanlæg gennem Skovene. Da der i Hove
sagen er Tale om eu Turistvej til Hornbæk, maa d et antages, at
Lørdage og Søndage vil blive en voldsom Trafik igennem Skoven til Sk
for Skovfreden og dermed for det skovsøgende Publikum, der normalt m
benytte de nævnte Dage til Skovture."

Direktoratet h3r videre anført, at Vejforlægningen efter Forslag
I vil medføre en meget uheldig Deling af Skoven. Vejen vil gennemskære

-
13 Afdelinger i Skoven, hvilket vil vanskeliggøre Skovens Drift i betyde-
lig Grad. Det har endvidere anført, at det at føre et aabent Bælte paa
16 m gennem Skoven vil kunne medføre skadelige Følger for Skoven. Træerne
vil ikke kunne taale, at der gives Vinden et saa stort Spillerum inde i
Skoven. De nuværende Veje, som tænkes inddraget i den nye Vej, er smalle



•

Skovveje, hvorover Trækronerne næsten mødes. Direktorate~ nar end-
videre henvist til, at det, at Vejen føres igennem Ungskov, vil med-
føre, at hele det store Arbejde, der er udført ved Plantning og Pas-
ning af Ungskoven, vil være fuldstændig spildt.

Direktoratet har endelig angaaende Forslag III udtalt, at For-
slag I maa foretrækkes for Forslag III, fordi Vejen efter førstnævnte
frembyder en bedre Linieføring og ikke lægger Beslag paa saa meget af
Distriktets Jord, som Vejen efter Forslag III vil gøre det. Desuden
er Skoven interesseret i at faa Automobilvejen saa langt bort som
muligt fra det idylliske Skovfogedsted Klosterriahus. Direktoratet
ser allerhelst, at Vejen ko~mer til at gaa helt østen for Kloster-
ris Hegn, og maa, hvis en anden Vejføring af andre Grunde ikke kan
gennemføres, anbefale, at Forslag II følges.

Af Oplysninger fra Kommunens tekniske Kon\or fremgaar, at der
efter Plan I vil medgaa 42400 m2 Skovareal, og efter Plan III
43500 m2, medens der efter Plan II kun vil medgaa 16500 m2• Af
Markjord vil der efter Plan I medgaa 7200 m2, og efter Plan III
9000 m2, medens der efter Plan II vil medgaa 29200 m2• Skovdirekto-
ratet har herved henvist til, at en Del af den Markjord, 'som efter
Plan II vil blive inddraget til Vej, maa have en noget mindre V~rdi
som Landbrugsjord, da den er beliggende lige op til Klosterris Hegna
Østside og følgelig i nogen Grad maa lide under Naboskabet til Skoven.

Ifølge Overslaget vil Bekostningen ved Vejanlægene stille sig
saaledes:
Forslag I Kr. 490.000,-

,543.000,-
516.000 -

2810 m

3030 ro

ca 2970 m

" II

IIIII

Efter Forslag I vil Vejen faa en Længde af
II

III

Danmarks Naturfredningsforening har givet Skovdirektoratets
Forslag om, at Plan II genne~føres, sin Tilslutning og har bl.a.
henvist til, at Overfrednin6snævnet i Sagen vedrørende Vejanlæg ved
Kalø bl.a. udtalt:" Hvad dernæst angaar den i flere Henseender meget
beklagelige Gennemskæring af den store Fredskov Hestehave, SOffi vil
finde Sted ved Gennemførelse af Amtsraadets Vejprojekt, maa man anse
~enne for mindre vel forenelig med Skovlovgivningen, hvis Hensigt
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utvivlsomt er i videst Omfang at værne om Fredskovene og søge et-
hvert Indgreb i disse undgaaet."

Naturfredningsraadet har under 12/10 1943 anbefalet, at Plan II
gennemføres. Raadet er gaaet ud fra, at det gamle smukke Stengærde
langs den østre Side af Klosterris Hegn bevares, og at Stenene fra
de Steder, hvor de ved Vejens Gennembrud maatte blive fjernede" an~~
vendes til Opsætnine af nyt Stengærde, hvor Forholdene tilladet48tl
Raadet har endvidere henstillet, at der imellem Vejen og Steng d.t

(
afs~ttes en væsentlig bredere Græsrabat end i Plan II angivet i i
mindst 5 m - stadig under Bevaring af Stengærdet paa dets nuvæ~$~A~1
Plads i videst mulig Udstrækning. ;. i

Nævnet kan ikke erkende, at der i det foran anførte skulde for~
I ;

ligge tilstrækkelig Begrundelse for af fredningsmæssige Hensyn.t I~

~.. t lforbyde Ve jfø:r;:ingengennem Klosterris Hegn efter Forslag I \ ,':,'.
eller Forslag III. En Vej gennem Skoven vil tværtimod give en \._:. J
meget smuk og behagelig Passage og netop give Adgang til Skoven. (
Herligheder, og det roaa henstilles, at der i Lighed med Vejen ~
Grib Skov indrettes 2 eller flere Parkeringspladser til OPhold-~Crj 1"

l.--

Vejfa:::d:~n ikke erkendes, at en Vej efter Forslag I eller III{' :~
vil skade Skoven mere end en Vej efter Forslag II, som vil genn{.'! l
bryde Skovdiget med dets Skelgrænse ikke mindre end seks.Gange, ~.<~:'~
afskære Borsholm Ledhus med lidt Skov fuldstændig og yderligere ~?'\'

. 1: \
et Stykke Skov ved det nordøstlige Hjørne af Klosterris Hegn. .
Dette Forslag vil med Hensyn til Skoven komme til at virke ove
maade uroligt.

Det maa endelig erindres, at det omhandlede Vejarbejde er
L~d i Udbygningen af hele Vejstrækningen fra Kongevejen ved Kvi ."- .'
gaard til Hornbæk, og at det følgelig bør have den bedste Linie-\~
føring. En aaadan vil kunne opnaas efter Forslag I og III uden at
der gøres urimelig Skade paa Samfundsværdier. Tilmed vil der kunne
spares et meget væsentligt Stykke Landbrugsareal.

Dommer Olrik afgav følgende Særvotum:

l

Iel
l
I

,

l
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I
I

Det synes indlysende, at Skoven, der ses fra alle 'Sider og som
tager sig smukt ud i Landskabet og naturligt opfattes som en Helhed,
vil tabe i Skønhedsværdi ved det store og fre flere Steder iøjne-
faldende Skaer, der vil blive Virkningen af Plan I og III. Det mae



endvidere antages, at Naturen og Freden i Skoven vil lide væsent-
ligt ved, at en Automobilvej - med hurtiggaaende Gennemfartstrafik
til og fra Hornbæk - bliver ført igennem den. Vejen gennem Skoven
vil næppe for Trafikanter indeholde større Værdi, da Terrænet ikke
er afvekslende og Billedet af Skoven let vil blive noget ensformigt.
Derimod vil en Vej efter Plan II paa den lange Strækning, hvor der
er Skov paa den ene Side og Marker paa den anden Side med vid Udsigt
til et smukt Landskab, blive af utvivlsom skønhedsmæssig Værdi.

Da nu de af Sogneraadet til Støtte for Plan I anførte Grunde,
den bedre Linieføring, den kortere Vejstr~kning og den ringere Be-
kostning, ikke ses at have en saaledes afgørende Vægt, at det ikke
af Hensyn til dem vil kunne forsvares at gaa over til Plan II, da
de Fordele, der skulde opnaas ved Forslag III, ikke ses at veje
særligt tungt, og da paa den anden Side Hensynet til Bevaringen
af Skoven taler meget stærkt for Plan II, der tillige som foran
paapeget ~ndebærer store Fordele, finder jeg af de i Naturfred-
ningslovens § l nævnte Hensyn at maatte give Direktoratet for Skvo-
bruget Medhold i, at Plan I ikke bør komme til Udførelse, hvorfor
jeg vilde nedlægge Forbud mod, at Vejen Tikøb Hornbæk føres
gennem Klosterris Hegn efter den foreliggende Plan.

Carl Poulsen Olrik SandelI
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Udskrift-----------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----------------------------------------

Aar 1944, den 29.Februer. efsegde OverfredningsnÆNnet
pea Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering f01gende

Kendelse

\ e
i Sagen Nr. 556143 engseende et Projekt til Anlæg gennem Kloster-
ris Hegn af en Del ef en Vej fra Tikøb til Hornbæk.

Fra Neturfredningsnævnet for Frederiksborg AmtsrsAdskreds
har Overfredningsnawnet modt8e8t Udskrift ef en af Nævnet den
ll.November 1943 afsagt Kendelse, der bl.a. indeholder føl-
gende:

"Tikøb Kommune har 1 de senere Aar foretaget en Udvidelse
og Regulering af den Vej, der fører, fre Tikøb til Hornbæk. Dette
Vejarbejde er neaet tilden sydlige Udkant Klosteris Hegn og Ris-
by Veng, 0e det er Kommunens Agt et forsætte, sasledes at
Vejen, der nu gaer mod Nordøst mellem de 2 Skove og videre til
Borsholm og derfra gaer mod Nordvest til Horneby, føres mod Nord
gennem Klosteris Hegn til Borsholm-Rorneby Vejen, idet der er
lagt Vægt pes at fØlge de eksisterende Skovveje s8a langt, som

1'~. det er muligt, og idet det i Hovedsagen er Ungskov, som Vejen
skal føres igennem.

paa et den 7.Juli 1943 afholdt MØde om det omhandlede
. ,

Vejstykke fremkom der imidlertid fra Statsskovvæsenets Side Kri-
tik af det foreliegende Forslag til Vejforlægningen. og Tikøb
Kommune her derefter udarbejdet et andet Forslag, som gaar ud pas
at føre Vejen et Par Hundrede Meter gennem Risby Hegn lidt syd-
ligere end det nuværende Vejstykke mellem de 2 Skove og derefter
r~'e den mod Nord, sssledes et den afskarer det sydøstlige Bjør-
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ne af Klostertis Hegn ved Borsholm Ledhus 08 derefter følger Heg-
nets østli~e Skel udenfor Skovdiget, hvorefter den gen~em Skovens
nordøstlige Hjerne føres ud til Borsholm-Rorneby Vejen.

Tikøb Sognerasd har i Medfør af Naturfredningslovens § 8

for Fredningsnævnet indbragt Spørg8ma~let om, hvorvidt der ved den
førstnævnte Vejplan vil ske Indgreb i Naturvgrdier. Det har under
Sagen udtalt sig for den første Vejplan."

Af en medfulgt Udskrift af Nævnets Protokol fremgaar, ~
sagen om dette Vejprojekt behandledes af Nævnet ved et Aestedsm~e

• J.
den 9.0ktober 1943, ved hvilket Nævnets Formand og det ef Amtsreadet
valgte Medlem, den i Kendelsen nævnte Carl Poulsen, var til stede,
hvorimod det ef Tikøb Sogneraad valgte Medlem eller dennes Sup-
pleant ikke havde givet Møde, og ~ N~vnet derfor supplerede sig med
den.tidligere Formand for Nævnet, Bom har medunqerskrevet fornævnte

.'

( ,

Kendelse.
Da saaledes kun to Medlemmer af Nævnet har deltaget i Ken-

delsens Afsigelse, endog med indbyrdes uforenelige Vota, medens
ifølge Naturfrednings1~vens § 8, 4.Stk., a1}e Medlemmer bør afgive
deres stemme ved Kendelsens Afsigelse, vil den ommeldte Kendelse
være at ophæve og Sagen være at hjemvise til Behandling i Overens _ ('''~.
stemmeIse med Naturfredningsloven.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskredl·c-)·

den 11.November 1943 afssgte Kendelse anga.ende et Projekt til
Anlæg af en Del af en Vej fra Tikøb til Hornbæk gennem Klosurris
Hegn ophæves, hvorhos sagen angaaende det nævnte Vejprojekt hjem-
vises til Behandling 1 Overensstemmelse med Naturfredningsloven.

e.

P.O.V.
Frederik V.Petersen.
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds.

4ar 1943, Torsdag den ll.November afsagde Fredningsnævnet
for Frederiksborg Amt i Sagen om Klosterris Hegn saalydende:

K E N D E L S E:

Tikøb Kommune har i de senere Aar foretaget en Udvidelse
og Regulering af den Vej, der fører fra Tikøb til Hornbæk.
Dette Vejarbejde er naaet til den sydlige Udkant af Klosterris
Hegn og Risby Vang, og det er Kommunens Agt at fortsætte, saa-
ledes at Vejen, der nu gaar mod Nordøst mellem de 2 Skove og
videre til Borsholm og derfra gaar mod Nordvest til Horneby,
føres mod Nord gennem Klosterris Hegn til Borsholm-Horneby
Vejen, idet der er lagt Vægt paa at følge de eksisterende Skov-
veje saa langt, som det er muligt, og idet det i Hovedsagen
er Ungskov, som Vejen skal føres igennem.

Paa et den 7.Juli 1943 afholdt Møde om det omhandlede Vej-
stykke fremkom der imidlertid fra Statsskovvæsenets Side Kritik
af det foreliggende Forslag til Vejforlægningen, og Tikøb Kom-
mune har derefter udarbejdet et andet Forslag, som gaar ud paa
at føre Vejen et Par Hundrede Meter gennem Risby Hegn lidt syd-
ligere end det nuværende Vejstykke mellem de 2 Skove og derefter
føre den mod Nord, saaledes at den afskærer det sydøstlige Hjørne
af Klosterria Hegn ved Borsholm Ledhus og derefter følger Hegnets
østlige Skel udenfor Skovdiget, hvorefter den gennem Skovens
nordøstlige Hjørne føres ud til Borsholm-Horneby Vejen.

Tikøb Sogneraad har i Medfør af Naturfredningslovens § 8 for
Fredningsnævnet indbragt Spørgsmaalet om, hvorvidt der ved den
førstnævnte Vejplan vil ske Indgreb i Naturværdier. Det har under
Sagen udtalt sig for den første Vejplan, idet det har henvist til,
at denne vil blive 200 m kortere end efter den anden Plan, at den
første Plan vil blive 55000 Kr. billigere i Anlæg, og at den vil
medføre mindre Kørselsudgifter. Sogneraadet har endvidere henvist
til, at den første Plan har en bedre Linieføring, og at det maa
forventes, at Vejen efter det sidstnævnte Forslag vil blive meget
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udsat for Snefog, idet Sneen fra det aabne Terræn øst for Vejen
vil lægge sig paa Vejarealet i Læ af Skoven, saaledes at denne
Strækning vil give ekstra store Udgifter·til Snehegn og Sne-
rydning. Sogneraadet har endvidere anført, at Forslag Nr.2 vil
nødvendiggøre Rydning af en Del gammel Skov, saaledes at Plan 2
vil medføre et større Indgreb i Skoven end Plan l.

Direktoratet for Statsskovbruget har bestemt modsat si
Vejforlægningen efter Forslag l gennemføres, og har anført
gende: ~ j,

"Paa Grund af Landets ringe Skovareal maa Skovenes omf~ "'!.~

'\
vidt muligt opretholdes i deres fulde Udstrækning, og dette .ynøt
punkt er da ogsaa udtrykt gennem Fredskovstvangen. Skovenes me- l. I

! ....!tydning for det danske Samfund er da ogsaa stor, dels fordi ~~ '~
f l. ','

er en af Landets faa Raastofkilder, og dels fordi de BPillei'~ :.
en saa overordentlig stor Rolle for Befolkningens Friluftsli~
og for Bevarelsen af Landets naturlige Fauna, de to sidste ~~

~t ~~\

hold gælder selvfølgelig navnlig for Statsskovene, hvor der ~~,~::
gennem Driften af Skovene tages vidtgaaende Hensyn til disse,'
Forhold. Saavel af Hensyn til det skovsøgende Publikum som tit !.

Faunaen gælder det i høj Grad om at bevare Skovfreden og SkO~
naturen, hvilke stærkt ødelægges af store Automobil VejSanl."'t·\
gennem Skovene. Da der i Hovedsagen er Tale om en Turistvej lt

(;:/

Hornbæk, maa det antages, at der paa Lørdage og Søndage vil r;~;'
4 ~,i1 )
~blive en voldsom Trafik igennem Skoven til Skade for Skov-

freden og dermed for det skovsøgende Publikum, der normalt ~
benytte de nævnte Dage til Skovture. t", .

Direktoratet har videre anført, at Vejforlægningen eft.~~ ,', ,

Forslag l vil medføre en meget uheldig Deling af Skoven. ve~n J
ilok ~+vil gennemskære 13 Afdelinger i, Skoven, hvilket vil vanskelig-

gøre Skovens Drift i betydelig Grad. Det har endvidere anført,
at det at føre et aabent Bælte paa 16 m gennem Skoven vil kunne
medføre skadelige Følger for Skoven. Træerne vil ikke kunne taale,
at der gives Vinden et saa stort Spillerum inde i Skoven. De nu-
værende Veje, som tænkes inddraget i den nye Vej, er smalle Skov-
veje, hvorover Trækronerne næsten mødes. Direktoratet har end-
videre henvist til, at det, at Vejen føres igennem Ungskov, vil
medføre, at hele det store Arbejde, der er udført ved Plantning og
Pasning af Ungskoven, vil være fuldstTndigt Rnilnt.



,
e Af 'Oplysnlnger fra ~Kommunens ~ekriiske Kontor frJmgaar, at

der efter Plan l vil medgaa 42100 m2 Skovareal, medens der efter
Plan 2 kun vil medgaa 15860 m2• Af Markjord vil der efter Plan l

l, " ,2,',', -, 2medgaa 600 m , medens der efter Plan 2 vil medgaa 21900 m . Skov-
di:tekt'orateth'ar herved 'henvist til, at den Markjord', som efter
Plan 2 vil blive inddraget til Vej, maa have en noget mindre
Værdi som Landbrugsjord, da den er beliggende lige op til Kloster-
ris Hegns Østside 'og følgelig i nogen Grad ma~ lide ~der Nabo-
sk'abe'tt'ilSkoven. '

Danmarks Naturfredningsforening har givet Skdvdirektoratets
Forslag om, at Plan 2 gennemføres, sin Tiaslutnin~ ~g har bl.a.
henvist til, at Overfredninbsnævnet i Sagen vedrørende Vejanlæg
ved Kalø bl'.a. udtalte: "Hvad dernæst angaar den i flere Hen-
seender meget beklagelige Gennemskæring af de~ store Fredskov
Hestehave, som vil finæSted ved Gennemførelse af Amtsraadets

, . . ~ ~-Vejprojekt, maa ma~ anse denne for mindre vel forenelig med Skov-
lovgivri'ingen,'hvis Hensigt utvivlsomt er'i videst Omfang at værne
om Fredskovene og søge ethvert Indgreb i dåsse undgaaet".

Naturfredningsraadet har under 12/10 1943 anbefalet, at Plan
ge'nnemføres. Raadet'er gaaet ud fra, at det' g~mle smukke Sten-
gærd'e Tanga den østre Side af Klosterris Hegn bevares, og at
Stenene fra de Steder, hvor de ved Vejens Gennembrud maatte blive
fjernede, anvendes til Opsætning af nyt Stengærde, hvor Forholdenl

l . ~.'tillader det. Raadet har endvidere henstillet, at de~ imellem
VeJen og Stengærdet afsættes en ~æsentlig ~redBre( Græsrapat end i
Plan 2 angivet - min1st 5 m- stadig under Bevaring af Stengærdet
paa dets nuværende Plads i videst mulig Udstr~kning •

. ' bet synes 'indlysende,'at Skoven, der ses f re.'~lle Sider og
som tager sig smukt ud i Larldskabet og naturligt dpf~ttes som en
Helhed, vil tabe i Skønhedsværdi ved det store og fra flere-Stede
iøjnefaldende Skaar, der vil blive Virkningen af Plan l. Det maa
endvidere antages, at Naturen og Fred~n i Skoven vil' lide væsent-
llgt ~ed, at en Automobi~vej -'med hurtiggaaende Gennemfarts-
trafik til og fra Hornbæk bliver ført igennem den. Vejen gennem
Skoven vil næppe for Trafikanter indeholde' større Værdi, da

Terrænet ikke er afvekslende og Bi~ledet af Skoven let vil blive
noget ensformigt. Derimod vil en Vej efter Plan II paa den lange
Strækning, hvor der er Skov paa den ene Side og Marker paa den
anden Side med vid Udsigt til et smukt Landskab, blive af utvivl-
som skønhedsmæssig Værdi.

Da nu de af Sogneraadet til Støtte for Plan I anførte Grunde,
den bedre Linieføring, den kortere Vejstrækning og den ringere Be-
kostning, ikke ses at have en saaledes afgørende Vægt, at det ikke
af Hensyn til dem vil kunne forsvares at gaa over til Plan II, og
da paa den anden Side Hensynet til Bevaringen af Skoven taler
meget stærkt for Plan II, der tillige som foran paapeget indebære
store Fordele, finder Nævnet af de i Naturfredningslovens § l
nævnte Hensyn at maatte give Direktoratet for Skovbruget Medhold i
at Plan I ikke bør komme til Udførelse, hvorfor Nævnet herved ned-
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lægger Forbud mod, at Vejen Tikøb Hornbæk føres gennem Kloster-
ris Hegn efter den foreliggende Plan.

Murermester Carl Poulsen ~fgav følgende Særvotum:
• 'I • I 'l l

Undertegnede formener ikke, at de anførte Begrundelser er til-
strækkelige til af fredningsmæssige Hensyn at forbyde Vejføringen
gennem Skoven efter Projekt l. -Jeg synes tværtimod, at Vejen gen-
nem Skoven vil gi~~ e~ Passage saa ~mu~r og,pena~~lig og netop give
Adgang til Skovene Herligheder, og hvis den etableres,_ hensti~~e~t
jeg, at der i Lighed med Vejen gennem Grib SkOV', indrettes 2 lt1a.
flere Parkeringspladser til Opho14 ~or Vejfarende. t.~

Jeg kan ikke se, at dette Proj~kt skader Skoven mere end,Pro,
l • ' I l} ~

jekt 2, som gennembryder Skovdiget med deta Skeigrænse ikke ~ndr
end seks Gange, afskærer Borsholm Ledhus mea lidt Skov fuldst~ndt

l.c l ~ogiyd~rl~gere et Stykk~ Skov ved q~t nordøst~ig~ Hjørne af Kl.~"e
ris Heg~, et Vejprojekt som med Hensyn til Sko~en, efter min .eni
virker overmaade uroligt. ' . i \

Et saa·stort Vejarbejde som er et Led i Udbygningen af ~et ~,
' V~~s~~kr,l.ing~,nfra Kongev:ejer;t~ed,I\vifl~ga,a,t'd,~il ijornbæk, Sk~~ J,

de dog gerne have en fornuftig og rimelig Linieføring i Forhdld
til Forudsætningen for hel~ dets 'Etableri~~, naar dette kan ~naa'

, .
uden at gøre urimelig Skade paa Samfundsværdier, hvilket ikke~kan
~ig~s at ~ære .T~~f~ld~t ~ det,foreliggenqe ~pørg~maal, og sæ
da man sparer et meget væsentlig Stykke Landbr~~~~eal ved a

, • j , ". ~*bruge Projekt 1. ' "
, >..Skulde Sagen imidlertid ikke kunne gennemføres efter Pro .]

fQres~a,~r,jeg" at ,Vejmynd,ighederne.undersf21gerMuligheden for ~lI'_'i I

Vejen gennem Skoven helt ad den nuværende ~tørre Skovvej fra t.~ e
_ .. • • J. l. ~ ,r . .' ~.~;

plådsen 'til Skovfoged stedet ved den nordlige Udkant af Klost~ )l

Hegn, og saa sammen med Vejen fra Havreholm fører den mod NOret
til ,den nuv5,l:I'enqeV~j, elle;r;oe1').dllUbedre, by~ge E!.n.ny,Vej i ,_:..
Linie vest for de, sydligste Huse i ,Ho.rneby..q~ rs.~ød.er"tilden ,l. -)
nuværende Vej ved Gaardejer Jens Jensens Ejendom i Horneby. t ~4:

Hornbæk, den 10.November 1943. ~'i' ~:
.1 ,Carl P9uls~n I ; , :.;f

~. ..l
Carl Po-qlsen }"*'
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