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REG. NR. (1.0943.00.1) SE REG:NR: 7833.00

GILBJERGSTIEN

213 Græsted-Gilleleje
INDHOLDSFORTEGNELSE

- Afgørelse af 2.12.1991 (nævn 121/89) s~m ophæver fredningen,
Areal indgår nu i ny fredning.
SE REG.NR. 7833.00.
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MATRI KE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. / 19 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
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Gældende matrikulært kortbilag:
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Vedr. udsigtsfredning ved Gilbjergstien, Græsted-Gilleleje kommune
Frederiksborg amt.

I

Ved undersøgelser foretaget i 1982 og 1983 er det ved henvendelse
til tinglysningskontoret, retten i Helsinge og ved sammenligning
med matrikulære oplysninger fra matrikeldirektoratet konstateret
at kendelsen af 11. september 1956 afsagt af fredningsnævnet for
Frederiksborg amt i overensstemmelse med de udstykninger, der er
foretaget siden da er lyst på:
Af Gilleleje By. Gilleleje

31:,301, 3gg, 3id, 3iø, 31m, 3lu, 3~, 3.Q&, 3~, 3ts, 3~, 3~1!h 3~
Af Strand-Børstrup By. Gilleleje

2g, 21, 2ba, 2Q1, 2bk, 2~, 2id, 2ie.

De arealer, der er omfattet af fredningen er markeret med grøn farve
på matrikulært kort (oprindeligt bilag til notat af 8/6 1982).

2. februar 1983
~øf Halk
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afsagt den 7. Oktol,KJ' 1944:'af Fredningsnæv-.r.et

.'
I

for Frel~flri~iborg j,mt. /J
;'-I-- I

Gil bj ergstien v8d lj{11e18j e fØrer ,fra ~3tr!111dv8j en ,wd

lIest ovenfor og langs lI10i~t-m .skrænt, (ii. (Jod l-l.fbrydel:,(~r fØl-

ger Nordsjællands KYS~.' log som er m FJtids Kystlinie. J'hell'-!!1

Stien og Strandbredde findes Villab1~ggelse.
J

Der er fra jSti'Jn en smuk ~'Slgt over Havet, og den er

meget yndet af sp~serenJe. /

St2..:ln er der oJtfri:J.g Villabebyggelsen og nb.vn-
I

lig op ad Skr~ itcm vo'v,:set en ~lantning op af Træer og Buskl', der
f

mange Steder er saa hØj og tlitlt, at den lukker l'or ULlsigtGlJ.. Dur
;

tilbage gentagne/ G"'_ngo skut Henvonuol 'l) til f.:.eVll.Jter
om Bovo:~sni!,gen :n..:dskanret; og .i~ævnet har forh"lndh,t

I
>

om, at hVCh'jf d.3m slculdld sørge for, at uH Del af U1-

Stien ud fØr ha11s Ej '..mdoill var fri; og danne Henstil-
f •

er blevl}n fulirl af nogle. Det tlrt;jcr si.g hovedsagolig om en

rækning paa ca ':160 M.<~ter, nemlig fra Byon til Strun\lbjørstrup

Skel. Her er UdJgt over de flesto Grundo, mest paa ret korto

Stykker; mon ~Ir~}r flere Grunue, Jal" kun frembyd-.:r ring.; cll:::r

slet intL}t U/syn, idet Ej0rne f:.nd3r, at Bevo.'.sningen har en saa-

dan BetydniD.g for Ej Ond0.11iflCn, [.t de ikKtJ tan gaa Ind p3.a LIt slcære

den ned.

BiJvolc:::ningan er frtJmbragt paa ..Jt OmraaJe, der forud laa

nøgont og udtsat for Blwst".n. Den er dlJrfor .:lange St-.;d'..r præget

~lf det barsle!;; 'lej r; ~J, 'l dor er dog Træer af bf:.tyJ.:lig St'llrrelso;



Buske dan:1er hØj t og tø:t Krat, og Graner st~.Rr, 1 al t Fald i 0p-

væksten, frodig~ og regellliæssig8.

iJanmarks j{aturfr,·dningsforf.:ning har nu rc:j st en l!'rvdningr.;-

sug til Genaabning og B0v;..relse af Udslgten J."ra Gi l bjcrgstiL:n,

idC't dens Repræsentant n:;)ri:lOre har udtrykt dens Formnul s::J.plcJes,

i

I
!

I./
I
1
I

!

at der i;~'w pua Grundene ved Stiens Nordside mna opfdl~u::: nogen

B:;gning, der indskrænlcer Udsigt<m, at Træer og Busk,:, rier pLantes,

i;.cice rnaa blive s::..a h.øje, at de hindrer Uusigtan, og at HEnt--

ning, dar nu findes, tan forlanges ne'.iskaarct indtil l~ ;,iL.Llrs Hc!j-

da over ::Jtien.

Grunduj erne ur gennemgaaend0 imod dct.tu F'orla{l~"LHio :)g

glllr i Afumindclighed gældende, at der er Udsigt nok, og ,t dGt 'r

€-n [:'.]jlta.gdse at viII G have fri U'-lsigt overnit, da J:>lantning [list

og hc:r ikke blot gi vel' Afveksling, men navnlig Læ, hvad folk, SOl)

1':Jrdes- der, s,p.tter Pris pa[;.. De vIl nØdig fæld.?; J.en bevoksnjng,

som d~t er lykJclcJde,'Jat fan op her, og flere hævder, at en U~:lne')-

hugning ~f den Trævækst, dor find~s vil være on b8tyuolig For-

ringeise af dGres Ej~nd0mme.
Disse Batragtning0r lmn va::re rigtige, Clon J13 modbE'ilisor

ikke, at de:r er Grund til at sikro Udsigten for .F'remtiden og gvJre

det veå., ~,t den enk-.:J te iy,l~o sl:al tls.ve Lov til a t lukke Udslgt:m

af langs holp. hems Grund. Buvi:lrelsotl af (lllDnO Udsigt ()r af sto!'

Betydning for Gillclejt3, J:t d,:t er St~~liets i~atur, Jer tiltræklcor

saH :lange Gæst:erj og Jen kan l.::unslkr:Js i Jt'remtidol1 veu, <,t For-
til

pligtelsen!ikke at ls.de Udsigten vokso til p~ahvi10r samtlige Ejon-

domme. Er dette slnaet fast, er d·..; t et anlet ~"~"'fjr!5Sr;laal,i hvill{et

Omfang man vil gøre Forpligtelsen gæl(i.:m<lc, hvilki:Jt lJl!v(;r en

•

Skønssag, vud hvilken der barLd(~.;lW:i t"ges Hensyn til (b:>keligheden

af Udsigtens Genaabning paa det pr n.gæld•.mdo Stc·u og til :TIulig U-

lempe for Ejeren.

Ocr <:lr ikl~e tilztrælclrelig Gr'.md tll a t gi ve E;l mi.!

Krav pna Srstatning, fordi det for~en~s dem at bygge saa hØjt, at

Udsigten fra Stien indskrænltes, idet BebJggelse paa Skrænten de

rl~ste St~dcr vil være uprnktisk, Qg bebyggelse paa nedenfor



Skrænten, der mn.a nntn.gE';s Dt blivø villamæ3sig, !7&Ci ]mrl:.8 bUv(J h'.lj

nok i alt Fald ua,lr Frednin~:mævnct flar Bef0jul;;-:l til 1·t giv,_ Jis-

ponsatioll, hvor -.1(:1' kun -.'1' Tale om et ubl;;tyduligt llldgreb. jJurl

Byrde, ;;-.t fremtLdig Plantning, særlig Hegn, skal holdes n8uc, Ol'

saa Ila turlig og i f.:Jlla:3 Interdssd, &t dur ilu:e sk;~nncs at være

Grundlag for Erstatniug.

Spørgs1':laalct om Fj ernolse a.f ældre Bltvoksning angr1ar I.:n

halv Snl'ls E:j~ndornue og i forskellig Grad. Da d:31' for Tid.:n ,:1' an

D...:l frie Udslgt81' uden lange i.ldlor.rur,l, selvom vi.'!tnok største

D.)l cm af Stræk.ningen er t:!.llukk0t J fin,'i.::s d:.:r a t kunne .:;ivv s Ej e1'-

:1C en Fri st part nvgle Aa.r, inden dt.lt kl.!! f'orl a.nefJ:; , at (ll) skal ned-

s~·:ær()Bdvoksningen f)<"3. deres Grund. FØrst drl. vil rL)!' k.umw 1'0.1:hJfJ

y'j".v pr,a EL':3tatniTlg for Ul~r:t>'l og ForringGlse af L,j -:ndOrQ'lunS Værdi.

"~n.tr. Nr. 3.22. don fØrste Grund fra yJst bcligg(mde: (:161-

IC::::lHove:ugadclD, Stien og Nordre Stl'<ond.vej ,:1' ubebygget, og c]<Jr ,'r

fri Udsigt over ,len mou ikke veJ Somf,artid til " vot, dcJ ';rræ(.I' pa~'

r~n f j ern",rc Grund GI' i Voj en. Her findes der i ~k c Anledning til

at paaLeggo Sorvi tut undti:,g<::n .1tld Hensyn til lidgns Højde og Botyg-

gelSl..llS KarrJ.\:tul'. D8t sa.m.',e ••F,.. gælde de ubeb,;rgg6de Urunde Uatr. 1;1'.

3kb og 3ih.

Pna Mat:.' •. Jr. 3g..::. findds nedenfor Skrænten en Lund

af Gran,,"r. Der (:1' iesuagtct Øl) ret gou Udsigt til Havet; ..ien der

flr und",r Sclg(~n fra Naturfredn~.ngsi'orc;ningcns Side gjort gældende,

at d': ss'; Tr-eer hindrer Uusigten fra otiul1 /aod Nord i Retning af

Gillel~je By, og at dcnno Udslgt savnes. Det findes dog at kunne

volde nogen Usikker~1ed nlIJd Fredn.tngens FOrl:1Ual og Udstrækning,

hvis den ikke begrænsos til Udsigten fra Stien moJ. Bav(~t, og de

omtaltu Træer er ikke i nogen væsentlig Grad til Hinder for denne.

, I
I

Ddt bosteQuues ct~rfor, at dor pa~~ følgende &jcndo.Jr.l e

nord for Gllbjargsti~n

Matr. III'. 3kc, 3kb, 3W, 3pt, 3qt, 3rd, 3021, 3r., 31e" 3fc, 3nlJ

3tx" 3po, 3.rk, 3ev, 311', Jog, 30i, 3dg, 3M, 3hc , 31.2., 3.t§" 3bra,

3~, 3sæ, JJ'v, 3hr, :nu, 31:1, 3ih ikke uden Tilladelse af Frednlngs-



el
I
I
I

nævnet man opføros nogen Bygning, dc'r indskrænker Udsii;tl.ln fra.

j)er "Ju.a i]<;:kr·pan. da nævnto Grunde anbringes LY3thuse,

lhlsigtsstillad.scr, PlanY.:c:værker olIer al1.dro faste lndrdtningcr,

,h~rh8J:;li:l,~rU·lsigten.

I~:r Ple ..ntning :,120:: ikke vokse saa hØj t, a t den indskrænker

Jdsigten. Det S~t,_.l:te gælJ<::r Opvækst efter Neds;ræring.

Plantning, der find<:s, skal paa ~lævn(1ts Forlangende n;;d-

skær·~s til l~ ;J.etJrs Ht:ljdoJ over Stien. Gørl:s Indzigelsa, afsiges

Kondelse Cl~rora.

D8nne sidste Bcstd::1Inclse tr:3der. dug først i Kraft fra.

den J. Oktober 1940.
Matr. Nr. 3Bt, 3?b og 3ih maa kun bebygges, noar Tog-

ning og Plan er goak,mdt r:f Nævnet. Hegn mod Stien rnf~a ikke V;0re

h0jare ond lå Mct~r ovur d~llne.

A. P. L a r s e n.
c. p o u 1 s c n. -B. L o v i n s ~ n ..

:
i
lel
!
I

Denne: K(;;nr',elso kan inden 4 Uger indankes ff)r Overfr ..1d-

ningsnævnct (Torvog:lde .d, København l{,)
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REG. NR. 9?'.J

U D S K R I F T
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds.

KENDELSE
afsagt den 3.December 1946.

Den 7.Oktober 1944 afsagde Nævnet Kendelse angaaende Fred-
ning af Gilbjergstien ved Gilleleje, i hvilken Kendelse det bl.a.
bestemmes, at Nævnet efter den 1.Oktober 1948 skal have Ret til
at forlange Beplantninger nedskaaret til en Højde af 1,25 m over
Stien.

Udøvelsen af denne Beføjelse vilde - naturligvis - være sket
med stor Varsomhed og efter et omhyggeligt Skøn i hver enkelt
Tilfælde.

Alligevel 'vakte Bestemmelsen megen Misfornøjelse hos en Del
Lodsejere og hos Naturfredningsforeningen, hvad der førte til at
Overfredningsnævnet ved Skrivelse af 6.September 1945 hjemviste
Sagen til fornyet Behandling af Nævnet.

N~vnets Formand har sammen med fhv.Dommer A.P.Larsen for-
handlet med en Del af Lodsejerne, men mødte en stærk Modstand
mod Fredningsservitut angaaende Bevoksningens Højde.

Nævnet har derefter den 2/11 1946 foretaget en fornyet Be-
sigtigelse af Stien, hvorved man har konstateret, at Lodsejerne
i det væsentligste har fulgt Nævnets Henstillinger, saaledes at
Udsigtsforholdene nu i det store og hele kan betegnes som til-
fredsstillende.

Da Formaalet med Kendelsen saaledes - stort set - er op-
naaet, skønnes der ikke for Tiden at være Anledning til at under.
kaste Stien særlige Fredningsbestemmelser.

Derfor bestemmes:
Nævnets Kendelse af 7.0ktober 1944 ophæves •
... ~ilt.;ll ~~..,. •.t~ .... 4 ."'''!il~~~'J:IItT~l!rt''<-~'''''.~'''~~'''IC1,f~~~it1I.w''.rsw..""",~,

J.Buoh Carl Poulsen Bernh.Levineen
. . . . . . . .
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Akt: Skab a nr. ~ 'lt .
(ødhlll. •• øf domm.r~ntorll)

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og b!. ! ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

3r Gilleleje
by og sogn m.fl. Købe.ra l bopæl:

Kredltors f REG. NR. q Y3

Gade og hus' ·nr. :
(bvor sld.nl finde.)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet
v/dommer A.P.Larsen,

Hillerød. .
~~~xxX~~xx~1

K ~ N D B L S !S.

afsagt af Fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 17. septem-
ber 1956.

Ove~for den høje skrænt, som Nordsjællands kyst danner mod
Kattegat, fØrer Gilbjergstien mod vest og frembyder, hvor plant-
ning ikke er til hinder, smukke udsigter over havet. Skrænten til-
hører ejerne af en række villaer og er hele vejen beplantet med
træer og buske, hvis væ~st i tidens lØb mange steder har lukket

~,.
eller indskrænket udsigten fra stien, hvorfor der flere gange er
gjort forsøg på ved fredning at sikre dens bevarelse.

Der er nu af Danmarks Naturfredningsforening forelagt næv-
net en plan, der er udarbejdet af forfatteren Anders W. Holm i

Gilleleje, og som går ud på at søge de udsigter, som endnu findes,
bevarede ved, at der med grundejerens samtykke lægges en frednings-
servitut på ejendomm-en.

Denne servitut skulle navnlig gå ud på, at udsigten, hvor den
helt eller delvis lukkes, skal 'bnes igen ved beskæring af buske
og træer, såvel af grene som at top. Denne beskæring er tænkt at
skulle kunne udføres ved sognerauets foranstaltning uden bekostning
for ejeren, medens der ikk&. skulle blive spørgsmål om erstatning for
ulemper eller andet.

De omtalte udsigter fra stien er vendt mOd nord, ud mod havet
• men fra et bestemt punkt på sair~esti - ud fer rnatr. nr. 3hr Glllelej.

- har man desuden udsigt mod nordøst, over Gilleleje havn til Nakke-
8.. lllllngs·

ro"mular hoved fyr. ~er skal ikke ~eget til for at lukke denne udsigt. Træ-



toppene kommer den meget nær. Nævnet har under sagen, særlig af
hensyn til ~akkehoved-linien, ladet udfØre et situ~tloIlsrlds, da

~ aet har vist sig vanskeligt ved almindelig undersøgelse at finde
ud af, hvilke grundstykker, der berørtes af denne linie.

Det første mØde i sagen var den $/12 1954~ og forhandlingerne
er blevet fortsat på flere mØder både i København og i Gilleleje,
indtil man havde fået alle de i forslaget opgivne ejere i tale.
Panthaverne har også været indkaldt. Der er foretaget målinger for
at prøve~ om der lod sig finde en hensigtsmæssig måde at betegne

4tden fri~ udsigt pp i forhold til lokaliteterne med hensyn til sted og
udstrækning.It De ejendomme, med hvis ejere der efter forslaget er opnaet
overenskomst, ligger på strækningen fra kommunens grund matr. nr.
3~ og ud til Gilbjerg. på de yderste ubebyggede ejendomme find8s
kun ringe bevoksning. Udsigtsservituten går for disses vedkot,mende
ud på, at fredningsnævnet, hvis der, særlig som hegn, plantes træer
eller buske, hvis vækst vil kunne indskrænke udsigten fra stien,
forbeholder sig ret til at forlange dem beskåret.

For nogle ejendomm-e findes der en privat ordning, som er
tinglyst: på matr. nr. 3id Gilleleje må der ~ ikke bygges eller

"~opsættes noget udsigtsforringende hegn uden samtykke af ejeren af
matr. nr~ 3kp ibd. Påtaleberettiget er denne,

tt på matr. nr. 32& Gilleleje må bevoksningen ing~nsinee nå en højde
over li meter over jordoverfladen for det nordlige skel af ~atr.

\,
nr. 3bz. Påtaleberettiget er ejerne ~f matr. nr. 3bz, 3~, 3mm
eller parceller, der er udstykkede fra uisse.
på matr. nr. 21 og 2bd $trandbørstrup er ejeren forpligtet til at
holde udsigten over Kattegat fra den over disse matr. nr. ffrende
offentlige gangsti på en nærmere angiven strækning fri. lf~lge

ttservitut af Statsministeriet på matr. nr. 21 og 2b~ lyst 16/3 1939,
skal der være fri udsigt fra stien over de to grunde minus 6 rofra
2bd vestlige skel og 20 m fra 21 østl. skel. Påtaleberettigede er



statsministeriet og Frednibgsnæ~net.c.
Nedenstlende er fortegnelse over de matr. nr. hvis ejere

har tilsluttet sig forslaget. Grundejernes stilling har hvad hOV3d-e
sagen angår været imødekommende, bortset fra ganske få tilfælde, hvor

•



forhandlingen ikke har fØrt til noget positivt resultat, men som
der her ikke er grund til at gå nærmere ind på. Forsåvidt angår de

- .
.. ejendomme, der i det følgende anføres uden særlig bemærkning, har

ejerne tiltrådt, at den existerende udsigt bevares, og at dette
tinglyses som en hæftelse på ejendommen.
l. matr. nr. 3~ Gilleleje, ejer Søborg-Gilleleje kommune, udyrket

areal,
"2. matr. nr. 32& (og 30i, Gilleleje, ejer fru Inger Gautier-Schmidt,
Frederiks holms Kanal 20, København, hæk og krat har stadig været

. ,

skåret ned, således at her en god udsigt over 3Qi. på 30i er ud-
sigten ganske lukket af træer.

3. matr. nr. 3dg ibd. ejer: fru Alice Berthelsen, Gilleleje.
udsigten er uhindret indtil 25 ID fra det østre skel.

4. matr. nr. 3ts ibd. ejer fru Merete Tiemtoth, Gilreleje.
ejendommen er ubebygget. Der er udsigt indtil ca 27 ID vest -for
trappen.

5. matr. nr. 31& ibd. ejer KØbenhavns kommunelærerforenings ferie- og
svagbØrnshjem, Mariendalsvej 11, København F, ved frk. Ellen Mygind
Hegn og krat, der består af'roser og elm nedskæres i hele 'grundens

" bredde,

\ 6. matr. nr. 3!!!ibd. ejer fru Asta Vedsmand, Gl. Kongevej 150, KØben-
havn F.
ejerinden har erklæret sig villig til at lade kommunen fjerne de

•

4 store gl. graner ved stien. Hun har fjernet træer, der kom ud-
t~sigten mod n.ø. for nær, 'og vil i fremtiden ved b~skæring sørge

for, at udsigten mod n.ø. ikke går tabt. 8un'ønsk~istand fr~
kommunens side undtagen med hensyn til de 4 graner.

7. matr. nr. 3sæ ibd. ejer lanJsretssagfØrer E. Friehling, Hyldevænget
3, Kongens Lyngby.
ejeren har oplyst, at han har fjernet flere træer, der kunne komme
for nær ind på n.ø. linien, og at han i fremtiden vil søge at be-
vare denne udsigt, idet han ikke vil lade bevoksningen på sin ejen-
dom hindre udsigten fra stien i videre omfang, end det sker ved



den nuværende bevoksning.
• 8. matr. nr. 3lu ibd. ejer stud med. Erik Bunæus, Brunevang 29,

BrØnshøj.
Hegnet må ikke være mere end 1,25 m over stiens niveau.

9. matr. nr. 3el ibd. ejer læge Johan Emil Egense, Maglegaards-
alle 20, Søborg.
Om hegn gælder det samme. For tiden er der fri udsigt indtil
ca· l? m vest for lågen.

10; matr. n1.'.3hr ejer legatinstitutionen IfOdsigtshøjene", fob~nne
og Vatd. Klains rekonvalescenthjem, vingaardsstr~de 3, Kbhvn.

" "

,ttll: matr. nr. 21 Strandbørstrup, direktør S. A. Løvengren, Rms-
kildevej 57, Valby.

'12. matr. nr. 2bi, 2bk ibd. ejer Strandbakkeselskabet
! < ~

13. matr. nr. 2~, 2ba ibd. ejer Søborg-Gilleleje kommune,
14. matr. nr. 2g ibd. ejer Strandgaard~ns grun~ejerforening.

-4
2ca ibd. ejer direktør E. Muller, Ahlmanns Alle 1-15. matr. nr.

'-l:~.Hegn må på de anførte grunde i Strandbørs trup ikke være
i~'1f .} ~t',~.. '
~',;"
~~ ~~~
rl:. - ,
~: f.å. påtaget sig at lade bevoksningen på de anførte ejendomme ved, .

over 1,25 m ov~r, stiens niveau.
- ". ,

Søborg-Gilleleje kommune har ifølge skrivelse af 18. marts

:~ Gilbjergstien nedskære således, at udsigterne bevares.
'-11 I henhold til foranstående "_

b e s t ~~ m e s:
4t at der pålægges de under 1-15 anførte ejendorr~es ejere at bevare

udsigten fra stien i det for hver ejendom foran anfØrte omfang.
i

Dette tinglyses på ejendommene og ud1tYkkes ved, at der pa disse
ejendommes blad i tingbogen noteres: Kendelse af Fredningsnævnet
af 17. septbr. 1956 om bevarelse af udsigten':fra Gilbj ergstien med
påtaleret for fredningsnævnet, også f.s.v. angår, de anførte på
ejendommene matr. nr. 3id Gilleleje (ejer Behrens) og 32& hvilende

4t privare udsigtsservituter.
J. Kortzau Hansen. C.Poulsen. Haagen B. Petersen.
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Æf\h~ " d1.w 6YvV>urJ..d)JL a.J tf.t,.,..~ ~~ ~ ~

kræves, hvis den inden 4 uger indankes for overfredningsnævnet,
Slotholmsgade 10, København K.

Begæres tinglyst på matr. nr. 3r, 3QK, 30i, 3d&, 3ts,Jit,
3nz, 3~, 3lu, 3~, 3hr Gilleleje by og sogn og matr. nr. 21, 2bi, 2bk,
2~, 2~ 2g, 2ca Strandbørstrup.

-Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt
Frederikssund den 25/9 1956.

J. Kortzau Hansen •

•
j. Kr.

~ .- §1 II

" § :1' "§ .. /f
. 1 • "

ralt Kr.

,
\.

(:~'ji.:~~ehJ Rigug'~ b(!kræj'fe8.

J)ommeren i if.ro~(Jrg ue,t-re l!irk. j,en o?f -// - J r S lY

•
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Afgørelser - Reg. nr.: 00943.00

Dispensationer i perioden: 23-09-1982 - 21-10-1993



• (;\'[ RF REDNIf~GSNÆVN ET

• 1~o€ KOLent:'JI,f) K

Telefon~< .
01-133638

Tømrerrncs ter
Per Tom Staunskær JTI. fl.
Gillcleje.

J. nr.: 2431 D/79-1/81

I
Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds har ved

skrivelse af 14. maj 1981 truffet afgørelse om beskæring af beplantningen langs Gil-

bjergstien for så vidt angår ejendommene matr. nr. 3 iø, 3 nz, 3 sæ og 3~, Gilleleje,

samt matr. nr. 2 bi og 2 bk, Strand Børstrup . De pågældende ejendomme er omfattet

af fredningsnævnet s kendelse af 17. september 1956 vedrørende bevaring af udsigten

ud over havet fra Gilbjergstien.

Afgørelsen er af Danmarks Naturfredningsforening indbragt for overfred-

ningsnævnet med påstand om, at udsigten over de nævnte ejendomme søges genetable-

ret i overensstemmelse med fredningen. Det er foreningens opfattelse, at afgørelsen

lkh.e i tilstrækkeligt omfang tilgodeser fredningsformålet om at bevare udsigten fra

Gilbjergstien.

, l kendelsen er det nærmere præciseret, hvorledes udsigten skal bevares

ved beskæring af buske og træer på de enkelte ejendomme. Beskæringen skulle i for-

bindelse med fredningens gennemførelse foretages af kommunen uden bekostning for

ejerne og i tiden derefter af ejerne selv. Af fredningsnævnet s afgørelse fra 1981 frem-

går, at fredningsnævnet ved besigtigelse har konstateret, at der "i foråret 1981 er fo-

retaget beskæring af bevoksningen på ovennævnte ejendomme.

Sagen er herfra forelagt Græsted-Gilleleje kommune, som efter at have fo-

retaget besigtigelse af området i juni 1982 har oplyst, at bevoksningen på de nævnte

ejendomme i flere tilfælde har nået en sådan højde, at udsigten fra Gilbjergstien ud

over havet hindres , og at fældning og/eller topbeskæring derfor skønnes nødvendig.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Uanset det af Danmarks Naturfredningsforening anførte nnder overfred-

ningsna.'vnet ikke anledning til at ændre frcdmngsnævnets afgørelse af maj 1931, som
er truffet efter forudgående besigtigelse af bl.a. ejendommene matr.nr. 3 iø, 3 nz,

Fu 10-1
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:i !->d l'f; ~~.!.:!.' Cjl!('lqc, ;,dmt '1I,,(r.nr. L~ og:2 1)1-, ';tl~Jnd nØl ~trup. h\'Cl Jli'ler dCl

<"J konstllteret, at <lpr er forctdget /)t'skci.ring af uevoksningen der. [)vn af fJe'dnings-

na'vnet trufne afgørelse starlfcl'c,tes dprfol-. :-'1an skdl riog sa)1ltiJig henlC'de opmil:rk;,olil-

hedel! på, at det af fredning'in,l'vnet;, kendelse fremgå r, at der af hensyn til iJevari ng

af udsigten over havet fra Gllbjergstien stedse skill foretages oeskc-ering af oevoksJJin-

gen på forannævnte ejendomme, samt i hvilket omfang det skal ske. Dette gælder og-

så for så vidt angår den vækst af bevoksningen, der er foregået efter fredningsnæv-

nets afgørelse.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer.

Afgørelsen er enstemmig.

P. o. v.

I

.l-
I

Bodil Lund-Jacobsen

fm.

. / (
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,OVERFREDNINGSNÆVNET Amaliegade 7 bl- j/kh
1256 København K

Telefon ••••
01-133638

Landsretssagfører E. Friehling
Frimodtsvej 14
2900 Hellerup

Dato: 1. december 1983

J. nr.:2431 D/79

Veckv--øvev
F 5 \ b?> /8'2 a. \-

4/'0 ocr ,Q/5 lq 83
C

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds
har den 19. maj 1983 i medfør af naturfredningslovens § 34, stk. l, truffet
afgørelse vedrørende beskæring af beplantningen på bl.a. Deres ejendom,
matr.nr. 3 sæ, Gilleleje By, Gilleleje. Ejendommen er omfattet af frednings-
nævnets kendelse af 17. september 1956 vedrørende bevaring af udsigten ud
over havet fra Gilbjergstien.

Denne afgørelse har De indbragt for overfredningsnævnet, idet
De bl.a. har anført, at afgørelsen indebærer en udvidelse af fredningsnævnets
kendelse fra 1956 ved at inddrage også udsigten til Gilleleje havn. På bag-
grund heraf ønsker De fredningsnævnets afgørelse af 4. maj 1981, som over fred-
ningsnævnet har stadfæstet den 23. september 1982, fastholdt. Af afgørelsen
fremgår, at De over for fredningsnævnet har givet udtryk'for, at beplantnin-
gen på grunden er så værdifuld, at dens bevaring bør gå forud for genetable-
ring af udsigten. Ved afgørelsen er det bl.a. pålagt Dem at beskære et aske-
træ, samt at fjerne 4 grantræer .

Af fredningsnævnets kendelse af 17. september 1956 fremgår, at
de endnu eksisterende udsigter fra stien, som ønskes bevaret, er vendt mod
nord ud mod havet, men fra et bestemt punkt på samme sti - ud for matr.nr.
3 hr, Gilleleje - har man desuden udsigt mod nordøst, over Gilleleje havn til
Nakkehoved fyr. Denne udsigt ønskes også bevaret. En del af matr.nr. 3 hr,
som er beliggende søværts stien, er senere inddraget under matr.nr. 3 sæ.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Det må lægges til grund, at udsigten fra Gilbjergstien over
matr.nr. 3 sæ, Gilleleje, også omfatter udsigten mod nordøst over Gilleleje
havn til Nakkehoved fyr, idet matr.nr. 3 sæ nu også omfatter den søværts
stien beliggende del af matr.nr. 3 hr. Der ses således ikke at være sket en



,,.
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... udvidelse af fredningskendelsen fra 1956 ved, at fredningsnævnet i sin
afgørelse af 19. maj 1983 også tager hensyn til udsigten til Gilleleje
havn.

Under henvisning hertil ses der ikke at være grundlag for at
ændre den af fredningsnævnet trufne afgørelse. Afgørelsen stadfæstes her-
ved. Fristen for udførelsen af de af fredningsnævnets påbudte foranstalt-
ninger fastsættes til l. januar 1984.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets med-
lemmer, idet et medlem var inhabil. Afgørelsen er enstemmig •

•
I

J P. o. v.

~~d~-~
. Bodil Lund-Jaco~n -

fuldm •

•
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År 1983, den 4. maj kl; 10 afholdt fredningsnævnet for Fre-
deriksborg amts nordlige fredningskreds møde i Gilleleje til be-
handling af forskellige klager over manglende udsigt fra Gilbjerg-
stien, der skal være en følge af tilsidesættelse af fredningsken--delse af 17. september 1956 ved undladt beskæring af beplantning
således:

~ F.S. 157L82:

Klager: J. Krogh Andersen over manglende beskæring på matr. nr.
2 bi, 2 bk Strand Børstrup, tilhørende "Gilleleje Strandbakker",
og på matr. nr. 2 ib Strand Børstrup, tilhørende Kurt Lænkholm.

F.S. 163/82:
Klager: Jan Ferdinandsen over manglende beskæring på matr. nr.
3 iø Gilleleje, tilhørende Per Staunskjær, matr. nr. 3 sæ Gille-
leje, tilhørende Axel Friehling, matr. nr. 3 lu Gilleleje, ti1hø-II rende Poul Andreassen, og på matr. nr. 3 cl Gilleleje, tilhøren-
de Lis Møller.

• F.S. 184/82:
Klager: C. E. Andersen over manglende beskæring på matr. nr.e
(som i F.S. 163/82) samt på matr. nr. 3 nz Gilleleje tilhørende
Carsten Wiedemann.

For nævnet m~dte formanden, dommer P. H. Raaschou samt
medlemmerne R. Berdiin og Lau Jensen.

For Græsted-Gilleleje kommune mødte bygningsinspektør Axel
Schou.•



•
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For Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor mødte Anni
Freiesleben.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
skovrider Lars Toksvig.

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.
Der foretoges besigtigelse.
For de nedenfor nævnte ejendomme var lodsejere og klagere

mødt som anført:
Matr. nr. 3 iø Gilleleje:
Ejeren Per Staunskjær var mødt.
Klagerne C. E. Andersen og Jan Ferdinandsen var mødt.
Nævnets formand bemærkede, at der ifølge kendelsen af 1956

skal foretages nedskæring af krat af roser og elm i hele grundens
bredde.

Formanden bemærkede endvidere, at nævnet den 4. maj 1981,
senere stadfæstet af Overfredningsnævnet, bestemte, at 2 - 3
træer langs østskellet skulle beskæres.

Klageren C. E. Andersen har i sin klage anført, at bevoks-
ningen langs stien er 2 - 4 m høj, træer og buske på ejendommen
iøvrigt så tætte og høje, at havudsigten er skjult •

Klageren Jan Ferdinandsen har anført, at bevoksningen er ikke
under 4 m og op til 8 m høj, og at der ikke mere er udsigtshul-
ler.

Bygningsinspektør Schou har anført, at en generel fældning
og/eller topbeskæring er nødvendig, idet der ikke er fri udsigt
over havet på grund af skræntbevoksningens højde.

Nævnet konstaterede, at der fra stien ikke er udsigt til
havet som følge af skræntbevoksningen, der har betydelig højde
og foruden af krat langs stien består af højstammede unge træer.

En forhandling med ejeren førte ikke til en aftale.



I
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Nævnet vedtog enstemmigt at pålægge Per Staunskjær inden
1. juni 1983 at foretage nedskæring til højden 1,25 m over Gil-
bjergstiens niveau af bevoksningen langs stien og at foretage
fældning af mindst 20 af de på skrænten voksende højstammede
ca. 10 cm tykke træer.

Per Staunskjær af trådte.

Matr. nr. 3 nz Gilleleje:
For ejeren Carsten Wiedemann mødte advokat Axel Friehling.
Klageren C. E. Andersen var mødt.
Nævnsformanden bemærkede, at det af kendelsen fra 1956 frem-

går, at 4 store graner ved stien skulle fjernes, og at ejeren vil-
le sørge for, at udsigten mod nordøst ikke går tabt.

Nævnsformanden bemærkede, at nævnet den 4. maj 1981 havde
bestemt, at en ahorn i det sydvestlige hjørne burde fjernes.

Klageren C. E. Andersen har anført, at ahorntræet ikke er
fjernet, og at hegnet langs stien er 2,5 m højt, således at ud-
sigten er helt skjult.

Bygningsinspektør Axel Schou har anført, at ahorntræet ikke
er fjernet, og at den i kendelsen nævnte udsigt mod Nakkehoved
fyr er lukket af bevoksning på skrænten ved vestskellet •

Nævnet konstaterede, at ~orntræet ikke er fjernet trods
nævnets bestemmelse af 4. maj 1981. Det konstateredes endvidere,
at krat langs stien hindrer den i kendelsen nævnte udsigt.

Ved nævnets enstemmige beslutning pålagdes det ejeren at
fjerne det omhandlede ahorntræ og at beskære krattet langs stien,
således at krattet ikke hindrer udsigten.

Matr. nr. 3 sæ Gilleleje:
Ejeren advokat Axel Friehling var mødt.
Klagerne C. E. Andersen og Jan Ferdinandsen var mødt.

:

.~
l'
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Nævnsformanden bemærkede, at det af kendelsen fra 1956 frem-
går, at ejeren vil søge at bevare udsigten på nordøstlinien, idet
han ikke vil lade bevoksningen på ejendommen hindre udsigten fra
stien i videre omfang end ved nuværende bevoksning.

Formanden bemærkede endvidere, at nævnet den 4. maj 1981
bestemte, at graner på den vestlige del kan blive, indtil de
falder (3 - 4 år?), 1 egetræ 10 m nord for stien kan blive stående.

Klageren C. E. Andersen har anført, at bevoksningen langs
stien er 2 m høj, at et asketræs nedhængende grene og forskellige
nye graner og selvsåede birk og eg hindrer udsigten.

Klageren Jan Ferdinandsen har anført, at der er dårligt ned-
klippet langs stien, og at udsigten til KulIen og solnedgangen
er totalt gået tabt •

Bygningsinspektør Axel Schou har anført, at hækken hindrer
udsigten, at hækken bør nedklippes til 1,25 m, at grene på et
asketræ bør fjernes, og at bevoksningen på skrænten ved østskel-
let hIndrer uqsigten mod Nakkehoved fyr. Denne bevoksning bør
fjernes eller topskæres.

Nævnet konstaterede, at udsigten hindres i det væsentlige
som af bygningsinspektør Schou anført •

Advokat Axel Friehling gør gældende, at den på grunden eksi-~

sterende bevoksning ikke hindrer udsigten i videre omfang end
den bevoksning, der fandtes på tidspunktet for kendelsen af 1956.
Han accepterer dog, at et asketræ, der i forvejen er beskåret
af el-selskabet, helt fjernes. Derudover finder han beplantnin-
gen på grunden så værdifuld, at dens bevaring bør gå forud for
genetablering af udsigten.

Ved nævnets enstemmige beslutning pålagdes det ejeren inden
1. juni 1983 at fjerne det asketræ, som han foran har accepteret
at fælde. Det pålagdes endvidere ejeren inden samme frist at
foretage ~pkapning af nedhængende grene på et andet asketræ, så-



ledes at nedhænget ikke hindrer udsigten. Det p~lagdes endeligt
ejeren inden samme frist at fjerne i østskellet 2 sammenvoksede
grantræer, hvoraf det ene i hvert fald har til dels røde n~le,
samt yderligere de to høje grantræer, der står nærmest nord for
de nævnte to sammenvoksede grantræer.

Da så vidt var passeret, forlod klageren Jan Ferdinandsen
mødet.

I

Matr. nr. 3 lu Gilleleje:
For ejeren mødte advokat Axel Friehling.
Klageren C. E. Andersen var mødt.
Nævnaformanden bemærkede, at hegnet ifølge kendelsen fra

1956 ikke må være over 1,25 m over stiens niveau. Han bemærkede
endvidere, at ejeren på nævnsmødet den 4. maj 1981 tilkendegav at
ville sørge for nedskæring af enkelte buske, der er højere end
1,25 m.

Klageren C. E. Andersen har anført, at hegnet er 2 - 3i m højt.
Bygningsinspektør Axel Schou har anført, at hækken hindrer

udsigten og bør nedklippes til 1,25 m.
,

Det konstateredes, at hækken er højere end tilladt efter
kendelsen •

• Advokat Axel Friehling tilkendegav, at ejeren før l. juni
;.1983 vil sørge for, at hegnet nedklippes til 1,25 m.

Matr. nr. 3 cl Gilleleje:
For ejeren mødte advokat Axel Friehling.
Klageren C. E. Andersen var mødt.
Nævnet konstaterede, at hegnet ikke er over 1,25 m højt,

og at der er fri udsigt, hvorfor nævnet ikke har bemærkninger.
Klageren C. E. Andersen erklærede sig enig i, at der ikke

er noget at foretage, men nævnte, at nedskæring er foretaget
efter klagens indsendelse •

•

---- --------
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Advokat Axel Friehling forloå herefter mødet.

Matr. nr. 2 bi, 2 bk Strand Børstrup:

•

For ejeren, Strandbakkeselskabet, mødte Ulrik Jensen.
Nævnsformanden bemærkede, at hegnet ikke må være over 1,25

m efter kendelsen af 1956.
Klageren anførte, at bevoksningen har nået en sådan højde,

at man ikke kan se havet.
Bygningsinspektør Axel Schou anførte, at der bør foretages

en udtynding, således at værdiløst krat fjernes, hvorved man vil
få udsigt mellem grupper af fyr og rugosa.

Det konstateredes, at en bevoksning langs Gi1bjergstien i
væsentligt omfang hindrer udsigten, men det konstaterede s også,
at netop langs denne bevoksning og på dens nordlige side ud mod
havet løber der en sti på Strandbakkeselskabets areal, således
at man fra denne sti har frit udsyn over havet. På stien er op-
stillet forskellige bænke.

Som det skete i nævnsmødet den 4. maj 1981 henstillede næv-
net til ejeren at foretage oprydning og eventuel udtynding i
bevoksningen mellem de nævnte to stier.

Ulrik Jensen gav tilsagn om at ville foretage en sådan op-
rydning. ~

Nævnet fandt herefter ikke anledning til at foretage videre
vedrørende denne ejendom.

ee

Matr. nr. 2 ib Strand Børstrup:
Ejeren Kurt Lænkholm var mødt.
Klageren J. Krogh Andersen var ikke mødt.
Nævnsformanden tilkendegav, at denne ejendom ikke er omfat-

tet af kendelsen fra 1956, men af en på ejendommen den 25. maj
1959 tinglyst deklaration.

Kurt Lænkholm foreviste deklarationen og nævnte, at den
•

indhold går ud på at friholde en 5 m lang strækning, der begynder

I J
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4 m vest for det sydøstlige skelhjørne. De nævnte 5m svarer i det
væsentlige til indkørslen til ejendommen.

Nævnet konstaterede, at udsigten over havet er hindret af
visse mindre vækster for enden af den omtalte indkørsel.

Kurt Lænkholm gav tilsagn om at ville foretage en afkvist-
ning og oprydning, således at udsgiten fra stien gennem indkørs-
len og ud over havet ikke hindres, og således at deklarationens
ordlyd efterleves.

Herefter fandt nævnet ikke anledning til at foretage yder-
ligere vedrørende matr. nr. 2 ib.

De af nævnet foran trufne afgørelser kan inden 4 uger ankes
tilOverfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse, Frederiksborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbesty-
relsen, Fredningsstyrelsen samt anerkendte foreninger og institu-
tioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål.

Lau Jens~n P. H. Raaschou R. Berdiin

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Hørsholm, denr!,9 MAJ 1983
\..{lh{1~

P. H. Raaschou
nævnets formand
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_ Fredøriksborg emts nordlige
• frødningskrods

FolehavtvGj 1, 2970 Hørsholm
TIf.0286 1550

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 ~ OKT. 1987

Ar 1987, den 23. september kl. 11.45 afholdt fredningsnævnet

for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Gilleleje

under ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann An-• dreasen og Alfred Jensen som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:

,I F.S. 138/1987 Behandling af forespørgsel

om Græsted-Gilleleje kommunes pligt

til ifølge nævnskendelse af 17. septem-

ber 1956 at bibeholde udsigt over Kat-

tegat på matr. nr. 3 r Gilleleje.

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte dr. phil. Jørgen

Sparck.

For Græsted-Gilleleje kommune mødte Axel Schou og Erik Biering.

Klageren, Børge Skovbjerg var mødt tillige med en del interes--• serede .

Besigtigelse fandt sted.

Ole Nørgaard oplyste, at det af den eksisterende fredningsken-

delse fremgår, at den eksisterende udsigt skal bevares.

Det konstateredes, at udsigten på de første cirka 30 meter

fra østskellet er hindret af forskellige træer og buske. løvrigt

er udsigten passende.

Axel Schou vil ikke bestride, at udsigten på de nævnte første

30 meter var fri, da kendelsen blev afsagt.

Ole Nørgaard og Jørgen Sparck tilkendegav, at der bør finde

en beskæring sted.
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Axel Schou og Erik Biering erklærede sig enig i, at kommunen

i efteråret 1987 foretager fornøden beskæring, således at udsigten

retableres.

Børge Skovbjerg erklærede sig tilfreds hermed.

S~sluttet.

P. H. ~~~ou•
I

-•
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Ar 1991 den 2. december traf Naturfredningsnævnet for Frederiks-
borg amts nordlige fredningskreds
i sag

FS 121/89 Fredning af udsigten
fra Gilbjergstien i
Græsted-Gilleleje kommune

følgende

A F G 0 R E L S E:

r. Indledning:
I skrivelse af 15. august 1989 anmodede Miljøministeriet,
Skov- og Naturstyrelsen, om, at der blev rejst en sag til
fredning af udsigten fra Gilbjergstien i Græsted-Gilleleje
kommune. Fredningssagen blev rejst for at tydeliggøre den
af Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fred-
ningskreds den 17. september 1956 trufne afgørelse om
fredning af udsigten over Kattegat.

-e
I et samtidigt fremsat fredningsforslag udarbejdet af Skov-
og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening hedder
det blandet andet:
II

Baggrunden for fredningsforslaget.

Den 17. september 1956 traf Fredningsnævnet for Frederiks-
borg Amt en afgørelse om fredning af udsigten over Kattegat
fra Gilbjergstien mellem Gilleleje og Gilbjerghoved.

Fredningen motiveredes, som følger:

"Oven for den høje skrænt, som Nordsjællands kyst danner mod
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Kattegat, fører Gilbjergstien mod vest og frembyder, hvor
plantning ikke er til hinder, smukke udsigter over havet.
Skrænten tilhører ejerne af en række villaer og er hele
vejen beplantet med træer og buske, hvis vækst i tidens løb
mange steder har lukket eller indskrænket udsigten fra sti-
en, hvorfor der flere gange er gjort forsøg på ved fredning
at sikre dens bevarelse."

På denne baggrund afsagde fredningsnævnet ovennævnte afgør-
else, som tinglystes på en række ejendomme.

Fredningsafgørelsen er imidlertid uklar på en række punkt-
er, hvilket har gjort det vanskeligt at administrere den.

Den eneste mulighed for at tydeliggøre den gamle frednings-
afgørelse er at rejse en ny fredningssag, jfr. naturfred-
ningslovens § 34 a.

I det nye fredningsforslag er endvidere medtaget en række
ejendomme, som ikke var omfattet af den gamle fredning.

"

• I fredningsforslaget hedder det herefter:

"Fredningens form~l:

§ 1 Fredningen har til formål at sikre udsigten ud over havet
fra Gilbjergstien.

§ 2 Til opfyldelse af fredningsformålet fastlægges et vandret
højdegrænseplan for bevoksningen på de af fredningen om-
fattede ejendomme. Højdegrænseplanet fastlægges for hver
enkelt ejendom i en højde af 1,25 m over stiens overflade.
Beplantningen på ejendommene må ikke rage op over højde-
grænseplanet. Solitærtræer er dog undtaget fra be-
stemmelsen. Træer, der er omfattet af undtagelsesbe-
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stemmeisen, afmærkes på foranledning af fredningsnævnet.

§ 3 Bebyggelse: Ny bebyggelse på de af fredningen omfattede
ejendomme må ikke overskride højdegrænseplanet. Forbudet
gælder ikke ledningsmaster, flagstænger, antenner o. 'lign.

§ 4 Tilsyn: Hovedstadsrådet eller den myndighed, som måtte over-
tage tilsynet med privatejede, fredede arealer, påser, 'at
ovennævnte bestemmelser overholdes.

• § 5 Pleje: Til opfyldelse af fredningens formål skal der uden
udgift for ejendommens ejer foretages afkapning af bevoks-
ning, som rager op over højdegrænseplanet.

Hovedstadsrådet eller den myndighed, som måtte overtage
tilsynet med privatejede, fredede arealer, er berettiget
til at aftale med en kommunal myndighed, at denne står for
plejen.

§ 6 Dispensation: En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-3
kan gives efter reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis
det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål.

• § 7 Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt den 17. sep-
tember 1965 trufne afgørelse om fredning af udsigten over
Kattegat fra Gilbjergstien ophæves ..... "

Fredningsforslaget vedrørte følgende ejendomme:

Matr.nr. 2 gs, 2 gu, 2 gr, 2 gI, 2 a y , 2 ak, 2 bs, 2 f, 2
eh, 2 hø, 2 n, 2 ie og 2 ea, 2 id, 2 g, 2 ba, 2 bæ, 2 1m, 1
In, 2 bi, 2 bk og 2 ei, 2 l, alle Strand-Børstrup by, 3 ih,
3 cl, 3 lu, 3 rv, 3 sæ, 3 nZ,3 bm, 3 rs, 3 iø, del af 3 he,
3 ts, 3 dg, 3 øz, 3 og, 3 ev, 3 ie, 3 ako, 3 agæ, 3 ie, og
3 r, alle Gilleleje by.



- 4 -

II. Nævnets behandling af sagen:

A. Efter at nævnet havde bekendtgjort fredningsforslaget, blev
der afholdt møde den 13. december 1989 med de af forslaget
berørte grundejere og myndigheder.

Hovedstadsrådet tiltrådte fredningsforslaget.

Græsted-Gilleleje kommune tiltrådte fredningsforslaget med
bemærkning, at kommunen ikke vil bidrage til udgifterne til
plejeforanstaltninger .• Skov- og Naturstyrelsen har derefter i skrivelser af 7. maj
og 23. maj 1990 ændret påstanden for så vidt angår
forslagets § 2 således:

Sidste og næstsidste punktum i § 2 udgår og erstattes af
henholdsvis:

"Fritstående træer i en afstand på og over 1,75 m fra skel
mod stien er undtaget fra bestemmelsen.

Fredningsnævnet kan undtage fritstående træer nærmere
stiens skel end 1,75 m fra bestemmelsen i § 2.

I § 7 ændres årstal 1965 til 1956 og i §§ 4 og 5 ændres
"Hovedstadsrådet" til "Frederiksborg amtsråd"

"

Samtidig udtoges matr.nr. 3 ie Gilleleje af forslaget.

Danmarks Naturfredningsforening har som medforslagsstiller
ikke haft bemærkninger til fredningforslaget og de fremsatte
ændringsforslag.

Nævnet har foretaget berigtigelser den 23. maj 1990 og den
13. marts 1991.
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Under nævnsmødet og under de foretagne besigtigelser er der
fremkommet indsigelser,henstillinger og begæringer således:

B. Vedrørende enkelte ejendomme m.v.

1. matr.nr. 3 r Gilleleje by.
Skov- og Naturstyrelsen har henstillet til nævnets over-
vejelse, om ejendommen bør udgå af fredningen, idet ejerrdom-
men er inddraget under en anden verserende fredningssag
(FS 46/90)

2. matr.nr. 3 ie Gilleleje by.
Forslagsstillerne har den 7. maj 1990 frafaldet fredning af
denne ejendom. Ingen har fremført bemærkninger dertil.

3. matr.nr. 3 fe Gilleleje by.
Det er ved besigtigelsen konstateret at ejendommen er
bebygget uden gene for udsigten, at der ikke på ejendommen
findes udsigtsgenerende vækster og at der langs skel mod
Gilbjergstien er opsat et cirka 1,25 meter højt raftehegn.

•
Ejeren af den syd for Gilbjergstien beliggende ejendom
matr.nr. 3 ud har begæret matr.nr. 3 fe inddraget under
fredningen, fordi udsigten fra matr.nr. 3 ud derved kan
sikres.

4. matr.nr. 3 agæ Gilleleje by.
Ejendommens ejer, Niels Hørlyk, har protesteret mod fred-
ningen og henvist til, at der ikke er grund til at inddrage
ejendommen i fredningen, fordi grunden er lavtliggende i
forhold til Gilbjergstien, og fordi den ligger bagved en ud-
sigtsbegrænsende bygning på matr.nr. 3 ie.

5. matr.nr. 3 ako Gilleleje by.
Ejeren, Grethe Fiseher Staunskjær, har protesteret mod, at
ejendommen inddrages under fredningen. Hun har oplyst, at
ejendommen er på ca. 700 m2. Der er for nogle år siden op-
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nået byggetilladelse. Såfremt tilladelsen er udløbet, vil
den blive søgt fornyet, idet det er tanken at bebygge ejen-
dommen, der ikke tidligere har været fredet. Erstatnings-
krav vil i givet fald blive fremsat.

6. matr.nr. 3 ev Gilleleje by.
Ejeren, Svend Erik Petersen, har tilkendegivet, at han vil
lade den eksisterende bevoksning fælde bortset fra enkel~e
træer, som han selv vil udpege, eventuelt efter konference
med andre beboere på stien .• 7. matr.nr. 3 øz Gilleleje by.
Det er konstateret at ejendommen er bebygget "i bunden" uden
gene for udsigten. Ejeren af den syd for Gilbjergstien
beliggende ejendom matr.nr. 3 qx har begæret et 6 meter
bælte på matr.nr. 3 øz ryddet for beplantningen, der ikke
kan anses for bevaringsværdig.

B. matr.nr. 3 og Gilleleje by.
Det er ved besigtigelse konstateret, at de på ejendommen
voksende enkeltstående nåletræer ikke er til hinder for den
udsigt over havet, der søges skabt og bevaret ved
fredningen. Ejendommen bør derfor udgå af fredningen .

• 9. C. E. Andersen har for ejeren af den syd for stien
liggende ejendom matr.nr. 3 øn begæret ejendommen matr.nr.
3 oi Gilleleje by inddraget under fredningen, fordi det
uden en sådan inddragelse ikke vil være muligt på en lang
strækning fra Enebærbakken til Nordhøjvej at se ud over
havet, og fordi en gammel aftale ikke bør være til hinder
for den nyvurdering, der skal finde sted under behandlingen
af det foreliggende fredningsforslag.

10. matr.nr. 3 dg Gilleleje by.
Ejendommen er bebygget med det såkaldte "Panoramahus". Der
er ikke vækster til gene for udsigten på ejendommen.

-e
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11. matr.nr. 3 ts Gilleleje by.
Ejeren, Leif Lindgaard, har erklæret sig tilfreds med, at
tre nærmere udpegede træer bevares.

12. matr.nr. 3 hc Gilleleje by.
Ejeren, Jørgen Kallestrup, har begæret tilladelse til at
bevare granbeplantningen på den nord for Gilbjergstien
beliggende del af ejendommen. Ejeren har henvist til, at
skrænten foran ejendommen altid har været beplantet med
høje grantræer for at skabe læ for den nordvestlige kuling.
Han har i 1968 retableret granbeplantningen med cirka 1000
nye træer. Jørgen Kallestrup har subsidiært anmodet om
dispensation til bevarelse af beplantningen, så længe han
er ejer af ejendommen.

13. matr.nr. 3 iø og 3 rs Gilleleje by.
Ejeren, Per Staunskjær, har fremsat begæring om bevarelse
af en trægruppe langs østskellet på matr.nr. 3 iø og tre
egetræer på samme ejendom bevaret.

Idet ingen har haft indsigelser mod ejerens begæring har
Skov- og Naturstyrelsen fremsat forslag til ændring af
fredningsgrænsen på denne ejendom, som det fremgår af kort.

14. matr.nr. 3 nz Gilleleje by.
Forslagsstillerne har ikke indvendinger imod at ejerens
begæring om at 2 bøgetræer og 1 birketræ samt yderligere 3
fyrretræer bevares.

15. matr.nr. 3 lu Gilleleje by.
Efter at der er fremsat ønske om bevarelse af 2 grantræer på
ejendommen, har forslagsstillerne tiltrådt en bevarelse af
disse to træer.

16. matr.nr. 2 ba Strand Børstrup.
Ingen har haft indvendinger mod bevarelsen af en vindblæst
lav eg.
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III. Nævnets afgørelse:
Efter de foretagne besigtigelser, rådslagninger og votering
skal nævnet udtale:

A. Fredningens formål:

Nævnet kan tiltræde, at den offentlige sti, Gilbjergstien,
som følge af dens særlige beliggenhed giver offentligheden
mulighed for værdifulde udsigter over havet, og nævnet anser
det for væsentligt, at der ved fastlæggelse af frednings- og
plejebestemmelser for de nord for stien beliggende, privat-
ejede ejendomme, skabes og sikres offentligheden mulighed
for udsigter og disses bevarelse. Nævnet kan derfor til-
træde, at der ved fredning fastlægges de fornødne frednings-
bestemmelser som nedenfor fastsat.

B. Fredningens afgrænsning:

1. matr.nr. 2 bi, 2 bk, 2 ei Strand-Børstrup og 3 r Gilleleje by.

·e
Da disse ejendomme ved nævnets afgørelse i sagen FS 46/1990 er
pålagt frednings- og plejebestemmelser, der sikrer også udsigten
fra Gilbjergstien mod havet, findes matr.nr. 2 bi, 2 ~, 2 ei
Strand-Børstrup og 3 r Gilleleje by at burde udgå af nærværende
fredningssag.

3. matr.nr. 3 fe Gilleleje by.

Efter det ved besigtigelsen konstaterede findes der ikke at
være knyttet nogen væsentlig offentlig interesse til en ind-
dragelse af ejendommen under fredningen, og da der ikke ved
fastlæggelse af fredninger kan tilgodeses de private
interesser af naboretlig karakter, som ejeren af matr.nr. 5
ud har fremført, tages begæringen om inddragelse af
matr.nr. 3 fe ikke til følge.
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4. matr.nr. 3 agæ Gilleleje by.

Under hensyn til ejendommens lavtliggende placering nord
for bebyggelsen på matr.nr. 3 ie findes det uden betydning
for opfyldelse af fredningens formål at inddrage matr.nr. 3
agæ under fredningen, og ejendommen udgår derfor af
fredningen.

5. matr.nr. 3 ako Gilleleje by.

Det lægges til grund, at ejendommen kan udnyttes som bygge-
grund. Efter det således fastlagte, da der ikke er forelagt
nævnet de for en vurdering af mulighederne for placering af
bygninger fornødne oplysninger, og da det ikke overfor
ejerens forventede betydelige erstatningskrav skønnes af
væsentlig betydning for opfyldelse af fredningens formål,
at ejendommen inddrages som foreslået, tages ejerens
begæring om dens udtagelse af fredningen til følge.

8. matr.nr.3 og Gilleleje by.

Under hensyn til det ved besigtigelsen konstaterede findes
ejendommen at burde udgå af fredningen.

9. matr.nr. 3 oi Gilleleje by.

Det lægges til grund, at det under forhandlinger mellem
fredningsnævnet og den daværende ejer af ejendommen forud
for den frivillige fredning i 1956 som en forudsætning for
fredning af et naboareal blev aftalt, at ejendommen
matr.nr. 3 oi ikke skulle fredes. Efter det fastlagte, og
da der ikke findes at foreligge sådanne ændringer i for-
holdene, der nu til opfyldelse af fredningens formål kan
begrunde en fredning af ejendommen, tages begæringen om
dens inddragelse under fredningen ikke til følge.-e
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Som følge af det foran vedrørende enkelte ejendomme fast-
satte, og idet nævnet kan tiltræde, at matr.nr. 3 ie Gille-
leje by, (foran behandlet under nr. 2) er udgået af forslag-
et, og at fredningsgrænsen på matr. nr. 3 iø fastlægges som
senest foreslået, omfatter fredningen de nedenfor anførte
ejendomme, i det på kortet angivne omfang.

C. Fredningsbestemmelser:

Det tiltrædes, at der til opfyldelse af fredningsformålet
fastlægges et vandret højdegrænseplan, der imidlertid bør
omfatte såvel hegn som bevoksningen på de af fredningen
omfattede ejendomme. Højdegrænseplanet fastlægges for hver
enkelt ejendom i en højde af 1,25 meter over Gilbjergstiens
overflade. Beplantningen og hegn herunder langs Gilbjerg-
stien på de af fredningen omfattede ejendomme må ikke rage
op over højdegrænseplanet. Enkelte træer eller trægrupper
undtages fra bestemmelsen, idet nævnet herom træffer
afgørelse vedrørende enkelte ejendomme som nedenfor fast-
sat, og som det er markeret på kortet.

Vedrørende de enkelte ejendomme:

6. matr.nr. 3 ev Gilleleje by.

Da ejeren ikke har foretaget eller gjort nævnet bekendt med
udpegning af enkeltstående træer, fastsættes det, at
sådanne træer som en undtagelse fra højdegrænseplanet kan
bevares som anført på kortet.

7. matr.nr. 3 øz Gilleleje by.

Det tiltrædes, at der som markeret på kortet som en und-
tagelse fra højdegrænseplanet bevares beplantning i et
nærmere angivet omfang og trekantbælte langs syd- og østskellet.
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10. matr.nr. 3 dg Gilleleje by.

Det tiltrædes, at ejendommen til sikring af udsigten om-
fattes af fredningen som foreslået.

11. matr.nr. 3 ts Gilleleje by.

Det tiltrædes, at tre nærmere udpegede træer, som er
markeret på kortet, bevares som en undtagelse fra højde-
grænseplanet.

12. matr.nr. 3 hc Gilleleje by.

Da de på den del af ejendommen, der ligger nord for Gil-
bjergstien plantede graner, må anses for fremmede i dansk
bevoksning og til stedse voksende hindring for udsigten,
bestemmes det, at denne granbeplantning skal fjernes i for-
bindelse med etableringen af udsigt iøvrigt i overens-
stemmelse med det fastlagte generelle højdegrænseplan.

13. matr.nr. 3 iø og 3 rs Gilleleje by.

Det tiltrædes, at der som begæret af ejeren og markeret på
kortet som en undtagelse fra højdegrænseplanet bevares 3
egetræer.

14. matr.nr. 3 nz Gilleleje by.

Det tiltrædes, at der på disse ejendomme som en undtagelse
fra højdegrænseplanet bevares 2 bøgetræer, 1 birketræ og 3
fyrretræer som anført på kortet.

15. matr.nr. 3 lu Gilleleje by.

Det tiltrædes, at der på ejendommen og som markeret på
kortet som en undtagelse fra højdegrænseplanet bevares 2
grantræer.
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16. matr.nr. 2 ba Strand-Børstrup.

Det tiltrædes, at oer på ejendommen som markeret på kortet
og som en undtagelse fra højdegrænseplanet bevares en vind-
blæst eg.

Der er ikke rejst erstatningskrav under sagen.

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med det foran
anførte, hvorfor

b e s t e m m e s:

Fredningen har til formål med fastlæggelse af de nedenfor
anførte fredningsbestemmelser at sikre udsigter over Katte-
gat for den offentlighed, der færdes på Gilbjergstien i
Græsted-Gilleleje kommune, og til opfyldelse af dette formål
at fastlægge også de plejeforanstaltninger, der er fornødne til
opfyldelse af formålet.

·e
Idet ejendommene matr.nr. 3 r, 3 ie, 3 agæ, 3 ako, 3 og
Gilleleje by, udgår, fredes med det angivne formål følgende
ejendomme eller dele heraf:
Matr.nr. 2 gs, 2 gu, 2 gr, 2 gI, 2 ay, 2 ak, 2 bs, 2 f, 2
ch, 2 hø, 2 n, 2 ie og 2 ca, 2 id, 2 g, 2 ba, 2 bæ, 21m, 2
In, 2 l, alle Strand-Børstrup by, 3 ih, 3 cl, 3 lu, 3 rv, 3
sæ, 3 nz, 3 bm, 3 rs, 3 iø, 3 hc, 3 ts, 3 dg, 3 øz, 3 ev,
alle Gilleleje by ved pålæg af disse

s e r v i t u t b e s t e m m e l s e r:

1. Højdegrænseplan:

På de fredede arealer fastlægges et højdegrænseplan på 1,25
meter over Gilbjergstiens overflade. Ingen beplantning og
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intet hegn herunder langs Gilbjergstien må overskride dette
højdegrænseplan.

Fra højdegrænseplanet undtages de træer og trægrupper, som
er markeret på det til afgørelsen knyttede kortbilag.
Således undtagne træer, der måtte gå ud, kan genplantes på
grostedet.

2. Bebyggelse:

Ny bebyggelse på de af fredningen omfattede arealer må ikke
overskride højdegrænseplanet. Denne bestemmelse gælder ikke
ledningsmaster, flagstænger, antenner og lignende.

3. Tilsyn og pleje:

Frederiksborg Amtsråd eller den myndighed, som efter lov
eller aftale måtte overtage tilsynet med fredede arealer,
påser, at ovennævnte bestemmelser overholdes.

Det pålægges tilsynsmyndigheden uden udgift for ejendom-
menes ejere at foretage inspektion af de fredede arealer
hvert år senest den 15. februar og derefter hvert år senest
15. april, første gang i 1992, at foretage nedskæringer i
overensstemmelse med højdegrænseplanet og de herfra gjorte
undtagelser. Den på matr. nr. 3 ~ Gilleleje by eksiste-
rende granbeplantning fjernes senest 15. april 1992.

4. Dispensation:

Fredningsmyndigheden kan meddele dispensation fra
bestemmelsen i nr. 2, såfremt det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.

5. Den af fredningsnævnet den 17. september 1956 trufne af-
gørelse ophæves.
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Afgørelsen vil være at tinglyse servitut stiftende forud for
pantegæld på de af fredningen omfattede ejendomme med fred-
ningsnævnet og Frederiksborg amt som påtaleberettigede.

Kort over det fredede område er vedlagt denne kendelse.

Fredningsnævnets afgørelse kan indbringes for Overfrednings-
nævnet inden ankefristen, der udløber 4 uger efter mod~

'"tageIsen af kendelsen.

(

Inge SassP. H. Raaschou

-e
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Matr. rir. 2 bi Anmeldel• Strand-Børstrup m.fl. Naturfredningsnævnet for

frederiksborg amts nord-
lige fredningskreds, fole-
havevej l, 2970 Hørsholm.

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

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

følgende I~ iL O I(;0

~~~
.. -- '0

EII/'" -OE:
....J :Z::Z: :;:..... _Om

a f g ø r e l s e: ~ 1.Ll~ D~"" O:~j~iE~Q.. 1-0') I~II. ~O~
~ ~..J ,..;o~b LL1W ~I NO
~ a::::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 e~ 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.'\

QJ. SN \ 2 li 12 - 002.7
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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.-, ,,--) ,
..·C"ie ~.i.~ /:t..-<h:. <..... *-----J
Harry Ra-smussen

l' "
I t. \.

P. H. Raaschou I'nge Sass

frem-



REG. NR. o7L\3~oo.

Naturklagenævnets afgørelse

af 21. oktober 1993

om fredning af udsigten fra Gilbjergstien
i Græsted-Gilleleje kommune, Frederiksborg amt.

(j. nr. 111/200-0002).

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds har ved af-
gørelse af 2. december 1991 bestemt fredning efter naturfredningslovens
kap. III af en række ejendomme nord for Gilbjergstien med henblik på at be-
vare udsigten fra Gilbjergstien. Fredningssagen er rejst af Miljøministeri-
et v/Skov- og Naturstyrelsen.

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Naturklagenævnet af en række
lodsejere.

Baggrunden for fredningen.

Den 17. september 1956 traf Fredningsnævnet for Frederiksborg amt afgørelse
om fredning af udsigten over Kattegat fra Gilbjergstien mellem Gilleleje og
Gilbjerghoved. I afgørelsen er behovet for fredning begrundet således:

"Over den høje skrænt, som Nordsjællands kyst danner mod Kattegat,
fører Gilbjergstien mod vest og frembyde r , hvor plantning ikke er
til hinder, smukke udsigter over havet. Skrænten tilhører ejerne
af en række villaer og er hele vejen beplantet med træer og buske,
hvis vækst i tidens løb mange steder har lukket eller indskrænket
udsigten fra stien, hvorfor der flere gange er gjort forsøg på ved
fredning af sikre dens bevarelse."

Fredningsafgørelsen fra 1956 var imidlertid uklar på visse punkter, og
Skov- og Naturstyrelsen fandt det derfor nødvendigt at fremsætte et nyt
fredningsforslag.
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Ved fredningen blev der pålagt de af fredningen omfattede ejendomme et van-
dret højdegrænseplan på 1,25 m over Gilbjergstien. Beplantning på ejendom-
mene må ikke gå op over højdegrænseplanet, idet dog enkelte træer og træ-
grupper er undtaget fra højdegrænseplanet.

Påstande og synspunkter for Naturklagenævnet.

Ejerne af 4 ejendomme, der ligger syd for stien, og derfor ikke er omfattet
af fredningen, har påklage t fredningsnævnets afgørelse med påstand om, at
ejendommen matr. nr. 30i Gilleleje By, beliggende Sdr. Strandve j 37, Gille-
leje, der ligger nord for stien, bør inddrages under fredningen.

Ejeren af matr. nr. 30i, Gilleleje By, har bl.a anført, at den daværende
ejer af matr. nr. 30i i 1956 tillige ejede nabogrunden. Det blev ved den
frivillige fredning i 1956 aftalt, at naboejendommen blev omfattet af fred-
ningen mod, at matr. nr. 30i blev holdt uden for fredningen. Frednings-
nævnet har i sin afgørelse lagt denne aftale til grund og har ikke fundet,
at der nu foreligger sådanne ændringer af forholdene, der kan begrunde en
fredning af ejendommen.

Endvidere har ejeren anført, at en fredning af ejendommen med krav om ned-
skæring af beplantningen ved Gilbjergstien vil medføre særlige gener for
denne ejendom, idet grunden er meget smal - kun ca. 15 m ved sydgrænsen mod
Gilbjergstien - og meget lang. Huset på grunden er opført ca. 80 m fra sti-
en ved Sdr. Strandvej således, at husets terrasse og udenomsarealer ligger
syd for huset mod Gilbjergstien. Huset vil således blive alvorligt generet
af indblik fra stien.

Klagerne har bl.a. anført, at den påståede aftale fra 1956 ikke bør hindre,
at ejendommen nu inddrages under fredningen, idet den nu gennemførte fred-
ning omfatter flere ejendomme, der ikke var omfattet af 1956-fredningen.
Matr. nr. 30i, er en smal og lang grund, og det sommerhus, der ligger på
grunden ligger ca. 80 m fra Gilbjergstien. Beboerne vil derfor ikke i næv-
neværdig grad blive generet af indblik fra stien.

Ejeren af matr. nr. 3dg, Gilleleje By, var ikke gjort bekendt med fred-
ningsforslaget og fredningsnævnets afgørelse, og var ikke indkaldt til Na-
turklagenævnets besigtigelse og det offentligt tilgængelige møde. Ejendom-
men er bebygget med et helårshus, der er placeret tæt ved grundens sydgræn-
se mod Gilbjergstien. Grunden skråner stærkt og de væsentligste udenomsare-
aler og husets terrasse, vil blive stærkt generet af indblik fra stien.
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EJeren har efterfølgende påstået sig berettiget til at bevare det nuværende
hegn mod Gilbjergstien eller et hegn af tilsvarende højde og berettiget til
at tilplante arealet mellem hegnet og terrassen med løvfældende træer og
buske op til en højde på ~-1 m over hegnet. Når denne vækst er nået til den
anførte højde, skal ejeren være forpligtet til at beskære beplantningen til
hegnets højde.

Ejeren af matr. nr. 3hc Gilleleje By, har anført, at ejendommen ikke var
omfattet af 1956-fredningen. Ejendommen er bebygget med et hus syd for Gil-
bjegstien. Den nordlige del af ejendommen, skrænten nord for stien, er be-
plantet, hvilket er nødvendigt for at hindre skred og erosion. Beplantnin-
gen danner endvidere læ for huset. Ejeren har påstået sig berettiget til at
bevare træerne på skrænten nord for stien, idet han er indstillet på at
holde buskvækst under det vandrette højdegrænseplan på 1,25 m, og at op-
stamme træer, der når over højdegrænseplanet.

Ejeren af matr. nr. 3 iø Gilleleje By, har anført, at han over for fred-
ningsnævnet havde anmodet om, at 3 ege tæer og en trægruppe langs østskellet
af ejendommen blev bevaret. Ingen havde bemærkninger til denne anmodning.
Ved fredningsnævnets afgørelse er imidlertid kun de 3 egetræer bevaret.
Fredningsnævnets formand har under henvisning til udskrift af nævnets møde-
protokol udtalt, at det er anført, at trægruppen skulle bevares, og at
Skov- og Naturstyrelsen ville foranledige kortet rettet i overensstemmelse
hermed. Under henvisning hertil kan formanden tiltræde, at fredningsnævnets
afgørelse ændres på dette punkt.

Erstatning.

Der er ikke nedlagt påstand om erstatning under sagen.

Overfredningsnævnets beslutninger.

Sagens behandling er påbegyndt i Overfredningsnævnet. I sagens behandling
for Overfredningsnævnet, herunder besigtigelse og møde med de interesserede
i sagen, har deltaget 10 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.

Overfredningsnævnet traf følgende enstemmige beslutning:

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes med følgende ændring:
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rO overensstemmelse med det af formanden for fredningsnævnet anførte, tilla-
des det at bibeholde en bevoksning i et 5 m bredt bælte langs østsiden af
matr. nr 3iø Gilleleje By.

Under henvisning til den i 1956 indgåede aftale med den daværende ejer af
matr. nr. 3 oi, Gilleleje By finder Overfredningsnævnet ikke anledning til
at inddrage denne ejendom under fredningen.

Overfredningsnævnet har ikke fundet grundlag for at tilkende erstatning i
anledning af fredningen.

Naturklagenævnets beslutninger.

Sagen er pr. l. juli 1993 overgået til behandling i Naturklagenævnet. I
sagens behandling for Naturklagenævnet har deltaget samtlige Naturklage-
nævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Naturklagenævnet kan tiltræde de fredningsbestemmelser, der er fastsat af
fredningsnævnet med enkelte undtagelser.

Ejendommen matr. nr. 3dg blive stærkt generet af indblik fra stien, og eje-
rens ønske om bevaring af hegnet mod Gilbjergstien og en tilplantning af
arealet mellem stien og ejendommens terrasse må derfor tages til følge. En
accept af ejerens ønsker vil i realiteten hindre udsynet fra stien, og da
ejendommen er nabo til matr. nr. 30i, der ikke er omfattet af fredningen,
har nævnet besluttet ligeledes at undtage matr. nr. 3dg fra fredningen.

Naturklagenævnet har endvidere besluttet at tillade, at træerne på matr.
nr. 3hc Gilleleje By, bevares på betingelse af, at buskvæksten holdes under
1,25 m, og at træer, der når over denne højde, opstammes.

Følgende afgørelser ophæves:

l. Deklaration af 8. marts 1939 vedrørende matr. nr 2 l og 2bd
Strand-Børstrup By, Gilleleje sogn.

2. Afgørelse af 17. september 1956 truffet af Fredningsnævnet for
Frederiksborg amt om fredning af udsigten over Kattegat fra
Gilbjergstien mellem Gilleleje og Gilbjerghoved.
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3. Overfredningsnævnet kendelse af 26. juni 1962 vedrørende 2bæ
og 2g Strand-Børstrup By, Gilleleje sogn.

4. Afgørelse af 2. december 1991 truffet af Fredningsnævnet for
Frederiksborg amts nordlige fredningskreds om fredning af ud-
sigten fra Gilbjergstien i Græsted-Gilleleje kommune.

Herefter fastsættes i medfør af naturbeskyttelseslovens § 38 følgende fred-
ningsbestemmelser for de nord for Gilbjergstien beliggende ejendomme, der
er afgrænset på kortet, der hører til Naturklagenævnets afgørelse (fred-
ningskortetl, og som helt eller delvis omfatter følgende matr. nre.:

2gs, 2gu, 2gr, 2g1, 2ay, 2ak, 2bs, 2f, 2ch, 2hø, 2n, 2ie, 2ca,
2id, 2g, 2ba, 2bæ, 2 1m, 2 In, 2 1, alle Strand-Børstrup By. 3ih,
3cl, 3 lu, 3rv, 3sæ, 3nz, 3bm, 3rs, 3iø, 3hc, 3ts, 3øz, 3ev, alle
Gilleleje By.

~ Fredningens formål.

Fredningen har til formål, at sikre udsigten over Kattegat fra Gilbjergsti-
en i Græsted-Gilleleje kommune .

~ Højdegrænseplan.

på de fredede arealer fastlægges et højdegrænseplan på 1,25 m over Gil-
bjergstiens overflade. Ingen beplantning og intet hegn må overskride dette
højdegrænseplan.

Fra højdegrænseplanet er undtaget følgende træer og trægrupper som vist på
fredningskortet:

matr. nr. 2ba, Strand-Børstrup
matr. nr. 3 lu, Gilleleje By:
matr. nr. 3nz, Gilleleje By:
matr. nr. 3iø, Gilleleje By:

By: en vindblæst eg.
2 graner
3 fyrre, 2 bøge og 1 birk.
3 ege og en bevoksning i et 5 m bredt
bælte langs østsiden af ejendommen.
træerne kan bevares på betingelse af, at
buskvæksten holdes under 1,25 m, og at
træer, der når over denne højde, opstam-
mes.

matr. nr. 3hc, Gilleleje By:

matr. nr. 3ts, Gilleleje By: 2 bøge og 1 birk.
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matr. nr 3øz, Gilleleje By:
skel.
matr. nr. 3ev, Gilleleje By:

en trægruppe ved ejendommens østlige

ejeren udpeger selv bevaringsværdige
træer.

Således undtagne træer og trægrupper, der måtte gå ud, kan genplantes på
grostedet .

..L.L. Bebyggelse.

Ny bebyggelse på de fredede arealer må ikke overskride højdegrænseplanet.
Dette gælder ikke ledningsmaster, flagstænger, antenner og lignende.

~ Tilsyn og pleje.

Frederiksborg amtsråd eller den myndighed, der efter lov eller aftale måtte
overtage tilsynet med fredede arealer, påser, at ovennævnte bestemmelser
overholdes.

Det pålægges tilsynsmyndigheden uden udgift for ejendommenes ejere hvert år
inden den 15. april første gang i 1994, at foretage nedskæring i overens-
stemmelse med fredningsbestemmelserne.

~ Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2, 3 og 4,
såfremt det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbe-
skyttelseslovens § SO, stk. 1.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Overfred-
ningsnævnet og Naturklagenævnet tillægges der hver af ejerne af matr. nre.
3hc og 3dg Gilleleje By, kr. 5.000

På Naturklagenævnets vegne
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