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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds.

KENDELSE

afsagt den 20.Juni 1945

Til Nævnet er der rettet et Andragende fra en Del af Beboerne i
Torup Sogn om Fredning af Landevejen Lynæs-St.Karlsminde. Andragendet
begrundes ved, at Sogneraadet har gjort Skridt til at regulere denne
Vej, specielt ved at foretage en Afgravning af Bakkerne, hvad der an-
gives saavel i landskabelig som i turistmæssig Henseende at være til
Skade.

Torup Sogneraad har fe }laret, at det er nødvendigt af Hensyn til
Eærdselen at foretage den omhandlede Regulering, idet Vejen baade er
for stejl og for smal. Sogneraadet ønsker at lade disse Arbejder - til
hvis Forberedelse man allerede har anvendt ea 20.000 Kr. - udføre ret
snart, hvorfor der ikke ansøges om Tilskud. Det anføres tillige, at
det af beskæftigelsesmæssige Grunde vil være ønskeligt at faa Arbejdet
gennemført.

Efter Nævnets Skøn kan det erkendes, at Andragendet set alene fra
et naturfredningsmæssigt Synspunkt er begrundet, men Nævnet - der iøvrigt
finder, at en Fredning af Bakkerne har betydelig større Værdi for Almen-
heden end en Fredning af Vejen, hvorfor Naturfredningsforeningens Op~
mærksomhed er blevet henledt paa Sagen - maa dog finde, at de natur-
fredningsmæssige Interesser i det foreliggende Tilfælde bør vige for
de af Sogneraadet anførte færdsels- og beskæftigelsesmæssige Hensyn.
Det skal herved bemærkes, at adskillige af Andragendets Underskrivere
har erkendt, at Vejen er for stejl.

Det indgivne Andragende vil derfor ikke kunne tages til Følge.
J.Bueh Carl Poulsen Lars Hansen

. . . . . . . . . .
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Aar 1945, den 15.0Ktober afsaede Overfredningsnævnet
paa Grundlag af mundtlig og s~riftlig V0teri~g følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 631/1945 vedrørende et Projekt til Regulering af Lande-
vejen Lynæs-St. Karlsminde:

I Anledning af, at lorup Sogneraad har 13det udarbejde et
Projekt til Regulering af Landevejen Lynæs-St. Karlsminde, har en
Kreds af Beboere i Torup Sogn protesteret og kr~vet rejst en Natur-
fredningssa:;:;.

Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraedskreds har
taeet Sagen op til Behandling og ved et Aastedsmøde den 6.Juni 1945
beset Forholdene og forhandlet med Beboerne og 3epr~sentanter for
Sogneraadet.

Fredningsnævnet har dgrefter den 20. s.~q. afsagt Lendelse
i Sag~n, hvorved d~t bestemmes, at Andragendet om Fredning iKke kan
tages til Følge.

Det udtales i ~en1elsen, at Andragendet set alene fra et
naturfredningsmæssigt Synspunkt efter N~vnets Skøn er begrundet, men
N:Evnet maa dog finde, at de naturfrednin~.,;sm::essigeInteres::er i det
foreliggende Tilf~lde bør viee for de af Sogneraadet anførte f2rdsels-
og beskæftigelsesmæssige Hensyn.

Denne Kendelse er af D8n~arks ~aturfredningsforening ind-
anket for Oveefredningsnævnet med Paastand om, at Projektet til Vej-
reguleringen ikke maa nyde Fremme.

Overfredningsnævnet har derefter den 14.August 1945 besigti-
get den omhandlede Vej og paa Aastedet forhandlet med Repræsentanter
før S&gneraadet, for Befolkningen og for Naturfredningsforeningen.
Man fik nerunder fra Sogneraadets Side nærmere Forklaring af Projektet,
hvoraf bl.a. fremgik, at den Planering af Vejens Bakker, hvorom der
er Tale, ikke er meget betydelig. Der er som ?ølge heraf næppe Grund til
at antage, at den omhandlede Vejs ~~rakter i nogen afgørende Grad vil
forand r'esved Praj ektets Gennemførelse.

Overfredningsnævnet kan derfor slu1te sig til Naturfred-
ningsnævnets Afgørelse.

T h i b e s t e ID m e s :
Den af Naturfredningsn~vnet f6r Wrederiksborg Amtsraads-

kreds den 20. Juni 1945 afsagte Kendelse vedrørende et Projekt til
Rel-:,'l11eringaf Landevejen lyn:es-St.Karlsminde stadf:estes.
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