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U d s k r i f t

af
Forhandlingsprotokollen for FredningsnBvnet for Frederiksborg pmt.

K e n d e l s e
afsagt den 25.3eptember 1945.

Udsigten fra "Sle·tebjerg", ea 2 km syd for Hiller;,d,
hvor Hl lnmeJ?I!tDltvejengaar op over "Sakke til de Huse, der kaldes
"lille 3verrig", er ullmindelig smuk og faar mange vejfarende til
at standse. Men ser over en lials~nkning, hvor Nordbanen gaar,
til Brøde Skov mod Vest, i Nordvest til Bakkerne hinsides Arre Sø og
i Sydvest til Egnen mellem Slangerup og :B'rederikssund;den fjerne
Skov i V.N. V. er .c'·:ergelundeni Horns rIerred• I Forgrunden er Ternme
smukt kuperet med spredte G8flrde og Skovpartier. Den n'Bvnte Vej, der
fra Hillerød fører gennem Funkevang og 3-400 m videre til Slette-
bjerg, n~rmer sig her til St~tsskoven St. Dyreh~ve, saaledes at
Afstanden paa de ea 400 ~eter, som Sagen drejer sig om, gaar ned
fra ca 100 tfia/40Meter.

N~vnets Opm:erksomhed er bleven henledt paa, at denne
Udsigt i Tide bør søges bevaret for at den ikke skal bl~ve afbrud t:,

eller lukket ved Sebyggelse eller Beplantning vest.for VeJen. Her
ligger to Ljendomme Mrtr.Nr. ge Hammersholt, N.Herlev Sogn, til-
hørende G~rtner P.Jensen og Matr.Nr. 7e smstds. tilhørende Pelsfarm-
mer Ernst Christensen og .Vognmand Ejnar Christensen.·Af den første
ligger en Del øst for Vejen, nemlig Gaard og Have og en lang Jord-
strimmel, smallere mod Syd, mellem Skoven og Vejen. Husene paa-Mattr.
Nr. 7e ligger Vest for Vejen ved Foden af B~kken. Terrænet er
herfra mod Syd pa~ begge Ejendomme højest ved Vejen og sænker sig
stærkt mod Vest, hvor deres Jkel er ea 150 Meter fra Vejen.

Begge Ejendommes Jorder drives som Landbrug. Ejerne har
købt dem i da senere Aar, P.Jensen for her at indrette et Gsrtneri,
Ernst Christensen, der bebor Huset pa~ Matr.Nr. 7e, navnlig for at
drive Opdræt af Bæverrotter vej en lille Bæk, der gaer gennem
Ejendommen naro.for Huset og HEiven. Ejendommene.er betalte meJ en høj
Pris, der nok er noget paavirket Bf ~uligheden for. at udstykke den
til Bebyggelse, hvilket dog ingen ef Bjerne hidtil her haft til Hen-
sigt.

Det, som Nævnet finder bør fredes for Formaalets Skyld,
er Terænnet vest for Vejen ned til Ejendommens Skel. omtrent fra
Huset paB Matr,Nr. 7e til det Sted paa Matr. Nr. ge hvor der tæt
ved en Grus'grav gaar en l..lBrkvejud fra Jognevejen. Det .Areal, der
har Interesse, er af ffi,tr.Nr.ge godt 2 ha (2l250.m2) og af 7e
godt l 1/4 ha (1377C m2).
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Som det fremgaar Ef det forega~ende, ligger begge Ejen-
domme indenfor 300 Meter fra Statsskoven, saaledes at Bebyggelsa
kun kan ske med Dispensation fra NBturfredningslovens § 25; men
Nævnet maa anse dat for vanskeligt, n&vnlig i længden, at afslea
Andragender herom; desuden er der ogsaa a,det end Bebyggelse, der kan
forringe Udsigten. Sikkerhed for Bev~relse af den sjældne Udsigt
skønnes kun at kunne fEas ved Fredning, ~er maa betales.

Af det smalle Areal mellem Vejen og Jkoven, som tildels
ligger ret højt over Vejen, da denne her gaar i Udgravning, vil Nævnei
udl'egge en Jtrækning til Hvile og Udsigtsplads for dem, der kommer
her forbi og vil g0re Ophold for at se paa Landskabet. Det meste
er udyrket og Bjeren her tilbudt at 8fstc1B et Stykke, oa 115 ;,.eter
langt fra den sydlige Bnde, ef Areal ea 700 m2 for 500 Kr.

JognercEdet h,r foreslaaet Arealet udvidet saaledes at
der bliver l'lads til Parkering, og denne Henstilling er fulgt. l"~Bn
har forhandlet med Statsskovvæsenet OJ! at faa en Indgang til
Skoven her, men har mødt BetænkelLgheder.

Erstatningen for Pfrlæg af Udsigtsservitut paa de 2
Ejendomme Vest for Vejen, findes passende at kunne sættes til 4.000
Kr.for hver Ejendom. Hele ~&tr.Nr. 7e indgaar i tredningen, dog
for den nordlige Dels Vedkommende - fra en Linie lige syd for Huset
kun saaledes et der paa }runden nord for Bekken maa bygges et Hus,
hvortil regning og Plan mBa Vi,re godkendt af Nævnet. Det samme skal
g~lde ved Nyopførelse eller større Forandring af de nuvæ~ande

.Bygninger.
Det bestemmes derfor, at der af Matr.~r. ge og ef M~tr.~~~

7e vest for Vejen fredes et Omrpade, der strrekker sig langs Vejen J,n:..
trent fra Bygningerne pea ~Btr.Nr. ge til ~arkvejen ved Grusgraven
paa Matr.Ur. 7e og fra Sognevejen til det vestlige Skel, og som
mod Nord og Syd begrBnses af Linier, der er vist pca et under Sag ~
fremlagt Kort. ~'redningen bestaar i, et der her ikke mf-a 9pf:1res
nogen 1ygning, at der ikke maa plr'ntes Træer ejheller Buske, der
kan indskrænke Udsigten, og at der ikke me8 anbringes Hegn eller
3takke eller andre faste eller løse Indretninger der indsk~nker
Udsigten eller efter ~~vnets 3køn virker sk~mmende i Landskabet.
Nord for den Linie, der deler u tr.Nr. 7e, g'Elder foran anførte
Betingelser for Bebyggelse.

Der udbetales i Brstatning herfor til
Gartner P.Jensen 4.COO Kr.
:Pelsfarmer E.Christensen og ,.ledejer 4.000 -

Den smalle Grund øst for Vejen sk:l henligge u~yrket, ubebyg,
get og tilgængelig for Offentligheden. Der tilkendes Ejeren Gart-
ner P.Jensen i Erstatning herfor pO Kr., der udbetales mod Skøde
paa Grunden til N.Herlev Kommune, der afho~der Udgifterne ved Over-
dr8gelsen og sørger for Orden og Vedligeholdelse.

A. P. L a r s e n.
li a n s N i e l s e n. C a r l P o u l s e n.
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OV~RFREDNING3NÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Åar 1946 den 12.0ecember afsfgde Overfredningsn~vnet pa~
Grundlag ~f skriftlig og mundtlig Votering følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 642/46 vedrørende Udsigten mod Vest og Nordvest fra
"Slettebjerg" ca. 2 km Syd for Yillerad.

Den af FreJningsncvnet for Frederiksborg Åmtsraadskreds den
25.3eptember 1945 afsagte Kendelse er forelagt for Overfrednings-
nævnet i Henhold til N~turfredningslovens § 19, Stk. 3.

Nævnets Kendelse er s8~lydende:
"Udsigten fra "Slettebjerg" cc:.2 km- syd for Hillerød,

hvor ITamffiersholtvejengEar op over Bakke til de Huse, 'der kaldes
"Lille Jverige", er Uf lmindelig smuk og f8ar m2nge vejfarende til
at st&ndse. ~fn ser over en Dl ls~nkning, hvor Nordbanen g:ar, til Br~
de Skov mod Vest, i Nordvest til Bakkerne hinsides Frre Sø og i Syd-
vest til Egnen mellem Jlangerup og Fred~rikssund; den fjerne Skov
i V.N. V. er iærgelunden i Horns Herred. I Forgrunden er rrerrænet
smukt kuperet med spredte Gaarde og Skovpartier. Den n~vnte Vej,
der fra Hillerød fører gennem Funkevang og 3-400 m videre til
Slettebjerg, nermer sig her til Statsskoven Jt. Dyrehave, s~aledes
at Afstanden p~a de ca. 400 Meter, som ~9gen drejer sig .om, gaar ned
fra ca. leO til ca. 40 Meter.

NævneLs vpm,"rksomhed er bleven henledet oåa, at denne Udsigt
i ride bør søges bevaret for at den ikke sk~ blive afbrudt eller
lukket ved Bebyggelse eller Beplantning vest for Vejen. Her ligger
to Ejendomme Tr.atr.Hr.ge Hammersholt, N.Herlev Jogn, tilhørende
Gartner f.Jensen og Mftr.l,r. 7e smstds. tilhørende Pelsfarmer Ernst
Christensen og Vognmand Bjn8r Christensen. Af den første ligger en
Del ~st for Vejen, nemlig Gaard og Have og en lang Jordstrimmel,
smallere mod Jyd, mellem 3koven og Vejen. Husene p~a Matr.Nr. 7e
ligger Vest for Vejen ved }'oden pf Jwkken. 'l'erreneter herfra mod
Syd paa begge Hjendomme h1jest vad Vejen og s~nker sig stærkt mod
Vest, hvor deres 3kel er ca. 150 Meter fra V@jen. Begge Bjendom,aes
Jorder drives som Landbrug. ~jerne hrr købt dem i de senere Aar,
P.Jensen for her 2t indrette et J~rtneri, Ernst Christensen, der
bebor _"uset p~a l.!~ tr.l·:r.7e, n&vnlig for at drive Opdræt af Bæver-
rotter vad en lille Læk, der gaar gennem Ejendommen nord for
Huset og Haven • .i.!: jendommene er bet~~lte med en høj Pris, der nok
er noget pctBvirket af ',uligheden for at udstykke den til Bebyggelse,
hvilket dog ingen af Ejerne hidtil h2r haft til Hensigt.

Det som Nævnet finder bør fredes for Forma~lets Skyld, er
'rerrænet vest for Vejen ned til Ejendommens 3kel, omtrent fra Huset
ppa Matr.Nr. 7e til det 3ted paa Iv:atr.Nr.ge, hvor der tæt ved en
Grusgrav gear en ~Brkvej ud fra Sognevejen. Det Areal, der har Intere
se, er Bf Mrtr.nr. ge godt 2 ha (21250 m2) og af 7e godt l 1/4 na
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(13770 m2).
Jom det fremgear af det foregeaende, ligger begge Bjendom"le

indenfor 300 Meter fre Statsskoven, saaledes at Bebyggelse kun k8n
ske med Dispensation fra Naturfredningslovens § 25; men Nævnet mas
anse det for vanskeligt, nfvnlig i længden, ~t efslaa Andragender
herom; desuden er der ogsaa andet end Bebyggelse, der kpn forrin~
Udsigten. oikkerhed for Bevarelse ef den sj~ldne Udsigt skønnes
kun at kunne fa~'s ved ,,'redning,der mRB betales.

Af det sm81le Jrerl mellem Vejen og ~koven, som tildels
lig~er ret højt over Vejen, d& denne her gaar i Udgravning, vil
Nævnet udlægge en ..Jtrækningtil Hvile": og Udsigtsplads for dem,
der kommer her forbi og vil gøre Ophold for at se paa Landskabet. ,
Det meste er udyrket og Ejeren har tilbudt at afstaa et Stykke, C~.
115 l.eter lengt fn., den sydl ige i:nde, af Area l ca. 7CO m2 for
700 Kr.

Sogneraadet har foreslpaet Arealet udvidet saaledes, at r

bliver Plads til 18rkering, og denne Henstilling er fulgt. llianh8r
forhE'ndlet med Jtatsskovvesenet om at faa en Indgang til Jkoven her,
men har mødt Betænkeligheder.

Erstatningen for Faalæg af Udsigtsservitut paa de 2
Ejendomme vest fJr Vejen, findes psssende at kunne sættes til
4.0JO Kr. for hver Ejendom. Hele MRtr.1I'r.7e indgaar i Fredningen,
dog for den nordlige Dels VedkomTIende - fra en Linie lige syd
for Huset - kun saaledes at der pos Jrunden nord for Bækken
maa bygges et Hus, hvortil Tegnirlg og'Plan mas være godkendt
af N~vnet. Det samme skal g~lde ved Nyopførelse eller· større
Forundring af de nuværende Bygilinger.

Det bestemmes J~rfor, at jbr af Matr.lir. ge og af Metr.
Nr. 7e vest for Vejen fredes 8t Omraade, der strækker sig langs
Vejen omtrent fya By.:;nillsernep88 Matr.Hr.' ge til Markvejen veo.
~ru8graven paa M8tr.~r. 7e og fra Sognevejen til det vestlige
Skel, og som mod Nord og Syd bCbrBnses af Linier, der er vist paa
et ulid~r Sacen fremla~t ~ort. Fredningen bestaar i, at der
he~ ikke m2a opføres nogen Bygnin~, et der ikke maa plantes Tr~er
ejheller Buske, der kan indskr~nke Udsigten, og at der ikke maa
anbringes Hegn eller Stakke eller andre faste eller løse Indret-
nin~er der indskrnnker Udsigten eller efter Nævnets Skøn virker
skæmmende i landskabet. lhrd for den Linie, der deler Matr.nr. 7e,
gælder foran anførte Betingelser for Bebyg:else.

Der udtetales i Erstatning herfor til
Gartner P.Jensen 4.000 Kr.
Pelsfarmer E.Christensen og Medejer 4.000 Kr.

Den smalle Grund øst for Vejen skal henliF;ge udyrket, ubeby
get og tilgængelig for Offentligheden. Der tilkendes Ejeren Gartner
P.Jensen i Erstatning herfor 700 Kr., der udbetales mod Skøde pas
Grunden ti i N.H8 {'levKom'Tlune,(ler afholder Ud~if terne 'ved Overdra-
gelsen og s0r~er for Orden og Vedli~eholdelse." .

Ove cfredningsn_'vnet n8I' foretec:et BesigtiseIse den 4.Oktobe
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og 13.November 1946 og forhandlet med de i S~gen interesserede
Parter.

OverfreQnin~snevnet fi~der, at dan paagældende Udsigt
er meget smuk; men da :et freaede Areal li6cer indenfor en Afstand
af 300 m fra Skov, findes Ud2i~ten at v~r~ tilstrækk8lig sikret
ved Reglerne om B9bj~gelse ved SkJvbry~.

Den ufsa,;te KanJelse vil uerfor være at oph'-Bve.
T h i b e s t e ID ID e S;

Len af Frednin~snyvnet for FrederiksbJrg AmtsrDsds-
kreds den 25. Se~tember 1945 afsagte Xendelse vedrørende
Udsi.':';t-anmod ,Test a.:': t;,rdvest fn'l "S19ttebjcrg" ca. 2 km syd far
HilJerød Jph~v~s.
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