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REG. NR, 9t1?

U d s k r i f t
af

Forhandl~ng~protokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.

K e n d e l s e
afsagt den 25.September 1945.

, .
Gilbjergskoven kaldes en 4-5 ha stor Plantage beliggende

vest for Gilleleje ,iUouheden at'Stranden paa Matr.Nr. 2g, 2cb
og 2bv Strandbørstrup, Gilleleje Sogn. Den er gammel og rummer smuk-
ke Partier, saaledes en kraftig Egebevoksning og to Damme omgivne
af Buskads og Sumpvegetation. Nogle private Veje og Stier fører
gennem Skoven, der hidtil har v~ret frit tilgængelig, og som søges
af mange spadserende fra Gilleleje.

( ,
I Anledning af at Matr.Nr. 2cb med Egelunden ~g den ene

D~m er bleven solgt og agtes bebygget, har Danma~ks Natu~frednings-
forening opfordret Nævnet til at frede Skoven og Nævnet har for-

, ,

handlet med Ejerne om Muligheden af, at Skoven kunde overgaa til, t
offen~ligt Eje, men denne Tanke findes ikke at kunne realiseres, da, 'Bekostningen vilde blive for stor, medens Formaalet væsentl~g kun
ha;r~okal Betydning. ..I i t ~ ' ','

N-:evnethar da, forhandlet med Ejerne om at føre I,enoffentlig
Sti gerillemSkoven forbi Dammene. Den var tænkt at skulle gea,ud fra en

, I I

privat Vej øst for Mat~.Nr. 2bv, over denne Grund, der ,tilhører Konditor
Johs. Hans,en, dern::estover Matr.Nr., 2cb, der er solgt til Fabri~ant E.
Petersen og videre over,tlatr.Nr. 2g, som under Sagen er solgt til'
Overassistent Bretting, saaledes at Stien først fører ned til den
vest~ige Dam, der ligger ved Ejendo~~ens Sydskel, og herfra mod Nord
ad en St~, der fører til Pensionatet Gilbjer~hoved, Matr.Nr. 2n, og lane
denne Ejendoms Skel til den vestlige Udkant af Skoven, hvor der gear
en Markvej, som fører ned til ~ilbjergstien. Det bør bemærkes, at der

I •

mellem Mat~.Nr. 2cb og Matr.Nr. 2g nu gaar en Priv~tvej,. som Stien vil
krydse omtrent midt imellem de to Damme, endvidere at Pensionatet Gil-
bjerghoveds Beboe~e i~ølse en Servitutbestemmelse.har.~d~ang til den
vestlige Dam, samt at denne efter Henstilling af Strandbakkeselskabets
Bestyrelse agtes inddraget i Frednin8en S8~en med et mindre Areal..ved Dammens Østside.

" • ,I . l.
Af Hensyn til Ejeren af Matr.Nr. 2cb, der hævder, at Stien

efter Pla~en vilde dele hans Grund paa'en for ham uheldig Maade, er
det opgivet at føre den over Ms1;r.Nr. 2bv. Derimod' fi'ndes'der at kunne

1 '

blive Adgang til Skoven ad et til ~atr.Nr. 2g høren~e Stiareal, ,
• - '1/

der kom~er fra Gilbjergstien og vil kunne fortsættes ned til den 'øst-
lige Dam og her bøje mod Vest.-

Overassistent Bretting har købt Matr.Nr. 2g for at udstykke
Ejendo~en. Der er ved Foranstaltning af Strandbakkkeselskabet bleven
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tilvejebragt et Kort, der viser hvorledes dette Selskabs Bestyrelse
finder, at der maa kunne udstykkes. De enkelte Grunde vil herefter
blive paa ca. 4000 Kv. Alen.

Nævnet har forhandlet med Købmand Eltang, Ejer af Matr.Nr.
2a syd for Skoven, der er dyrket Agerjord, men som en Gang tænkes
udstykket til Bebyggelse, om at udlægge en Vej langs Skovens Sydside,
for at ikke Anlæget af en Vej indenfor Skellet paa Matr.Nr. 2g skal
medføre, at Skovens Udkant ryddes. Ejeren er gaaet ind paa dette For-
slag, og Strandbakke selskabet har paataget sig at ordne Erstatnings-
spørgsmaalet.

Over Matr.Nr. 2n, Pensionatet "Gilbjerghoved", der tilhører
Fru A.5. Jørgensen og Hovmester S.Svendsen, fører en almindelig beny
tet Sti langs" Grundens østlige Skel fra M&tr.Nr. 2g til Gilbjergstien
som Fortsættelse af Vejen, der gennem Skoven fører til Pensionatet.
Denne Sti udlægge s i Forbindelse med Vejen til Benyttelse for Almen-~
heden.

De omhandlede Stier findes at burde 'udlæggee i en Bredde af
2~ Meter, og deres Anlæg saa vidt Anlæg behøves at burde ske ved
Kommunens Foranstaltning, medens Bakkeselskabet skal have Opsyn ~ed
den vestlige Dam og dens Omgivelser og Stiens Tilstand i Fremtiden.

Det bestemmes herefter;' Der udlægges for Almenheden en Sti
gennem Gilbjergskoven begyndende ved Gilbjergst1en melle~ Matr.Nr.
2cå og 2av, følgende det til 2g hørende Stiareal t1~ Matr;Nr. 2cb,
over denne Grund til Dammen her og langs dennes Nordside til den pri-
vate Vej mellem Matr.Nr. 2cb og Matr.Nr. 2g, herfra 'over Matr.Nr. 2g
'til den anden Dam og fra denne mod Nord til Skellet mod Matr. Nr. 2n~
hvor den bøjer mod Vest og gaar ud·til Markvejen vest for'Skoven, alt
som vist paa den til Sagen hørende Kortplan. Markvejen gælder som
Fortsættelse af Stien over Matitt.Nr.- 2f til Gilbjer~etiem., . •"1

Fra den private Vej over "Matr.Nr. 2g udlæggee en lignende
Sti paa Matr.Nr. 2n langs denne Grunds østlige Skel til Gilbjergs-
stien. Ogsaa Vejen gennem Skoven skal anses som offentlig sti.

'Paa Matr.Nr. 2a udlægges langs Skellet mod MatF~Nr. 2g en
4~ m bred Vej fra det Sted, hvor den omtalte private Vej'(Sommerlyst-
vej); som kommer fra Gilleleje, bøjer ind i Skoven,' og tl1'Markvejen
vest for SKoven. Paa denne Vej skal 'Ejerne af de Grunde,''der udatyk-

r' kes nord for Vejen, have Færdselsret. - Ved Skovens sydlige Udkant
maa derfor ikke' lægges nogen Vej paa Matr.Nr. 2g. ,I

Stier~e udlægge s i en Bredde af 2~ Meter, og ahlægges af
Kommunen.

. Dammen paa Matr.Nr. 2g og et Areal langs·d.ene:øst- og-Nord-
side aft5 - 8 Meters Bredde~ som er afsat paa Kortplanert, ~redeB saa-
ledes, at Dam~en skal henLigge i Naturtilstand, ligeledee6dens' n~rmere
Omgivelser paa dens veetli~e Side, hvor kun et Rum"paa cav2 Meters
Bred~e af Ejeren skal kunne'holdes;aabent. Bakkeseleka~et1ekal have
Raadighed over dette fredede Omraade og Opsyn med Sti'e'rnes' Tilstand.
Ved Udstykningen af Matr.Nr. 2g bliver Stierne, Dammen og det omtalte
Grundstykke ved denne eet Mstr. Nr. Ved Udstykningen vil iøvrigt den
omtalte Plan v~re at følge, dog at Dispensation i det enkelte Til-
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fælde kan meddeles af Fredningsn~vnet.
~er udbetales i Erstatning for Arealafgivelse og Ulempe

samt for Udgift til Anbrin~else af Hegn
Fabrikant E.Petersen
Overassistent Bretting
Fru A.S.Jørgensen og Hovmester
S.Svendsen 50~
Heraf udreder Søborg-Gilleleje Kommune Halvdelen.

A. P. L a r s e n.
c. p o u l s e n.

1.000 Kr.
5.000

B. L e v i.n s e n.

Udfærdiget af
A. ~: L a r s e n

cst.
Hillerød, den 1.Oktober 1945.
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Udskrift-----------------et
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------

. - .
Aar 1946 den 4.September afsagde Overfredninisnæynet

pes Grundleg ef mundtlii 0i sk~ift1ig Voterln~ fØlgende
K e n d e 1 s e

i selen Nr. 643145 vedrørende An1~ ef Stier fra Gilbjergstien !ennem
Plantagen "Gi1ber~skoven" samt Anl~ ef en Vej 1anis Sydskellet af
en Del ef P1entagen, men udenfor denne.

I den ef Fredningsnævnet for Frederiksbor~ Amtsra~ds-
kreds den 25.september 1945 efsagte Kendelse be8temmes~

"Der ud1~ges fo~ Almenheden en Sti-!ennem Gilbjerg-
skoyen beiyndende ved Gilbjergstien mellem Matr~Nr.2c9 0& 29Y- fø1(en-
de det ti121 hørende Stiereal til Metr.Nr.2ctl; O\l'erdenne Grund til
Dammen her Ol 1an&s dennes Nordside til den privat.e .Vej 1nellem Metr.
Nr.2cb o~ Matr.Nr.2Z, herfra Over ~atr.Nr.2i til deh ende~ Dem og
fre denne mod Nord til Skellet mod Metr'.Nr. 2n, hyor den bøjer mod
Ves~ 0& ~aar ud til Markvejen vest for Skoven, elt sarnvist pae den
til sa,en hørende Kortplan. Mar.knjen ~ælder som Fortsæt'te1se ef Sti-
en over Matr.Nr.2f til Gilbjer6stien.

Fre den private Vej over Metr.Nr.2, udl~ges -en l'ignende
Sti pae Matr .Nr. 2n lenes denne Grunds ØBtlige Skel til Gl1bjer~-
stien. Ogsea Vejen ~ennem SkoYen skal anses som offentlig Sti.

Paa Matr.Nr. 2a udlæ=ges langs Skellet mod M9tr.Nr.21
en 4i"m bred (Vejfre det Sted, hvor den omtalte private Vej (Sommer-
1y~tvej), som kommer fra Gilleleje, bøjer ind i Skoyen, ,Ol til M9rkvejea
vest tor Skoven. Pae denbe Vej sksl Ejerne et de Grunde, der Udstyk-
kes nord for Vejen. have Færdee1sret. - Ved Skovens sydlfle Udkant
maa derfor ikke 1Q;Bes nOien Vej pee Metr.Nr.2,. "

Stierne· udlægBes 1 en Bredde ef 21 m, o( enl~ges af

l,
l
,I

II

l Kommunen.
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Dammen paa ~etr.Nr.2i 0& et Areal lengs dens øst- og Nord-
side af 5-8 m's Bredde, som er afset paa Kortplenen, f~edes saeledes.
et Dammen skal henlii!e i NatDrtilstand, li{eledes dens narmere Om-
giyelser paa dens vestli~e Side, hvor kun et Rum paa ce. 2m's Bredde
ef Ejeren skal kunne holdes ~abent. Bekkeselskebet skal heve Raadighed

__ o __ A .'.-.---

over dette fredede Omraade :06 Opsyn med Stiernes Tilstend. Ved Ud~
styknin&en.af Matr.Nr.2& bliver Stierne, Dammen O! det omtalte Grund-
stykke ved denne eet Matr.Nr. Ved udstykning~~' ~li iøvrli~ den om-
talte Plan være at følger dog at nispensBt1~an 1 det enkelte Til- ~)
fælde kan meddeles af Frednin~snævnei.

Der udbetales i ErBtatnin~ for AreAlaf!lvelse og Ulempe
Bamt for Ud,ift til Anbr~n~e~se af Hegn •

.Fabrikant E .petersen
Overassistent Brettin&
Fru A.S.Jør~ensen Ol Hov-
mester S.Svendsen

1000 Kr.
5000 Kr.

500 Kr.
Heraf udreder S0bort-Gl1leleJe Kommune.Halvdelen."
Det frem,aar af sa&en, ~t Danmarks Naturfrednlncsfor-

eninl her op~ordret Frednintsnævnet til et frede Skoven., N~net h~r
forhandlet med Ej~rne. om Muli~heden ef, et Skoven kunde, oyergea til
offentlig Eje,'men ikke ment, at denne Tanke kan realiseres,: da Be-
kostnin!en vil blive for .stor, medens Form8el~t ~æsentlig kun har

lokal Betydnini· , .,')

•

SSlen er af Ejeren af Matr.Nr.,2cb Fabrikent E.petersen
indanket for Overfredninssnævnet, principalt med pS8stand om, at
Frednin~skendelsen OPhæves.forseevidt an&aBr Metr.Nr. 2cb eller dOI'
at stift.ringen ændres saeledes. at Stien læg~es l8ngs Grænsen ef

_ hans EjendOm; subsidiært at der tilkendes ham eQ s\ørre Erststnin,.
overfrednin!snævnet har den 24.Junl 1946 bes~ltl,et

'.Forholdene pea stedet 0i forhandlet me9 p~rterne.
overfrednln~snæYnet ~an slutte sI! til Fredninlsn~nets

standPunkt med Hensyn til sp~~smaelet om Fredning af ~ko~en, der
delylS er udstykket tl& BebYIgels8, samt med He~syn til,spørlsmealet
om Skovens overgen& til ~ffentli&t Eje Ol mener 1 Oyerensstemmelse
med den foreliiBende Kendelse, et Ejerne ef de pa81ældende Ejendom-
me mas bevare· Retten til at indhe~ne disse, hvoraf fØl!er, at de
ommeldte stier ken blive omgivet ef qegn.
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Herefter 0& da Stian1q:~et, der ikv.e er af større Ud-
strækninl, næppe kan ante~es at have Betydnin! for 'end~e end en
Kreds af de stedli~e Beboere, finder Overfrednintsnævnet ikke at
kunne tillæege ordningen no!en v~ent11g naturfredninssmressis Værdi.
Kend!'llsenvil derfor være et ophæve.

T h 1 b e s t e m m e s:
Den af Frednin~sn~net for Frede~iksborg Amtsraadskreds

den 25.september 1945 efsB&te Kende18e_vedr~ende Anl~ er St1er
rra Gllbjeristien &ennem. Planta"en IIGllbjergskoven" samt Anlq af en
Vej 1an!s Sydske11et af en Del af Plantagen, men udenfor denne,
ophæves.

P.O.V.
Pcu l And ersen •
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