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KENDELSEo
(afsagt den 22.Marts 1946)

C\'S"R..S \" OFN \<:E.NDELSE: A ~ "-IC? \'1~b
Fra Danmarks Naturfredningsforening har Nævnet modtaget en Hen-

vendelse om at søge hindret, at den smukke Udsiot over Sandagergaerds
Jorder mod Stenstrup og Horneby fra den offentlige Vej, der gaar fra
Hornbæk Plantage mod Saunte, ikke bliver forringet gennem Bebyggelse
eller Beplantning.

Anledningen til denne Henvendelse er, at Elektricitetsbestyrer
'.7estergaard, Randers, som har erhvervet en Parcel af Matr.Nr.lOa m.
fl. af Saunte By, Tikøb Sogn, har ønsket at plante et Læhegn, be-
staaende dels af Træer, dels af Buskads.

N~vnet kan tiltræde, at den omhandlede Udsigt er saa værdifuld,
at den ikke bør forringes, men finder paa den anden Side, at det
ikke er paakrævet at gaa saavidt, at man helt forbyder den paatænkte
Beplantning, idet man baade kan forstaa og tiltræde Ejerens Ønske om
paa denne Maade at indhegne og beskytte sin Grund.

Til Formaalets Opnaaelse skønnes det at være tilstrxkkeligt at
paabyde, at Hegnet - forsaavidt Buskadset angaar - ikke maa have en
større Højde end l.~m og forsaavidt Tr'Berne angaar_'_ikke en større
Højde end 5 m.

Det bemærkes herved, at Nævnet paa Grund af Sagens Beskaffenhed
ikke har fundet Anledning til at forhandle med andre end Ejeren,
Naboejeren og Naturfredningsforeningen, samt at den omhandlede Be-
grænsning i Ejerens Raadighed ikke skønnes at kunne volde ham noget
økonomisk Tab og derfor ikke begrunde noget Erstatningskrav.

Derfor bestemmes:
Paa den forann~vnte Ejendom, en Parcel af Matr.Nr.lOa m.fl. af
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Aar 1946 den 4. September afse gde Overfredninssnævnet s
~ paa ~rundleg af-mundtlig 0i skriftlig Votering føliende

K e n d e 1 s e

i Sagen Nr. 675/1946 vedrørende Anbringelse af Hegn pea en Parcel ef
Ejendommen Matr.Nr. 10a m.tl. SBunte By, Tikøb Sogn.

Den af FredningsnÆWnet for.Frederiksbol's.AmtsrsAdskreds
den 22.Marts 1946 atsagte Kendelse er saalydende:

"Fra Danmarks Naturfredningsforening ha~ NæNnet modtaget
en Henvendelse om et søge hindret, at den smukke Udsiit o.er Sandager-
iaards Jorder mod stenstrup 0i Horneby fra den offentlige Vej, der
iear fra Hornbæk Plantaie mod Saunte, bliver forringet lennem Bebyggel-

. -se eller Beplantnin~.
n . .Anledningen til denne Renyendelse er, at Elektricltets-

bestyrer Westergaard, Randers, som har erhvervet en Parcel at Matr.Nr.
/- ,~.

10a m.fl. af saunte By, TikØb Sogn, her ønsket at plante et Læhegn,
besteaende dels af Træer, dels af Buskads.

Nævnet kan tiltræde, et den omhandlede Uosigt er S88
I ,yærdifuld, at den ikke bør forringes, men finder paa den enden Side,

~t det ikke er pa8kræve~ at gaa saa vidt, at men helt forbyder den
peatænkte Beplantning, idet man baade ken forstaa -or;tiltræde Ejerens
Ønske .om paa denne Maade et indhegne og beskytte sin Grund •.

Til Formealets Opnaaelse skØhnes det at va:re tilst.ræk-
keligt et pasbyde, at Hegnet - forsa8vidt Buskedset angear _ ikke
maa have en større HØjde end 1; m og forseevidt Træerne engaer
ikke en st ørre Højde end 5 m.

Det bemærkes herved, at N~net paa Grund ef sagens
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Beskaffenhed ikke her fundet Anlednini til at forhandle med andre end
Ejeren, Neboejeren og Naturfrednin~sfOreningen, samt at den om-
handlede Beirænsnini i Ejerens Raadighed ikke skønnes at kunne volde
ham no&et økonomisk Tab o~ derfor ikke be.runde no~et Erstatnings-
krav.

Derfor bestennnes; .
paa den forannævnte Ejendom, en Parcel af Matr.Nr. 10a m.fl.

af saunte By, Tikøb So~n, maa det Hein, der agtes Plantet, bestaaenrle
afvekslende af Træer og Buske ikke - forsaevldt Buskene angsar -
~ære højere end 1,5 m og for Træernes Vedkommende hØj st 5 m og med
passende Afstand mellem disse (mindet 5 m mellem Stemmerne). Træerne
bør derhos beskæres aaeledes at de ikke væsentlii hindrer Udsigten
til Plantagen og over Lanrlskabet mod Vest.."

salen er af Ejeren af Ejendom~en, Driftshestyrer Wester-
iaard• indp.nket for Overfrednlntsnævnet'med Peåst.ånd om, at Kendelsen
ophæves, eller at der tll1æe:.~esham Erstatninll.. ... .

overfrednln~snævnet har den 24.Juni d.A. besigtiget
Forholdene paa stedet o~ forhandlet med Parterne.

r"j l"

Det konstateredes,'at Parcellen ligger en Del la~ere
end Vejen, samt at Skoven skyder si~ frem umiddelbart bBI den~
s8aledes at en Beplantnin~ vil fremtræde med Skovbrynet s~m Ba!~rund.

Uden løvrl.;t at tage Stilling til spørgsmaalet om
Bevarelse af Udsi~ten til det omhandlede Skovbryn. 'finder O~erfred-
ningsnævnet herefter ikke, at der påatænkte Beplantning vil virke
hindrende eller ødel~~ende for Udslbten fra Vejen pas en så~dan
Maade, at der vil være tilstrækkelis Gruhdla~ til at opretholde Kendelsen,

.()

hvorfor denne vil være et ophæve'.
T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg A~t~ra~dskreds

den 22 .Merts '1946 afs~ gte Kendelse vedrørende pa.antn1n&:sf'€ein pae
en parcel ef EjendOmrren Matr.Nr. 10a m.fl. af saunte By. 'T\kØb Sogn,

ophæves.
P.o.v.

,
Poul Andersen.
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