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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.

KENDELSE
afsagt 23.September 1946.

Fra den offentlige Vej, der fra "Landbolyst" ved Helsingøl
vejen fører til Gadevang, er der en smuk Udsigt mod Syd over et
Mosedrag til Søndre Gribsskov; men da Bebyggelsen langs Vejen efter-
haanden har indskrænket d3nne Udsigt, er det blevet henstillet til
Nævnet at søge denne bevaret paa de Strækninger, hvor den endnu
findes.

Det drejer sig om to Strækninger, hver paa ca. 250 meter.
Den ene af disse lig~er ud for Matr.Nr. la af Gadevangshuse, Nøde-
bo Sogn, hvis Ejer er Parcellist Hans Christiansen. Den anden ligger
udfor Matr.Nr. 29a og 34a, tilhørende Parcellist Carl Olsen. Begge
Ejendomme er Landbrugsejendomme. Bag M8tr.Nr. 29a findes en lille
Sø, der tilhører Staten og hører under Nødebo Skovdistrikt.

Om begge Arealer gælder, at de ikke kan bebygges uden
Godkendelse i.H.t. Naturfredningslovens § 25. Det er dog erfarings-
mæssigt vanskeligt at nægte slige Godkendelser paa Steder som de
heromhandlede, hvor aaavel Egnens Naturskønhed som Byene 'Nærhed og
gode Trafikforhol~ giver Tanken om at bygge Vækst.

Nævnet finder, at de smukke Udsigter bør bevares, og
skønner, at dette bør gennemføres i følgende Omfang;

ad ~atr.Nr. 29a og 34a; Udsigtsfredningen bør fremmes,
saaledes at Ejendommen i hele sin Udstrækning (altsaa ogaaa den
Nord for Landevejen liggende Del) bør inddrages under Fredningen,
dog med Undtagelse af en Strækning langs Ejendommene østlige
Skel fra Vejen til Mosen i en Bredde af 25 m. Paa den saaledes
undtagne Strækning maa der bygges indtil 20 m fra Skellet mellem
Matr.Nr. 36, Id og le paa den ene Side.

Det under Fredningen inddragne Areal maa antages at
udgøre oa. 5 Td. Land, og Erstatningen fastsættes til 8000 Kr.,
hvorved det særlig er taget i Betragtning, at hele Ejendommen er inde
under 300 Meters Skovgrænse, og til at der gives Ejeren den nævnte
Byggetilladelse.

ad Matr.Nr. la; Udsigtsfredningen bør fremmes med Und-
tagelse af en Strækning paa 35 meters Bredde fra Matr.Nr. lm'a nordli-
ge Skel parallelt med dette samt det Areal, hvorpaa Beboelsesejendom_
men ligger og Arealet vest for dette. Herefter inddrages under Fred_
ningen ca. 5 Td. Land, hvoraf dog l Td. Land er Sø (Mose)l.

Erstatningen fastsættes til 5000 Kr., hvorwed der er ta-
get Hensyn til, at hele Arealet ligger indenfor Lovens Skovgrænse, og
til at Ejeren vil kunne bebygge de udtagne Strækninger, samt til at
det fredede Areal skønnes at være lidet egnet til Bebyggelse.
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.1 I. ..~ " ~ t ,e H e r e f t e'r 'b e s t e m'fn e s t. "•
Paa Matr.Nr. 29a, 34a og la af Gadevangshuse, Nødebo

Sogn, maa der - med de foran nævnte Undtagelser - ikke opføres
Bygninger af nogen Art og ej heller foretages nogen Beplantning,
som vil kunne virke udsigtsforhindrende.

I Erstatning udbetales til Parcellist Carl Vald. Olsen
8000 Kr. og til Parcellist Hans Fr. Christiansen 5000 Kr. Af Erstat-
ningen udredes Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Frederiksborg
Amt.

Kendelse vil være at lyse som servitutstiftende paa de
nævnte Ejendomme. Paataleret har Naturfredningsnævnet for Frederiks-
borg Amt.

J.L.Buch. Carl Poulsen. Jens Larsen.

-,
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OVERFREDNINnSNÆ~~TS KENDELSESPROTO~OL.----------------------------------------

Aar 1947, den 16.Juni, afsa~de Overfredningsnævnet pce
Grundlag ef skrift1i~ og mundtlig Votering fØlgende

:K e n d e 1 f:j e
i Sagen Nr. 705/46 vedr~ende Fredning af Udsigten fra en offentlig

.Vej ved GSdeveng.
Den af Fredningsnævnet for Frederikshorg Amtsrsadkreds

den 23·Septemher 1946 afss gte Kende Ise er saslydende:
"Fra den offentli~e Vej, der fra "Landbolyst" ved Helsinge-

vejen fører til Gadevang, er der en smuk Udsigt mod Syd over et
Mosedrsg til SØhdre Gribskov;, men da Bebyggelse 1engs Vejen etter-
h8anoen har indskrænket denne Udsigt, er det blevet henstillet
til Nævnet at søge denne bevaret paa de Strækninger, hvor den
endnu finde s.

j

I

I
\.

Det drejer sig om to Stræknlneer, hver paa ca. 250 meter.
Den ene ef disse 1iB~er ud for Matr.Nr. 1~ af (Jadevangshuse, Nødeho
Sogn, hvis Ejer er Parc611st Hans Christiansen. Den anden ligger
ud for Matr.Nr. 298 og 348 tilhørende Parcellist..Carl Olsen. l1egge
Ejendornrreer Landrrugsejendomme. Bag Matr.Nr. 298 findes en lille
Sø, der tUhører Staten og hører under NØdeho Skovdistrlkt.

"Om begge Arealer gælder, at de ikke ken bebygges uden
Godkendelse i H.t. Naturfredningslovens § 25. Det er dog erfsrings-
mæssigt vanskeligt at nOOBte slige Godkendelser pas Steder som de
heromhand1ed~, hvor saavel Egnens NaturekØhhed som Byens Nærhed og
gode Trafikforhold giver Tanken om at byg~e Vækst.

Nævnet finder, at de smukke Unsigter bør bevares og
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skønner. at dette hør gennemføres i fØlgende Omfang:
ad Matr.Nr. 298 og 34e: Udsigtsfredningen b~r fremmes.

saeledes at Ejendommen i hele sin Udstrækning (altsa9 ogsaa den Nord
for Landevejen liggende Del) bør inddrages under Fredningen. dog
med Undtagelse af en Strækning 18n~s Ejendomwens østlige Skel fra Vejen
til Mosen i en Bredde af 25 cm. pea den saaledes undtegne s~rækning
maa der bygges indtil 20 m fra Skellet mellem Metr. Nr. )6. Id
og l~ pa8 den ene Side.

Det under Fredningen inddragne Ar'eal mae antages at ud-
gøre ca. 5 Td. Land. og Erstatningen fastsættes til BOOO Kr •• hvorved
det særlig e r teget i Betragtning. at hele Ejendommen er inde un-
der )00 Meters Skovgrænse. og til ,et der gives Ejeren den nævnte
Byg getil1adelse,.

I I
I
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ad Matr.Nr. la: Udsi~tfrednin~en hør fremmes med Und-
tagelse af en Strækning pea )5 meters Bredde fra MRtr.Nr. ~'s
nordlige Skel parallelt med dette samt det Areal. hvorp~a Beboel-
sesejendommen ligger og Arealet vest for dette. Herefter inddrages
under Fredningen cs. 5 Td. Land. hvoraf dog l Td. Land ~r S~ (mose) •

. 'Er statningen fastsæt.tes til 5000 Kr •• h vorved der
er taget Hensyn til. at hele Arealet ligEer indenfor Lovens Skov-
grænse. og til at Ejeren vil kunn~ ,bebygce de udtagne strækninger.
samt til at det fredede Areal skØhnes at være lidet egnet til

BebygBelse.
H e r e f t e r b e 8 t e m m e s:
paB Matr .Nr. 29!,. )4!, og l!, af Gadevangshllse. N~debo

Sogn. maa der - med de f'or~n nævnte TTndtsgelser - ikke opføres
Bygninger af nogen Art og ej heller foreta~es nogen Bepla~tning.
som vil kunne virke udsiBtsforhindrende.

I Erstatning udbetales til Parcellist Carl Vald. Olsen
BOOO,Kr. Dg til Pecell1st llans Fr. Christiansen 5000 Kr. Af Erstst-
ninBen udredes Halvdelen af statskassen og Halvdelen af Frederike-

borg Amt.
,Kendelsen vil være at lyse Bom servitutstiftende pa",de

nævnte Ejendomme. Paataleret har Naturfredningsnævnet for Frederiks-

borg Amt."
sagen er forelagt for Over fredningsnævnet i ~enhold til

Naturfredningslovens § 19. stk. ). hvorhos den er indanket af Par-
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cellist HanQ Chrlst lansen med PaBatand om højere Erstatning.
overfredningsn~net har den ~O.~aj 1947 besigtiget

de paagældende Arealer o~ forhandlet tI.a. med Ejerne af disse.
Overfredningsnævnet finder. at den omhandlede lTdsigt

er tilstrækkelig sikret ved Naturfredningslovens § 25, 2.Stk., idet
Ejendommene lig~er indenfor en Afstand af 300 m fra Skov og derfor
ikke·kan bebygges uden Tilladelse fre Fredningsnævnet. I sas Hen-
seende bem~kes. at BYBbetilladelse efter Overfredningsnævnets OP-
fett.else kun bør meddeles forssavidt angaar de Dele ef Ejendommene.
som-i Henhold til den afsabte Kendelse kan bebygges, samt den Del
af Matr.1Ir. 29!. og 34!.. som ligger Nord for Vejen.

Herefter ken Frednin~en ikke anses for peskrævet.
hvorfor den afsagte Kendelse vil v~e et ophæve.•

T h 1 b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet fo~ Frederiksborg Amtsra~dskreds

oen 23.September 1946 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af
Udsigten fra offpntlig Vej ved Gadevang oph~es •

.P.o. V.
Poll Anrtersen.
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