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afsagt den 13. Deebr. 1941
af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amt.

Fra DaAmarks Naturfredningsforening har Nævnet modtaget Anmodning om
at foretage Fredning af Bevoksningen paa ~krænten paa Matr. Nr. 1 q og 1 bp
at Dronningmølle, Esbønderup Sogn.

I Foreningens Henvendelse oplyses det, at Krattet dækker Kyststræknin-
gen nord for Møllen paa en Strækning af lidt over 100 m, samt at det mod
Cst overvejende bestaar af Slaaen, medens der mod Vest kommer større Ind-
blanding af andre Træer og Buske, Fuglekirsebær, Ask, Hyld og Røn. Krattet
er overordentlig tæt og har derfor kun en sparsom Bundflora. Dog fremhæves
det, at der vokser en mindre almindelig og særdeles smuk Klatreplante (den
store Skov-Fladbælg). Paa Fladen mellem Skræntfoden og den lave Sandvold
vokser bl. a. en sjælden Plante, kaldet Jstersøhjælme. Endelig fremhæves
det, at den Slags Krat almindeligvis er meget søgte Tilholdssteder for man-
ge SmaafU81e.

Fredning~forslaget er formuleret saaledes:
Åt Strandskrænten og Arealet nedenfor denne fredes under følgende Vilkaar:

1) Der maa ikke foretages Afgravning eller Paafyldning, herunder
Henlæggelse af Haveaffald, eller anlægges Veje eller Stier.

2) Der maa ikke anbringes Hegn, Master, Skilte eller lign.
3) Krattet maa ikke ryddes, og der maa ikke finde Plantning,

Dyrkning eller Græsning Sted paa Arealet.
4) Offentligheden maa have .adgang til Ophold og Badning neden-

for Skrænten.

___ ,--

Bt I en 5 m. bred Zone bag Skræntkamrnen maa der ikke findes Træer el-
ler Buske af en Højde over 1,5 m. Herfra undtages dog levende
Hegn til Markering af matrikulære Skel vinkelret paa Skræntens
Forløb.

Naturfredningsforeningens Forslag er fremsat paa Foranledning af Natur
!redningsraadet. Dette Raad har om Krattet udtalt, at det udgør en botanisk
Oase i en stærkt befærdet Egn og er karakteristisk ved sin vindformede Skikkelse,
hvorfor Raadet varmt anbefaler Fredningen.

Nævnet har derefter forhandlet med Zjeren ~S Dronningemølle Teglværker,
der - ved Direktør Steen nndersen - har erklæret Sig villig til uden Veder-
lag at tiltræde den ønskede Fredning, dog med følgende to Modifikationer:

1) Fredningen af Krattet maa begr~nses til den Del af Krattet der lig-
ger paa Skrænten, altsaa fra Skræntoverkanten ned mod Strandbredden.

2) Forslaget om Opholdssted og Badningsret for Offentligheden bør udgaa.



Naturfredningsforeningen har tiltraadt den første af Modifikationerne. me-
~ dens Nævnet mener at kunne tiltræde dem begge, hvorved bemærkes;

ad 1: Det har næppe nogen Betydning at frede den Del af Krattet der
fra Skræntoverkanten strækker sig - nogle faa Meter - ind mod Land, da
denne Del i det væsentligste maa antages at "frede sig selv", for-
saavidt som det vil være forbundet med store Vanskeligheder at fore-
tage Fældninger af nogen Betydning. De botaniske og de skønhedsmæs-
sige Interesser synes ogsaa at begrænse sig til Skræn~en.

ad 2l Da der for Offentligheden er ret vid Adgang til Ophold og Badning i
den paagældende Egn, og da det her omhandlede Sted ikke i særlig Grad
egner sig til Ophold og Badning, idet baade Strandbredden og det
nærmeste Stykke af Vandet er stenet, maa det anses for rimeligt at
imødekomme Ejerens Onske.
Dertil kommer, at en Opholds- og Badningsret vil forringe Værdien af
de bag Skrænten liGgende Arealer. der agtes solgt til Bebyggelse,
hvorfor en Fastslaaelse af den nævnte Ret maatte medføre Erstatnings-
:pligt.

Herefter bestemmes.

I
Den ovenfor omhandlede Del af Måtr. Nr. 1 b P og 1 q af Dronningemølle,

Esbønderup Sogn fredes som foran anført under A og B, dog saaledes at den under
A ~ nævnte Fredning af Krattet begrænses til den paa Skrænten staaenne Del af
Krattet og saaledes at den under A 4 nævnte Adgang for Offentligheden til Op-
hold og Badning udgaar.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstiftende paa de nævnte to Matr.
Numre. Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt og Naturfrednings-
raadet, enten hver for sig, eller i Forening.

J. L. Buch. Carl Poulsen.

Jens Larsen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne Kendelse kan kun
kræves, hvis den i Løbet af 4 Uger indanke s for Over-
fredningsnævnet.

,&


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



