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"
I Skrivel.e af 21. Deoemuer 1944 bar 8tatsministeriet anmooet

NaturtreQning8~net om at ville reJse 'redningssag for8aavldt an-
øaar den Grosserer Walther Henrlkeen tilh.rende Ejondom Katr. Ir.
10 21, .10 !a. lO!!!! og 10 sm af JUlrlslund. By og Sogn.

Bom Grund t11 sin Beg~ing om Prednin, anf.rer Mtniøteriet
dels Ej.ndommen. Naturskønbe4 dels den Ombt-041gh.d. at B3endommen
omfatter selve Mosede Klint, t1~ hvilken der knytter aig en tnter-
eseant nec1venhed 1 det 12' A&rhundrede.'Bløtarie, som skildre. at

Saxo i hans 14. BOB, idet Venderne toretog Landgang paa xtøteD harve,
og torsøgte et Angreb pas Roskilde By,men blev eia.et paa vild rl~
af Svend Gr.the 08 formeiig 4:r:evetud over den 8t.jle Skrant. hvorw ••

talrige Ryttere omkom.
lilat1on.lDw.••• t har derfor 1 Skrlve~øe af 20/11 1944 til

Stat.miDiet.riet henstillet. at den paagsldende Ejendom s'Be. tr.det
Efter Moøtagelsen at Sagen har ~n.t holdt M.der paa Ejen-

dommen den 26/6 1946 og den 24/6 1947 ~4 aepr •• entaater for Sogne-
raad. Amtsrpd. 1ia~urtl'edniD8.DI3nd1gh.d.r. Rational_seet samt Jlari-

n.m1n18terie~ 1 Anledning at Ejendommene Beliggenhed 1 Jerhe4en at
140.8d. ?ort.

p~ begge dio.. Møder har der vwret tremaat 'orslag om en
frivillig Ordn1ng at Preanlngen, der dog ikke har vundet T11slut-

"'''nø' 'fra.li'rednings!uyndlgnederne.
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Sagen har derefter cen 28. Januar 1949 paany været b.han4~et
paR et åiøde paa Ejendor:lmenmed de <riennævnte Myndighederl'

Under dette U~de har det af Sta~øminiøt8riet nedsatte Udvalg
vedrørende København.egnene grønne Omruader :tremast PAa8tand om, at
Fredningen kommer til at omfatte det Areal af E~endomm8n, der str.kk
818 fra xyoten OB 100 Meter ind i Laudet i Overensstemmelse med

Kyst!rellnil18ølinJen og den Demarkation.linje, der er !,y.t paa l"abo-

e3endoULm81•

'redningødeklarationen paast&aø at burde omtatte forbud mod
at opføre Bygninger af enhver Art, heru::der Boder og Skure,elleS'

at anbringe andre Ind.retninger, der kan virke misprydende, herunder
Ledning_master eller'ligneude. End~idere Forbud mod uden Pre4ningø-
mynd1~h.oernes Tilladalse at foretage vl~•• ntlige Ændringer af
AIaalet. Beplantn1n,.

~n paa Ejendommen. 8yd~8tlige Del beli,gende Skr~ta nu-
v.rende Til8tand maa ikke ~dr.8.

Ejeren af EjendOllUUGnGrosserer Walther Henr1køen bar er-
klæret, at han principielt intet bar at erindre imod 'redningen.
Han pu.tsar sig dog t.1lkendt en st.rre Brøtat.nina. tor.aviett
Ejendommen fredea, i hvilken Høneeende ban -.rltg haDvl.er til,
at en Ejendom af 6t.ørr~~ae SOQdenne taber b.tydelis i Værdi. naar
dea er paalagt en Frtldningadekla.rution ....

løvrigt har Repr~88ntanter tor ~"tioDalmu8.et, Naturfred-
nil:garaadet OB Uarineminiuteriet 8iv.td.e" at det oveDJUrln'e Udvalg
i ~ødet den 26/1 1949 frem8atte Forslag dere. Tl101utning.

}t'oreløb1g bemærke., at Matr. Nr. 1021. og 10 u1tøt1.«e

O.pl,yen1nger fra Lt"ui1napek1øren er udgaaet at Matrlkulen og earr.meu-

lagt med henholdsvis Matr. !{r. lO!! og 10 U. og at Matr. :Nr.

10 ti. 11gger uden for lOO.oJIiItea:Gr.oeen. hvorfor Precln1ngeni'lkun
.k.nne. at. burde omtatte Ha~r. Ir. 10 ka •

I.vr1g1i belDlll"ke.,at cler er en sikre. AdB.. tor Publina

tl1 at paa.ere Skr-aten a4 en mellem denne oa Stranaen t.rende Bti,
aul.dea at filøtedt:lløe at en alldn<iellg P...... over BjendolDlll8D

ikke. ak.nne. n.dvendig.
Den plia NaboejendOlTtUlenelyøtø Da..larJmt1oosservitut •••
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ikke at 'V,arelyet paa danne Ejendom.
1itWnet maa n\l vare enig med 1ola.tllrfredningsllJnd1gh04erne 1,

at Ejendow~eu ~tT. Nr. 10 ka baade Bom Følge af sin Naturøk.nhed,

hvorved særlig frelnhdlvesdens meget swkke Beliggenhed, og 1ntel"o.-
sen i at bevare den historisk inter.ssante Klint, b.r fre«e. j'r.
Lov om Naturfredning § l, 11ge~om lolævnetogsaa er enig l, at det

fre.,edeUsal bør strække sig fxa K1'Gten og 100 Meted ind 1 Lat,det,
eaaledes at det følger den almindelige !yøtbyggelinie 08 1 alt
va88nt11gt den Naboejendommene paalagte Demarkationsl1nje.

~~net er ogeas enig i det fremsatte For~lag til Prednings-
de,:larat ion , idet Forbudet moå at ændre ffkramtene nuværende Tilstand
til11ge btr omfatte Forbud mod .€ndring at StrandhaveD •..

lied Hensyn til Er_'tatnir.gesp~rgsmaaletbamærke., at de otre,
som paalægges EjeT~ ikke see at være store, idet de i alt v•• entllø
kun bestaar i Oprettelse af den nuværende Tilstand, der 1 enhver
Henseende vil tjene ~jendommen bedet. UBnhbar dog ikke .. n~ a~
kunne a8 bort fra Rigtigheaen at Ejerens Paaøtand om, a~ en Ejendom
at denne ~tørLe18e iaber en Del i Værdi ved en saadan Servit.~b.-
steuuna18e, bvorfor der tillægges ham en Ersta~n1n8' paat 10,000 Kr.,
der betalea ~e~ al, af Statskassen og ~, at R~ak11de Am~.kommune.

EJendommen ~atr.Nr. 10 bro af Karlslunde By 08 Sogn b.r frede ••
- I

Fredningen omfatter Arealet fra Kysten OB 100 Meteri in4 i
Lund.t SOUlviat pae. det Kendtll.oen ved.lagte Kort, hvor 100 Ueter
LinJen er markeret ~.d rød~.

Raa Arealet, der udelukkende maa benyttes P" samme Muade Bom

hidtil, er d~i forbudt at opføre Bygninger af. enhver Art. herunder
Boder og Skure, eller at anbringe anare Indretninger, der kan virke
mi.pryaende, herunuer Ledning.master og lignende.

Pia Arealet maa ikke opkaste. Jordvolde eller ops~tes Begn,
der bindrer Uda~.n, lige.om der itte uden Fredning.mrn41ghe4ern ••
Tilladelse maa foretage. væsentlige Mndrlnger af Areal.t. Duv~ende
Bepl&ntniuB. "

Den.. paa Ejenøommens syd••t11ge Del beliggende 8kr~~. nu-
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værende ~11stgnd. derunde4 Strandhaven, maa ikke uden 'redning8-
~nd1ghcuørnee tilladelse ændres.

Psataleret har Frednir.genævnet for Roskilde Amt.read.kreds.
Der til~æg8e. Ejeren af Ejendommen Grosserer Walther

Henriksen en Erstatning pse 10,000 Kr., der...az udredes med
2/' af Statskassen og ~} af Roskildu AmtsKommune.

sign. Aug. Sonne. eign. I.P.t~ord8Jl8'WU'd.eign. O. Oleeen.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-------------------------------------~-

Aar 1950, den 30. oktober, afsagde overfredningsnævnet paa grund-
lag af skriftlig og mundtlig votering følgende

kendelse
,~ sagen nr. 892/49 vedrørende fredning af en del af ejendommen matr.

nr. lObm af Karlslunde by og sogn.
I den af fredningsnævnet for Roskilde amt den 18. februar 1949

afeagte kendelser hedder det:
"I Skrivelse af 21. December 1944 har Statsministeriet anaodet

Naturfredningsnævnet om at ville rejse Fredningssag forsaavidt ansaar
den Grosserer Walther Henriksen tilhørende Ejendom Matr. Nr. lObl,
10bm, 100m og lOen af Karlslunde By og Sogn.

Som Grund til sin Begæring om Fredning anfører Ministeriet 4e1.
(.-Ejendommens Naturskønhed dels den Omstændighed, at Ejendommen omfat-

ter selve Mosede Klint, til hvilken der knytter sig en interessant
Begivenhed i det 12. Aarhundredes Historie, aomSkildres af Saxo i

hans 14. Bog, idet Venderne foretog Landgang paa Kysten herved og
forsøgte et Angreb paa Roskilde By, men blev slaset pas vild Flugt
af Svend Grathe og formelig drevet ud over den stejle Skrænt, hvorved
talrige Ryttere omkom.

Nationalmuseet har derfor i Sk~ivelse af 20/12 1944 til Stat8m1~
nisteriet henstillet, at den paagældende Ejendom søges fredet.

Efter Modtagelsen af Sagen har Nævnet holdt Møder paa Ejendomme~
__ hen 26/6 1946 og den 24/6 1947 med Repræsentanter for Sogneraad,

Amtsraad, Naturfredningsmyndigheder, Nationalmuseet samt Mar1nemiftl-
stariet i Anledning af Ejendommens Beliggenhed i Nærheden af Mosede



Fort.
\e Paa begge disse Møder har der v~ret fremsat Forslag om en frivil-
lig Ordning af Fredningen, der dog ikke har vundet Tilslutning fra Fred-
ningsmyndighederne.

Sagen har derefter den 28. Januar 1949 paany været behandlet pas

et Møde paa Ejendommen med de ovennævnte Myndigheder.
Under dette Møde har det af Statsministeriet nedsatte Udvalg ved-

t rørende Københavnsegnens grønne Omraader fremsat Paastand omt at Fred-
ningen kommer til at omfatte det Areal af Ejendommen. der strækker sig

~ fra Kysten og 100 Meter ind i Landet i Overensstemmelse med Kystfred-
~gSlinjen og den Demarkationslinje, der er lyst paa Naboejendommene.

Fredningsdeklarationen paastaas at burde omfatte Forbud mod at
opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og Skure, eller at an-
bringe andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder Lednings-
master eller lignende. Endvidere Forbud mod uden Fredningsmyndigheder-
nes Tilladelse at foretage væse~tlige Ændringer af Arealets Beplantning.

Den paa Ejendommens sydøstlige Del beliggende Skrænts nuværende,
Tilstand maa ikke ændres.

Ejeren af Ejendommen Grosserer Walther Henriksen har erklæret, at
han principielt intet har at erindre imod Fredningen. Han paastaar sig
JIl tilkendt en større Erstatning, forsaavidt Ejendommen fredes, i.

hvilken Henseende han særlig henviser til, at en Ejendom af Størrelse
som d~nne taber betydelig i Værdi, uaar den er'paa1agt 'en Fredn1ngsde~
klaration.

Iøvrigt har Repræsentanter for Nationalmuseet, Naturfredningaraadet
og Marineministeriet givet det af de't ovennævnte Udvalg i Mødet den

28/1 1949 fremsatte Forslag deres Tilslutning.
Foreløbig bemærkes, at Matr. Nr, 100m og lOen ifølge Oplysninger

fra ~andinspektøren er udgaaet af ~atrikulen og sammenlagt med henholds-
11' Matr. Nr. lOblog lObm, og at Matr. Nr. 10bl ligger udenfor 100
Meter Grænsen, hvorfor Fredningen kun skønnes at burde omfatte Matr.
Nr, lObm.



Iøvrigt bemærkes! at der er en sikret Adgang fer Publikum til at
pllbere Skrænten ad en mellem denne og Stranden førende Sti, saaledes
at TilstedeIse af en almindelig Passage over Ejendommen ikke skønnes nød-
vendig.

Den paa Naboejendommene lyste Demarkationsservitut ses ikke at
være lyst paa denne Ejendom.

Nævnet maa nu være enig med Naturfredningsmyndighederne i, at Ejen-
~dommen Matr. Nr. 10bm baade som Følge af sin Naturskønhed, hvorved sær-

lig fremhæves dens meget smukke Beliggenhed, og Interessen i at bev~re
~ den historisk interessante Klint, bør fredes jfr. Lov om Naturfredning

§\tt1 ligesom Nævnet ogsaa er enig i, at det fredede Areal bør strække
sig fra Kysten og 100 Meter ind i Landet, saaledes at det følger den
almindelige Kystbyggelinie og i alt væsentligt den Naboejendommene paa-
lag~e Demarkationslinje.

Nævnet er ogaaa enig i det fremsatte Forslag til Fredningsdeklara-
t~onJ ide~ Forbudet mod at ændre Skræntens nuværende Tilstand tillige "
bør omfatte Forbud mod Ændring af Strandhaven.

Med Hensyn til Erstatningsspørgsmaalet bemærkes, at de Ofre, som
I paalægges Ejeren ikke ses at være store, idet de i alt væsentligt kun
bestaar i Oprettelse af den nuværende Tilstand, der i enhver Henseende

'i vtf tjene Ejendommen bedst. Man har dog ikke ment at kunne se bort fra
higtigheden af Ejerens Paastand om, at en Ejendom af denne Størrels~ ,
taber en Del i Værdi ved en saadan Servitutbestemmelse, hvorfor der til-
lægges ham en Erstatning paa 10.000 Kr., der betales med 2/3 af Stats-
kassen og 1/3 af Roskilde Amtskommune."

Konklusionen er saalydende:
"Ejendommen Matr. Nr. 10bm af Karslunde By og Sogn b~r fredetJ.
Fredningen omfatter Arealet fra Kssten og 100 Meter ind i Landet.

som vist paa det Kendelsen vedlagte Kort, hvor 100 Meter Linjen er mar-
~et med,rød~.

Paa Arealet, der udelukkende maa benyttes paa samme Maade ~om ~1d-
til, er det forbudt at opføre Bygninger af enhver Art, berunder Bpd~r



5' v5 UAloLl:e, e.U.er ali anor~nge anare .Lnaretn~nger, der kan v~r1Ce mlspry-
dende, herunder Ledningsmaster og lignende.

Paa Arealet maa ikke opkastes Jordvolde eller ops~ttes Hegn, der
(tlindrer Udsigten, ligesom der ikke uden Fredningsmyndighedernee Til-

ladelse maa foretages væsentlige Ændringer af Arealets nuværende Be-
plantning.

Den paa Ejendommens sydøstlige Del beliggende Skrænts nuværende
Tilstand, derunder Strandhaven, maa ikke uden Fredningsmyndighedernes
Tilladelse ændres.

~ Paataleret har Fredningsnævnet for Roskilde Amtsraadskreds.
Der tillægges Ejeren af Ejendommen Grosserer Walther Henriksen

~ en Erstatning paa 10.000 Kr., der udredes med 2/3 af Statskassen ~g
_/3 af Roskilde Amtskommune."

Sagen er i medfør af naturfredningslovens § 19 forelagt overfred-
nin~snævnet, som den 14. december 1949 har besigtiget arealet og for-
handlet med ejeren og andre i sagen interesserede. Overfredninganævnet
har endvidere drøftet sagen i to senere møder.

Da arealet er undergivet det i naturfredningslovens § 25 fastsat-
te byggeforbud, er der efter overfredningsnævnets opfattelse ikke til-
strækkelig begrundelse for den omhandlede fredning. Det bemærkes her-
ved, at de~ saavidt overfredningsnævnet bekendt vil blive rejst en
fredningssag vedrørende de tilstødende arealer mod nord og syd, og at

~er under en saadan sag kan blive spørgsmaal om at give offentligheden
adgang til ophold og badning udfor den i nærværende sag omhandlede
ejendom.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Roskilde amt den 18. februar 1949

afsagte kendelse vedrørende fredning af en del af ejendommen matr. nr.
lObm af Karslunde by og sogn oph~ves.

l

Udskriftens rigtig-
hed b tes.
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