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Aar' 1950, den 3. maj, ufso.ed.e overfredninesn~evnct pa1.1grundlu8 af

Ekr'i f'tlig og mundtlig votering følgende

k e n d e l s e
~i
I

sa,~en nr. 935/49 Jedrørende fx'eclning af e ,j endommen ":Lou.isiana" i
, ""'-

~, f!ldIl ullr./...~,b_"Uk• 1..---"".....",•.

Den af fredningsn,:evnet for J!""rederiksbo!'g amt den 22. auguDt 1949

afsagte kendelse er saulydenoe:

"Fra en af nævnets tidligere fo:r'm:end, fhv. Dommei' A. P. LnrDell, har

n'.nvnet modtaGet en llenvendelse, hvoraf føle'ende anføres:

Syd for Humlebæk Kirke mellem Strandvejen og 0re~und ligger ejen-
oomruen "Louisiana", en :eldl'(~ herskabelig indrettet bygning med en pa.rk

~~ pau er.... 10 a 11 td. ln.nd, der paa on strJ~kni.ng af ca.. 160 m ga.ar ud til
.~) I

,ek;ysten. Langs denne 0['; lungs den puu arealet v~rende sø ga&r en høj

skr'Bnt, der dels er GI'æsbevokElet, dels .beplantet med tr'æel', dels bevok-

set med kI'a. t.

Ovenfor' skr',enten el' et platea.u, hvor der - foruden nyttehave -

findes store plæner med spredte tr~er og med vid udsigt over sundet.

En ej endom af en saadan udstrækning og belig;3enheo, med anl,'Eg og

udsietsfox'hold som denne, er et lr..md:3kabe ligt pragts tykke, hv1 s bevarel-

se, na'rolig med henblik paa fremtidig anven~els9, hal' interesse for'

almenheden, hvorfor det henstilles, at ejendommon søsee fredet, inlt-

fn,ld underkastet en....Jg,~:~tq"big f.l:.e,dning" saaled es at n'~vnet t'a.ar lejlie-
(Al
\"''1hed til at følge den l~_~~~!:3n~~..~.~!.:i.}~ling, hvorved det bem:erkeø, at ojen-

dommen efter' den nuv"erende besidd ers død formentlig skal e--e1ees, samt

at den nuvErende benyttelse n~ppe er praktisk, da en pascende vedlige-



holdeIse af det store parkanl~g er ret byrdefuld.le Den omhandlede ejendom, der ejes af Julie Andrea Marie Neergaard
f. Wegenerc familielegat og besiddes af Godsejer Busky-Neergaard, bestaar
af matr. nr. 25b (ca. 2,3 ha), 25g og 25k (ca. 3 na), alle af Krogerup
og Humlebæk byer, Humleb:Bk sOt.,rrl.

N~vnet har drøftet det rejete spørgsmaal saavel med legatbestyrel-
sen8 formand, højesteretssagfører RelRted som med godsejer Busky-Neer-
gaard, der borge har erklEret, at de intet har at indvende imod en fred-
ning af foreløbig karakter, 06 de har ikke fremsat noeen erstatnings-
paastand.

'-. Af udkast til byplansv(o)dtægt for Ruml ebæk Nord nr'. 4 fremgaar det,
at de D'"EVntemat:r.numre forbeholdes til offentlige formaal (bl.a. kirke-
gaardsudvidelse), saaledes at arealet, naar sogneraadet skønner det
paI..l.kr'Dvot, kan erhverves i henh. til byplanslovens § 12.

I~fter ulJvnets skøn vilde det være den lykkoligste ordning, om sta-
ten, naar ejendommen bliver udbudt til Galg, erhvervede denne og udlagde
den som offentlig park, idet der paa strækningen fra Klampenborg til

I Helsingør- ikke findes en saadan offentlig tilg:ængelig park.
~ Da det imidlertid ikke nu kan vides, om dette vil ske, og da n~v-
---1

(_et derhos - uanset at det utvivlsomt er sogneraadete agt, hvis det
erhverver ejendommen, at anvende den paa en for almenheden tilfredsstil-

I~ lende maude - ikke tør anse den nævnte bestemmelse i udkastet til en
l)yplansvedtæt;t som hel t betryggende, da gennemførelse'n af denne bestem-
melse jo vil bero pau,'hvad sogneraadet økonomisk kan maete, skønn~r
n:evnet, ~o.ttanken om en foreløbig fredning bør tiltr~des._00_ .. _

Derfor bestemmes:
~j~nuommen matr. nr. 25b, 25g og 25k af Krogerup og Humleb~k under-

kastes en fo~~10~J&_fl:g~ping, gaaende ud paa, at ingen udstykning, be-.,....~.lb:,::::::.::;~.;;...." .~~..........._.~,..,~"tl~

bygeeIse eller v~scntlig ændring i den nuv~rende bebyggelse samt ingen
'_pfyldl1ing eller ud Gravn:Lng, anLeggelse af vej eller offentlig sti eller

udleje til brug for noeen vil~somhed - alene bortset fra areal til even-
tuel gonnemførelse af udvidelsen af Humlebæk kirkeguard - maa finde sted



.,

:e "
uaen foregauende betimelig underretning til frednin~snævnet for Frede-

r'ik[~borg amt, saaled es at l1Jivnet derigennem kan bli ve sut i stand t il

- om dette skønnes paakr~vet - at rejse fredningssag.

Kendelsen vil være r.:.t tinglyse Bom servitutstiftonde paa mutr. nr.
25b, 25g og 25k af Krogerup og Huml(~b:Bk,Humleb-nk sogn.

Paa taleret har frednint:sn'J;lvue t for Frederiksborg amt."

Kendelsen er indanket for overl'l'edningsnævnet af Danmarks natuJ':-

fredningsforening, som ønsker, at den i kendelsen fastsatte undtagelse

vedrørende en udvidelse af Humleb::Bkkirkegaard ophævef:'.

Da overfredningsn:-Bvnet, F\Om den 8. oktober 1949 har' besigtiget

e.iendommen, ikke finder at bU:t'do mods~tte sig udvidelsen af kirkegaar-

den pua et n:ermere angi vet areal uf matr. nr. 25k af Kr'ogerup og Humle-

b'llk byer, Humlebæk sogn, og ogsa[. iøvr'igt kan til trædu det i kendelsen

anfø.cte, vil donne være at stadf·l)ste.

T h i b e s t e m m e
Den af frt3dninet'm::evnet for :fi1rederiksbo!'g amt den 22. august 1949

afsnt.:te kendelse ~redrørf:)ndc fr'edning Cif,_.~::jendommen"Louisiana" i Humle-

b'l'Jk s tadf,:estos. Pha et n::erv':erende kendelse vedhæftet ko:rt nr. Pr. 117~';
(eo~er de

gaurden

fl'edede arealer er gT'BnCen i'or dm eventuelle udvidelse af kirke-

indtegnet.

Udskrifteno rietighed
bekræftes.

overfredningsn.llvnets sekretllr
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afsagt den 22' august 1949
af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

Fra en af nævnets tidligere formænd, fhv. Dommer A.P.Larsen,
har nævnet modtaget en henvendelse, hvoraf følgende anføres:

Syd for Humlebæk Kirke mellem Strand vejen og Øresund ligger
ejendommen "LoUisiana", en ældre herskabelig indrettet bygning
med en park på ca. 10 a 11 td. land, der på en strækning af ca.
160 m går ud til kysten. Langs denne og langs den på arealet
værende sø går en høj skrænt, der dels er græsbevokset, dels be-
plantet med træer, dels bevokset med krat.

Ovenfor skrænten er et plateau, hvor der - foruden nytte-
have - findes store plæner med spredte træer og med vid udsigt
over sundet.

En ejendom af en sådan udstrækning og beligBenhed, med an-
læg og udsigtsforhold som denne, er et landskabeligt pragtstykke,
hvis bevarelse, navnlig med henblik på fremtidig anvendelse, har
interesse for almenheden, hvorfor det henstilles, at ejendommen
søges fredet, ialtfald underkastet en foreløbig fredning, såle-
des at nævnet får lejlighed til at følge den kommende udvikling,
hvorved det bemærkes, at ejendommen efter den nuværende besid-
ders død formentlig skal sælges, samt at den nuværende benyttel-
se næppe er praktisk, da en passende vedligeholdelse af det store
parkanlæg er ret byrdefuld.

Den omhandlede ejendom, der ejes af Julie Andrea Marie Neer-
gaard f. Wegeners familielegat og besiddes af godsejer Busky-Neer-
gaard, bestRr af matr. nr. 25 b (ca. 2,3 ha), 25 g og 25 k (ca.
3 ha), alle af Krogerup og Humlebæk byer~ Humlebæk sogn.

Nævnet har drøftet det rejste spørgsmål såvel med legat-
bestyrelsens for~and, hø jesteretssar-:forerHelsted SO::-. [jed gods-
ejer Busky-Neergaard, der betre har erklæret, at de intet har at
indvende inod en fredning af foreløbig karakter, og de har ikke
frensat n0een erstatningspåstand.

Af udkast til byplansvedtægt for Humlebæk Nord nr. 4 frem-o
går det, at de nævnte matr.numre forbeholdes til offentlige for_
mål (bl.a. kirkegårds14dvidelse), således at arealet, n~,.rsogne-
r&dO±--_Clk-I?IYlYl e::>.". d e::>+ nflk-""~'1c.>+' k-~Yl e::>.".hve::>""'1P~ ; hpnn +..i l hun' rrnR_
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REG. NR. l:l~ ~
6/11" S3JLJd__~LILg ..I_E_~

af
QY~1~B~PNJNg~tl@YN~~§_~~}~~~~~§~bQX9~Qb~

År 1953. den 6. november, aff:H.:LgdeoverfredningsnJ.lvuet p~J grun~llag
af mundtlig og skriftlig votering t'01gendG

kondelse
i sagen hr. 935/49 vedrør'ende opførelse af Gt rensningsanLeg pi3. ej en'"
dOYl'lll.lenf1Louisiana" i Humlebæk.

I den af fr8dningsnævnet for :E'rederiksbol'g amt den 20. januar 1953
afsagte k€ndelse hedder det:

"Ved nævnets kendelst3 :.tf S. august 1946 (till :egskon~ Glsø til kend else
af 22. novbr. 1943) blev d0t tilladt Asminderød~Grønholt kommml~ ~t
nnbI'inge et rensningsan1.ug i on gruse-rav ves t for Babylon'~Dkoven i
Humlebæk.

Denne tilladelse er ikke hid til blevet udnytt'Jt; men da sagen nu
ikke l'fmgere kan UdS~ttf~3, h,;,r- f.)ognert~c1et - for at billiggøre prOjek-tets
gonnemførelse - fremsat ønske om at anbrtn€,:8 anl1't,ot i n:Br·h0dc:TIaf
Øresund ptl et areal, dt;;:r ht)nhcH-(~r undel' Gjendommon "Louisianu", mat-.
nr. 25b, 25e og 25h af Krogerup cg Humleb::ek byer, Humlnb::ek sogn.

Om denne ejendom, der' ej0s ~~f Julie Andrea Mari:; NeGrga(;1.rd, 1. \l;er:e-
nars tamilielegat og bCfJidd0S ~;tf godsejer Busky"Neerga.anl., hodder det
1 nævnets kendelse af 2~. aug. 1949, stadf~Gtet af oV0rfrGdningsn~vnet
d. 3. maj 1950:
•••••• En ejendom af on s;,]dan udstr.-ekning og teli€;i:,enhed meCJanlllg og

\
udsigtsforhold som denne er et l t:mdsl'.::Lbeli,s t pragtstykke..... .

Af udkcJ.st til byplansvedt1Jgt fer Humlebæk Nord nr. 4 fremf/II' det; Ilt
de n~vnte matr. numre forbeholde~ til offentlige form81 •••• således ~t
arealet, n8r sognGråd et skønner det p;'lkr-ævet, kan erhvGl'vus i henl:.old
til byplansIGvens J 12.

Efter nævnets skøn vilde det v~re den lykkeli5Ete ordning, om staten
når- ejendommen (d.v.s. efter b8Giddelsesr0ttcns ophør) bliv0r udbudt
til salg, erhvervede denne oG udlu,gde don som offøntlig par-k, idet eJer
p~ strllkningen fra Klnmpcmborg til Holsingør ikk~ finejes en 'JBdan
offentlig tilg:tlngGlig park.

Det bf::stemIDos derefter i kendr-;lsen, at da man ikke kan vide, om dettd



•

.....c..

vil ske, og ej heller kan vide, hvad s06~er~det til sin tid økoncmisK
kan magte, må dElt anses Bom rettest, D.t ejena.ommen und0rlustes en
f'oreløbig fredning, g:3ende ud p;~, a t enhver væsentlig t:udr"Lng i den
nuv::ercnde tilstand kun TI,å finde sted eftt:n' betiIli8lig underretni.ng til
fredningsn':Evnet for J!1reu8r-ikn borg amt, ~~3ludes at de tt e dGriGGnn em lG'n
blive sat i stand til om fOl-nø'1ent at rf;jsl~ en ()e:;entl:Lg (definitiv)
frednings sag.

I henhold til den s:~ledes trufnE.J afgørelse har Asminde10c'" Grønholt
kommune - som foran anfn't- rettet h(:mv'~nd8lRe til n'"BVl:l(;t.

I denne henVt.mdelse, der 0J dntl-.:ret d • .28. oktb. 1352, anførdS t0t,
D. t plac~r iYJ~:,:(m af l'en sninL~sa111.Bgct VEJdBabylone ski' ven, d (;:1' '. r d ~;t bø j€:-
stG punkt i HJ.mleb13k. vil V':Bre en s,'13rdelos Ugunstig økonom.ick l~snin€',
og at den enc~tc rimelige placering er i Louisianas pu.rk i on udgravnin€
"ud en landskabE..lig s.lC'.~nhedsmæseig v~'13rdi".

Derved vil der kunne indvindes en besparelse j. anl''Bgssummen på
236.000 kr. samt en meget betydelig årlig besparelse til pumpeudeifter.

Den økonomi ske ["ide af denn e begrundel se falder det ur?Elnfor nævnets
omr4de at be sknftie;e sig n'BImere med t og lnc.:.n vil r5 !:;)rfOl kun u(,lt~ll (j

dels, at det vel ikke er usandsynligt> at det anførte beløb p~~ 236.000
kr. kunde have været indvund.8t, hvis anl "Eget var blevet opfø:t:'t i 1946,
dels at det sansynligvis drejer sig om fordeling P:'!l s~ mnnce, at
fOl'højelsen - omt,;nd naturli gvis følelig .. n~ppe kan haVe) den afskræk-
kende virkning som ::mf01't;;lsEJn af 'let samlede tul s~rnf~s at tilstræbe.

Med hensyn til de forhøjede ih'lige udgifter kan n"'Evl1ct ikke undlade
st henlede oplY.:urksomhedcm p:~, at når till;Ldelnen i 19 t6 hlev gi V)t,
sk3nt b~de landbrugsminiuteriet og Danmarks naturfrGdnings~rening
udtalt~ sig derimod, skyldtes dette, at sogner~det Q~Vd8de, ~t 0en da
fores11ede placering var 0011 bedste.

N~r dette allieevel - efter det nu foreliJgende - ikke er tilf~ldet,
kan den mulighed at finde et tredje (alts8 lavere telig[;,::nde) sted vel
ikke helt afvises.

Under alle oIr.st.Endigh ede r 1118 nJ3vnut b ,::,stemt tage af8 tl:XI-J. fra 1:.J~mcBI'k-
ningen om, at det d 1'(; jE; r c:i.g om et areal uden land nJcc....bel ig , skønhed fJ-

!L'.ussig vær'dL
N':evnet mt1 tVllrtimod fastholde, Ct.t den skade, man ved :'-l,t anbrinc:e E:t

I'l.1nsni'!:l[1sanl"Eg - uanset om dGtte ved beplantning m~tte kunnG lJl:i.v,) mele
eller mindre skjult .. pt.l det patul1kte f:lted vil være uoprc~ttelig o,~<for
alle nulevende, der ikke direkte er økonorr:.isk interesse.rede i 8··J.gCTIt

og for vore 'Jfterkommere vil føles E:omuforst~lig, ja endog nom nmertc'-
lig.
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Di,;tte m:~ S::'l mel~:et rr: 'f.'(.) _,;~ldo, PGZ. det Grejer 8ig om (:;n ';:jenaom,
dl.n: for.'h:'lbentlil~ m(~d t:Ld0'1 vil kunne CJlhvOl'V.,)S ttl off\.ntlig :.LnI~~g
lnud -fri fOrB11i.-l.l1fJ o,~ baolli{l,~)::yct. Af r--:ligc (Jjendomm(:} ::-il::tr vort l:::.nc1,
c;er- j0 llC::top bUldr~ 1:1 I,V~ d,·t, l.\;:':li-.,[eligvis ik e ID(ll1D"J, fordi fr, ..dninDs~

1:(;f\t(~':T. ·.:lD(nne ~;l opst;~ot foY' r:ont oe - p~ crunr! af orr.ko3tniUbrnno -

kun i nOt0t bdt31 \mclJt cmfan,: 11::'<1 kuhn(~t g'.J'1neruf0:cr:.:S.
Derfor bl:tr t1 :lVDut - Jl.i;d mC{..',dt nt'Erk til['lutni.n,:~ fra n::turfr·HJ.nine;s-

f(l·f'enin::.;rm ... 1"01t f0 rh1.:wH Ln,_,.r mf;d le~a tb,.; Etyrul senn formand, h0 j C"
f'tUI'utsFluGfrnor Ilulst\.Jd \.~:~'tf~siddcrGn, bOC1;J<:;jt-::l' Bunky-N(j,;:rgao.rd om

vn definitiv i'l'udniI1f, ,,/lun':'] ...; ud ["_1, at d'JI' pli. al Glll;;t .D-' u mi~ opfr''lI'GS
t(;knh~keHIll;~g at' nc:,:;en d.J't.

Dette el' - hvad n'Jv~},)t 11,.~tut "IPkønn'r - lle~l\.~t tilt:'Ui'Jt u,.l"JD err~tat-

nineskrav."
Konkl usi an -sn er' s -,lyrl, ..ncJe:
\IJ..>~l f.JJ,.Jt1dOlJ.l'Jen "LouinL..I.U<,." , rnatl. 111. L5bt 25[, 25h B.f Krog<:::cup og

HUl."ll::bæk byer, lIuI!'.l:)bDk. iJo:.:n, In.:; dur ikkr) opf0res teknif'1rc an1:'L af

nogen art.
D~nnc: k'.mdelc(J vil VeYl; at tin:~ly,sC' Rom oeJvitutstiit);l.':e p,~ de

foran n':ev:l1te rntr.. numr(::, .l.V,J1. vecl fe':.. '-;TI :;:;ikk el hcds skylci b,-"ID Bl'krJ8, b t

d'l~ 1'oIl:..n n fJvntu kCWlp.l:-,(; , r ::'2/8 1~;49 st:J,Qig skal VHI·e _.·.:J1~Gn·· (J.

J?'''l tc.l er et ~1ar freon Ln,'..::[.,l} Dvn':;)t fOj 1?rec.·ni tsborc. amt, Juli(-) Androa

Ivlc.d·"iEi ..~(::8r[aard, f, WOLeneJ:f1 famili(>lp,CJ·t o:.:; Danrr:arkp 11:1turfr'::<'J.ni.ngr-.-
f('l1ening) ;Jv'Jr 1'01 GiE.. f:ll,;l i fo:r(~n.l.n: ... "

K(md,;:ll:H~n (n' Lli ASlf..in(Lr(H;-Gr-111holt sognerl.r.i il1r;1lJ.YJ.lrc:tfor overfr(;~-

nin~~sneVT1(~t, Bom (hm J. ,;.p:rl} lC)53 har 1i;'f)ic..:Uget ar' ~ulct og L'orhandlel
m~d lGpræHentante:r fOl '_'o, .n,:'r;·ld(~t OG G110r-U i catun inte!'08St_'l"ede.

l henhold tLl eTI P'1 r;:\.,ttb lJ:(,-~'~'l~ truf'f·::t :,fta18 h'~J_ ASDjt{lriorcH.I-GI'Øuholt
lrCml!.une fi: f.: mS 0m1 t 8n 8,::iTIJlllcml.i():'l ;nd tj op 8 ti Iling an[/10n'..:,~ uCJ0 i f t efor hol-
dI::JnH m';0 b(mn.jm til r'(.mr;ni..nC8rlnl'C(~g8ts udf'-'n-:;l!,,:(j p~~ "Louieiana" og

ved Bo.bylcmeekovun.
Ifo2'l.::-':: ':.iunne npEJtillint: vil rlt r8nsni.nc8~.ml-f'2> p~ "Louisianu." blive

2)6.000 kl. Lilli~E;l e une; (; t t i1s vcJ,X'en08 anl:eg ved babyloneskov(3n he~-
Sf;t til anl,'Bgf;rmm oe; (m l;:J.pi trtli801'c.;t f'ox'skel i driftsudgifter.

[i(),2,neT':3det hD,r ,)}11YfJt, at unl''Bu';L:et ikkb vil meftf0re st?Jj, r06 olIer
ild e lugt, ,sanlt ,..t t dCl' tkk,~ vil bli vo afl;-, b til stl ;~n(\en nafor "Louii~i'"
una". So:~~np.r.Jriot har cnrlvid8:J:'G udt'll t, dt omrf.tdl:it vil bll.vG reguleret
og cf)plantet med r:ar};:ync:.i.?; bistaU(1 under fI'cdn.lngsn·lwrJOts vujlcdning

cg go'jkendelBc.
HUlIll~b:Bk Havne r/s og :B'i:::~kcI'iforGninc; h:1T' overfor' ovr~rf!-cdningsn'avnct
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udtalt sig til gunst for den omhandlede plaoering af rensningsanlæg-
get, medens formanden for dert stedlige grundejerfo~~ing og ejeren,
fru ~'llie Andrea ~arie Neergaard, f.Wegeners familielega~ samt bru-
geren, godsejer P.J.Busky Neergaard, har udtalt sig imodo

Under hensyn til, at anlægget vil blive placeret i en grus-
gravlignende udgravning, således at det ikke vil hindre udsieten fra
den højere del af ejendommen, og dækket af beplantning i overensstem-
melse med sognerådets fornævnte udtalelse, samt til den meget bety-
delige merudgift, som efter det oplyste vil være forbundet med an-
læggets placering ved Babyloneskoven, mener overfredningsnævnet ik-
ke at burde modsætte sig den af sognerådet ønskede placering uf
rensningsanlægget.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg mut den 20.jroluar

1953 afsagte kendelse vedrørende opførelse af et rensningsanl~ på
ejendommen "Louisiana" i Humlebæk ophæves. De tidligere fastsatte
fredningsbestemmelser vil herefter ikke være til hinder for, at det
projekterede rensningsanlæg anbringes på den omhandlede ejendom i
overensstemmelse med de foran nævnte vilkår.

Udskrifteps rigtighed
bekræBftes/
L:. ~...-:..~

\ L·/'Z ..RÆ.-~J<---_'-
F.Grage /1 .

overfredningsl1Dvnets kekretær

~~,øa......
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KENDELSE
afsagt den 20. januar 1953

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

Ved nævnets kendelse af 8. august 1946 (tillægskendelse til
kendelse af 22. novbr. 1943) blev det tilladt Asminderød-Grønholt
kommune at anbringe et rensningsanlæg i en grusgrav vest for
Babyloneskoven i Humlebæk.

Denne tilladelse er ikke hidtil blevet udnyttet;! men da sa-
gen nu ikke længere kan udsættes, har sogneraadet - for at billig-
gøre projektets gennemførelse - fremsat ønske om at anbringe an-
læget i nærheden af Øresund paa et areal, der henhører under
ejendommen "Louisiana", matr. nr. 25 b, 25 g og 25 b af Krogerup
og Humlebæk byer, Humlebæk sogn.

Om denne ejendom, der ejes af Julie Andrea Marie Neergaard,
f~ Wegeners familielegat og besiddes af godsejer Busky-Neergaard,
hedder det i nævnets kendelse af 22. aug. 1949, stadfæstet af

Overfredningsnævnet d. 3. maj 1950:
. En ejendom af en saadan uds trækning og beliggenhed med
anlæg og udsigtsforhold som denne er et landskabeligt pragt-
stykke •.•.....•

Af udkast til byplansvedtægt for Humlebæk Nord nr. 4 frem-
gaar det, at de nævnte matr. numre forbeholdes til offentlige
formaal saaledes at arealet, naar sogneraadet skønner det
paakrævet, kan erhverves i henhold til byplanslovens § 12.

Efter nævnets skøn vilde det være den lykkeligste ordning,
om Staten naar ejendommen (d.v.s. efter besiddelsesrettens ophør)

\

..\ bliver udbudt til salg, erhvervede denne og udlagde den som of-'.;
fentlig park, idet der paa strækningen fra Klampenborg til Hel-
singør ikke findes en saadan offentlig tilgængelig park.

- 1 -
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~.' vide, om dette vil ske, og ej heller kan vide, hvad sogneraadet
til sin tid økonomisk kan magte, maa det anses som rettest, at
ejendommen underkastes en foreløbig fredning, gaaende ud paa,
at enhver væsentlig ændring i den nuværende tilstand kun maa
finde sted efter betimelig underretning til fredningsnævnet
for Frederiksborg amt, saaledes at dette derigennem kan blive
sat i stand til om fornødent at rejse en egentlig (definitiv)
fredningssag.

I henhold til den saaledes trufne afgørelse har Asminderød-
Grønholt kommune - som foran anført - rettet henvendelse til
nævnet~

I denne henvendelse, der er dateret d. 28. oktb. 1952, an-
føres det, at placeringen af rensningsanlæget ved Babyloneskovens
der er det højeste punkt i Humlebæk, vil være en særdeles ugun.-

~
Louisianas park
sig værdi."o•- Derved vil
paa 236~OOO kr 1

stig økonomisk løsning, og at den eneste rimelige placering er i

i en udgravning "uden landskabelig skønhedsmæs-

der kunne indvindes en besparelse i anlægssummen
samt en meget betydelig aarlig besparelse til

pumpeudgifter,

• Den økonomiske side af denne begrundelse falder det udenfor
nævnets omra.ade at beskæftige sig nærmere med, og man vil derfor

nrkun udtale dels, at det vel ikke er usandsynligt, det anførte
beløh paa 236.000 kr. kunde have været indvundet, hvis anlæget
var blevet I)pført i 1946, dels at det sandsynligvis drejer sig
om fordeV.ng paa saa mange, at forhejeIsen - omend naturligvis
følelig - næppe kan have den afskrækkende virkning som anførelsen
af det samlede tal synes at tils træbe.

Med hensyn til de forhøjede aarlige udgifter kan nævnet ikke
undlade at henlede opmærKsomheden paa, at naar tilladelsen i 1946
blev givet, skønt baade Landbrugsministeriet og Danmarks Natur-
fredningsforening udtalte sig derimod, skyldtes dette, at sogne-
raadet hævdede, at den da foreslaaede placering var den bedsteo
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Naar dette alligevel - efter det nu foreliggende - ikke er
tilfældet, kan den mulighed at finde et tredje (altsaa lavere
beliggende) sted vel ikke helt afvises.

Under alle omstændigheder maa nævnet bestemt tage afstand
fra bemærkningen om, at det drejer sig om et areal uden landskabe-·
lig, skønhedsmæssig værdi.

Nævnet maa tværtimod fastholde, at den skade, man ved at an-
bringe et rensningsanlæg - uanset om dette ved beplantning maatte
kunne blive mere eller mindre skjult - paa det paatænkte sted
vil være uoprettelig og for alle nulevende, der ikke direkte er
økonomisk interesserede i sagen, og for vore efterkommere vil
føles som uforstaalig, ja endog som smertelig.

Dette maa saa meget mere gælde, som det drejer sig om en
ejendom, der forhaabentlig med tiden vil kunne erhverves til of-
fentlig anlæg med fri forstrand og badningsret. Af slige ejen-
domme har vort land, der jo netop burde have det, beklageligvis
ikke mange, fordi fredningsbestemmelserne er opstaaet for sent
og - ~aa grund af omkostningerne - kun i noget begrænset omfang
har kunnet gennemføres.

Derfor har nævnet - med meget stærk tilslutning fra Natur-
fredsningsforeningen - ført forhandlinger med legatbestyrelsens
formand, højesteretssagfører Helsted og besidderen, godsejer
Busky-Ncergaard om en definitiv fredning, gaaonde ud paa, at der
paa arealet ikke maa opføres tekniske anlæg af nogen art.

Dette er - hvad nævnet meget påskcnner - blevet til-

traadt uden erstatningskrav.

•

•

H e r e f t er b e s t e m m e s :
Paa ejendommen "Louisiana", mtr. nr. 25 b, 25 g, 25 h af

Krogerup og Humlebæk byer, Humlebæk sogn maa der ikke opføres
tekniske Rnlæg af nogen art.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa de foran nævnte mtr. numre, hvorved for en sikkerheds skyld
bemærkes~ at den foran nævnte kendelse af 22/8 1949 stadig skal
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være gældende.
Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt,

Julie Andrea Marle Neergaard f. Wegeners familielegat og
Danmarks Naturfredningsforening, hver for sig eller i forening".

J. L. Buch. Carl Pouls en. H. J. Mikkelsen.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf. 49210917 Fax. 49214686

Helsingør, den 6. maj 1997

REG~NR. 112C). 00

•

Vedr. FS 20/97. Udvidelse af Louisianas indgangsparti m.m. Matr. nr. 25 b m.fl.

Krogerup, Humlebæk.

Fredningsnævnet afholdt møde på Louisiana i ovennævnte sag den 16. april 1997.

Under mødet tilkendegav jeg, at fredningsnævnet vil anlægge den fortolkning af den

på ejendommen tinglyste kendelse fra Overfredningsnævnet af 3. maj 19950, at næv-

nets opgave i sagen alene er at konstatere, om det foreliggende projekt giver nogen af

dem, der har kompetence til at rejse en fredningssag for ejendommen, dvs. Skov- og

Naturstyrelsen, Frederiksborg Amt, Fredensborg-Humlebæk Kommune og Danmarks

Naturfredningsforening, anledning til at rejse en fredningssag. Det er en følge af

denne fortolkning, at såfremt nævnet konstaterer, at projektet ikke giver anledning til

rejsning af en fredningssag, foreligger der ikke derved en afgørelse, der kan påklages

til Naturklagenævnet, og derfor heller ikke en klagefrist med opsættende virkning.

Under mødet gav repræsentanterne for Fredensborg-Humlebæk Kommune og Dan-

marks Naturfredningsforening udtryk for, at disse ikke ønsker at rejse fredningssag i

anledning af det foreliggende projekt. Frederiksborg Amts repræsentant meddelte, at

spørgsmålet endnu ikke er politisk behandlet i amtet, men at forvaltningen vil ind-

stille, at at amtet undlader at rejse fredningssag.

Efter mødet har jeg indhentet en udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen, der ved

skrivelse af 2. maj 1997 har meddelt, at styrelsen ikke agter at rejse fredningssag, og i

øvrigt intet har at bemærke til projektet.

Frederiksborg Amt har ved skrivelse af 30. april 1997 meddelt fredningsnævnet, at

amtets miljø- og teknikudvalg på sit møde den 29. april 1997 har besluttet, at amtet

ikke agter at rejse fredningssag med baggrund i det nu ansøgte. Af skrivelsen

lo \~C1l.o-\'l.\\{2_ ooo"7t

Af<I 2l(



fremgår, at udvalget har anset det ansøgte for en naturlig og nødvendig udvikling som

følge af museumsvirksomheden og som ikke medfører nogen mærkbar belastning af

naturværdierne i området.

Efter det således foreliggende kan fredningsnævnet konstatere, at ingen af de dertil

kompetente ønsker at rejse fredningssag i anledning af det foreliggende projekt.

Overfredningsnævnets kendelse af 3. maj 1950 er derfor ikke til hinder for, at

projektet realiseres.

o~
Thorkild Bendsen

nævnets formand

Dette brev er sendt til:

Louisiana, Museum for moderne kunst

Wohlert Arkitekter AIS

Skov- og Naturstyrelsen

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

Fredensborg-Humlebæk Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Nævnsmedlem Karen Ruud Mortensen

Nævnsmedlem Ole Retoft

J. nr. 1996-1211/2-0004

J. nr. 8-70-52-6-208-5-94

louisiana 2
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Den ... 5 SEP. 20a~~Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
_ Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør

Tlf.49258120 Fax. 49214686

WOHLERT Arkitekter A/S

Nikolaj Plads 8

1067 København K

! '
I
/ '

FS 47/02. Louisiana. Matr. nr. 25 b m.fl. Krogerup, Humlebæk.

Fredningsnævnet har fra Wohlert Arkitekter A/S modtaget meddelelse ved brev af 19. juni 2002 med

bilag om forestående bygningsarbejder på Louisiana.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af3. maj 1950, hvorefter ingen bebyggelse

eller væsentlig ændring i den nuværende bebyggelse må finde sted uden fomdgående underretning til

Fredningsnævnet, "således at nævnet derigennem kan blive sat i stand til - om dette skønnes påkrævet -

at rejse fredningssag".

Fredningsnævnet har derfor ved brev af 15. juli 2002 anmodet Skov- og Naturstyrelsen, Frederiksborg

e Amt, Fredensborg-Humlebæk Kommune og Danmarks Naturfredningsforening om inden l måned at

meddele fredningsnævnet om de forestående bygningsarbejder giver anledning til at rejse fredningssag

for ejendommen efter naturbeskyttelseslovens kap. 6.

Fredningsnævnet har modtaget meddelelse fra Skov- og Naturstyrelsen, Frederiksborg Amt og

Fredensborg-Humlebæk Kommune om, at de forestående bygningsarbejder ikke giver anledning til at

rejse fredningssag for Louisiana.

Fredningsnævnet konstaterer herefter at Overfredningsnævnets kendelse af 3. maj 1950 ikke er til hinder

for gennemførelsen af de omhandlede bygningsarbejder.

Skov- og N'n.turstyrelsen
J,nr. SN 2001· !:< 1/ /-::.,~. (/1;#/
\'·t 111' I' C ~'ilt f'. . I)('~ ,~Ji •
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Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Frederiksborg Amt, Fredensborg-Humlebæk

Kommune og Danmarks Naturfredningsforening til orientering.

Med venlig hilsen

Thorkild Bendsen

Nævnets formand
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