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afsagt den lO. januar 1950
af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt,

Umiddelbart syd for Frederiksværk (men dog i Kregme-Vinde-
~ød kommune) findes - øst for landevejen Frederiksværk- Frederiks-
sund ved traktørstedet "Trio" - en slugt, hvis karakteristiske
præg og landskabelige skønhed efter nævnets skøn gør den fred-
ningsværdig, uanset at der ikke er knyttet nogen egentlig natur-
videnskabelig interesse til den.

Slugten henhører under matr, nr, lla, lOd og llbi af Kregme
og ejes af gaardejer Alfred Jensen, der dog har solgt et ved lan-
devejen liggende stykke (matr. nr. llag af Kregme) til staalværks-

arber'r r~tt~e st~tJect}'V"
dig~, ideJlde~rpaa anlagte have i nogen grad borttager

udsife~f~jen aVl slugtey-'\ ~""'I K.
P~lUWS sydli\e side JWr et 'i~ ·Skovparti, der for-

Efter at kommunalbestyrelserne for Frederiksværk kommune og
Kregme-Vinderød sogn samt turistforeningen for Frederiksværk og
omegn samt Danmarks Naturfredningsforening har tiltraadt tanken
om fredning af slugten, har nævnet forhandlet med ejeren gaard-
ejer Alfred Jensen~ der har udtalt, at han allerede har faaet ad-
skillige tilbud om køb af dele af slugten til bebyggel~e.

Han mener derfor for fredning af slugten (ca. 3 td. land)
at maatte kræve en erstatning paa 10eOOO kr" og hvis skovpartiet
(caD 1 td, land) skal medtages, yderligere 5.000 kr.

Han er villig til at foretage et mageskifte med staalværks~
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'Aar 1950, den 28. oktober, afsagde overfredningsnævnet paa grund-
4t lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 970/50 vedrørende fredning af en slugt m.m. syd for Frede-•riksnrk.

e
•-

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 20. januar 1950
afsagte kendelse er saalydende:

"Umiddelbart syd for Frederiksv33rk (men dog Kregme-Vinderød kom-
mune) findes - ~st for landevejen Frederiksværk-Frederikssund ved trak-
tørstedet "Trio" - en slugt, hvis karakteristiske præg og landskabelige
skønhed efter nævnets skøn gør den fredningsværdig, uanset at der ikke
er knyttet nogen egentlig naturvidenskabelig interesse til den.

Slugten henhører under matr. nr. lla, lOd og llbi af Kregme og
ejes af gaardejer Alfred Jensen, der dog har solgt et ved landevejen
liggende stykke (matr. nr. llag af Kregme) til staalværksarbejder Lars
P. Kristoffersen. Dette stykke har en noget uheldig form, idet den der-
paa anlagte have i nogen grad borrtager udsigten fra vejen over slugten.

Paa slugtens sydlige side ligger et lille skovparti, der forhøjer
den landskabelige skønhed. Mellem dette skovparti og landevejen findes
et mindre, ubebygget areal.

Efter at kommunalbestyrelserne for Frederiksværk kommune og Kregme- I

Vinderød sogn samt turistforeningen for Frederiksværk og omegn samt
Danmarks Naturfredningsforening har tiltraadt tanken om fredning af
slugten, har n~vnet forhandlet med ejeren gaardejer Alfred Jensen, der
har udtalt, at han allerede har faaet adskillige tilbud om køb af dele
af slugten til bebyggelse.
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Han mener derfor for fredning af slugten (ea 3 td. land) at
maatte kræve en erstatning paa 10.000 kr., og hvis skovpartiet
(ea l td~ land) skal medtages~ yderligere 5.000 kr.

Han er Villig til at foretage et mageskifte med staalværksarbej-
der Kristoffersen, saaledes at den del af dennes have; der forringer
udsigten fra landevejen til slugten, nedlægges, medens der til gen-
gæld overlades Kristoffersen et tilsvarende areal i forbindelse med
haven.

Denne ordning er tiltraadt af staalværksarbejder Kristoffersen.
Fra turistforeningens side er der fremsat ~nske om, at slugten

skal kunne anvendes som l~jrplads.
Dette ønske mener nævnet, som iøvrigt skønner, at fredningen

bør gennemføres, ikke at kunne tiltræde.
Derimod mener nævnet, som har bragt i erfaring, at der er planer

om at opføre en restaurant (pavillon) ved skovpartiet, at dette uden
væsentlig skade for fredningen vil kunne tillades, saaledes at det
tillige tillades at anvende arealet mellem skovpartiet og landevejen
som parkeringsplads.

Herefter skønnes erstatningen til gaardejer Alfred Jensen at
kunne fastsættes til 10.000 kr., herunder indbefattet erstatning for
det ovennævnte mageskifte.

Frederiksværk kommune er villig til at bidrage til fredningens
gennemførelse med 2500 kr.

Derimod ønsker Kregme-Vinderød ikke at yde noget bidrag med den
begrundelse, at arealet formentlig engang vil blive indlemmet under
Frederiksværk kommune.

Da denne indlemmelse imidlertid ikke kan anses som nær forestaa-
ende, og da fredningen af slugten ogsaa er i Kregme-Vinderød Kommunes
interesse, skønnes denne kommune ligeledes at burde bidrage med
2500 kr.

H.erefter bestemmes: Slugten ved "Trio" syd for Frederiksværk
og skovpartiet syd for denne underkastes i det paa medfølgende kort
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angivne omfang følgende fredningsbestemmelser.
Arealet akal henligge i sin nuværende tilstand, d~v.s. som alminde.'

lig landbrugsjord."
Kendelsen er indanket for overfredningsnævnet af staalværksarbejder

Lars P. Kristoffersen, som paastaar sig tilkendt en erstatning af 500 kr.
Overfredningsnævnet har den 2. juni d.a. besigtiget arealet og

forhandlet med den ankende ejer og andre i sagen interesserede.
Overfredningsnævnet har ikke fund~ tilstrækkelig begrundelse for den

omhandlede fredning. Fredningsn~vnets kendelse vil derfor være at oph~ve.
T h i b e s t e ro ro e s :

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 20. januar 1950
afsagte kendelse vedrørende fredning af en slugt m.m. syd for Frederiks-
værk ophæves.

rigtighed
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