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Kendelse
afsagt den 15' marts 1950
l

af naturfredningsnævnet

for Frederiksborg amt.

I cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet

udtalt

ønske om, at kirkernes og kirkegaardenes omgivelser (specielt

,
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•
\
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de gamle landsbykirker) kommer til at fremtræde saa smukt og
værdigt som muligt, saaledes at skæmmende bAbyggel'er saasom
I

sprøjtehuse, transformatorstationer,

garager, hønsehuse og skure

C'

ikke anbringes saa nær ved kirkerne at skønhedsværdier derved
gaar tabt,

t

I denne anledning har nævnet - i forstaaelse med sogne

~

t,

præsten - ønsket at behandle det saaledes rejste spørgsma
forsaavidt Ramløse kirke angaar.
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Denne kirke er i romansk stil o~ ~pført af kampest~n.
Den er af et anseeligt ydre og har en usædvanlig smuk høj og
fri beliggenhed med udsigt over Arresø.
Vaabenhuset skæmmes dog af lidet tiltalende vindue, hvorhos
lighuset er primitivt og uskønt.
Kirkegaarden støder i vest og syd ud til offentlig vej,
i nord til præstegaarden og præstegaardshaven.

Kun mod vest

og - for et lille stykkes vedk, - mod nord grænser kirkegaar-

r
"

den op til privat ejendom, nemlig matr. nr. 10 a af Ramløse,
tilhørende gaardejer Aage Hansen.
10

Dennes gaard ligger kun

a 15 m fra kirkegaarden og to udhuse (hønsehuse) ligger

ganske nær ved kirkegaarden.
Forsaavidt angaar det ubebyggede areal mellem kirkegaarden og den nævnte gaard har gaardejer Hansen tilbudt uden
vederlag at undlade at opføre skæmmende indretninger i en afstand af 5 rofra kirkegaardsrouren, hvorved bemærkes, at der

2.
I

iflg. tinglyste deklarationer

af 18/11 1935, 22/8 1942 og

15/6 1949 er givet"N.E.S.A.1I ret til anbringelse af ledningsmaster med tilbehør paa ejendommen.
Nævnet kan tiltræde dette tilbud, der skønnes at være tilstrækkeligt til opnaaelse af det tilstræbte formaal.

Thi b:estemmes:
Paa det ubebyggede areal,af matr. nr. 10 a af Ramløse by
og sogn, øst for Ramløse kirk~, maa der ikke i en afstand af
,

5 m fra kirkegaardsmuren

opføres sprøjtehuse. drivhuse, gara-

ger, hønsehuse, skure eller andre skæmmende indretninger, herunder transformatorstationer

pg ledningsmaster udover, hvad

de

,I

;

l

l

forannævnte deklarationer maatte hjemle liN.E. S .A."

ret til.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
".
paa matr. nr. 10 a af Ramløse~
I

Paataleret har fredningsnævnet for Freddriksborg

amt og

menighedsraadet for Ram øse kirke, hver for sig eller i for-

J. L. Buch.

Carl Poulsen.
Tc Lund.
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