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KENDELSE
afsagt d. 21' marts 1950

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

Ud fra den betragtning, at vore forfædre, da de for

-----aarhundreder siden byggede vore gamle landscYKirkox, for-
stod at lægge dem saaledes - med fri udsigt til alle sider -
at naturen kom til at danne en smuk ramme om kirkerne og kirke-
gaardene, og ud fra den betragtning, at senere tiders vanrøgt
allerede har ødelagt store værdier og endnu vil gøre dette
hyis der ikke gribes ind, har Kirkeministeriet - i forstaaelse
med Statsministeriet - i et cirkulære af 26. jan. 1949 udtalt
ønske om, at man gennem frivillige fredninger søger at redde,
hvad der endnu kan reddes, specielt saaledes, at hønsehuse,
sprøjtehuse, garager, skure og anden beskæmmende bebyggelse
undgaas;

I henhold hertil er der landet over - ogsaa i Nordsjælland -
ad frivillighedens vej gennemført en række kirkefredninger,

Gennemførelsen af disse fredninger har kun voldt vanske-
ligheder, hvis de tilstødende lodsejere hvad der dog er
sjældent - har den formening, at hensynet til ejendomsretten
og dennes ukrænkelighed bør gaa forud for alle andre hensyn,
eller - hvad der er endnu sjældnere - hvis de paagældende myn-
digheder (sogneraad og menighedsraad) savner forstaaelse af

eller interesse for det saaledes rejste spørgsmaal.
Det har - After sognepræstens ønske - været nævnet magt-

paaliggende at søge gennemført en fredning med hensyn til
kirken i Annisse (Ramløse-Annisse sogn).----Denne - meget højt og meget smukt beliggende - kirke stam-



mer i alt fald for skibets og korets vedkommende fra den ældre.

saavel indvortes som udvortes ret anseelige Den ligger saa nær
., ved Arresø, at man før i tiden fra selve kirken kunne se søen.

Nu er der kun fra en mindre del af kirkegaarden udsigt over søen,
specielt fordi kommunen i umiddelbar nærhed af kirkegaardsmuren
har ladet opføre en - i det ydre lidet tiltalende - bolig for
husvilde. Udsigten skæmmes ligeledes af en i kirkens nærh8d op-
ført lade af meget store dimensioner, hørende til gaarden
"Annissegaard".

(~

e
Kirken omgives af følgende arealer: "Annissegaard ", matr.

nr. 5 a m.fl, af Annisse (tilhørende fru Ida Lund), den foran
nævnte husvildebolig, matr. nr. 57 og 58 af Annisse, der efter
tingbogen er ejerløse, men hvortil Ramløse-Annisse kommune hæv-
der at have ejendomsret, samt matr, nr. 56 af Annisse, tilhøren-
de smedemester Hans Larsen.

Med disse ejere har det - af de foran anførte grunde - ikke
været muligt for nævnet at opnaa nogen indrømmelse, hverken med

• hensyn til undladelse af at anbringe skæmmende indretninger el-
ler til, hvis den nævnte lade (der tilmed ligger ubekvemt i for-
hold til gaarden) skulde brænde eller paa anden maade ophøre at
eksistere, da at genopføre den et andet sted (hertil bemærkes,
at der til Annissegaard hører 218 td. land), ej heller til at
bevare den endnu frie udsigt over søen (ogsaa dette vedrører
Anni ssegaard) •

"I

"

Det er dog nævnets opfattelse, at ingen af de nævnte ejere
paatænker at anbringe skæmmende indretninger, og at uviljen mod
at indgaa paa kirkebeskyttende servitutter i det væsentligste er
af principiel karakter, affødt af den misfornøjelse, som gennem-
førelsen af en fredningsplan for Arresø har medført.

Nævnet maa imidlertid efter lodsejerncs saaledes indtagne
stilling for tiden opgive at gennemføre den ønskede - og meget
ønskelige - fredning, men vil dog, da ejerforhold og andre for-
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Ihold før eller senere kan ændre sig, forbeholde sig at vende
tilbage til spørgsmaalet~

Thi bestemme s:
IEn fredning af Anniss~ kirkes omgivelser kan ikke for

tiden gennemføres.

J. L. Ruch. Carl Poulsen.

Karl' Nif3lsen.

Ændringer i eller Omstødelse a~ denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den in-
den 4 Uger indanke s for Overfrednings-
nævnet, Torvegade 21, København K.
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