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KENDELSE
afsagt do 5. april 1951

af naturfredningsnævnet i Frederiksborg amt.

I henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 26. januar 1949
ang. oeskyttelse af kirkernes og kirkegaardenes omgivelser har næv-
net - efter forhandling med provsten, sognepræsten og menigheds-
raadet behandlet spørgsmaalet forsaavidt Humlebæk kirke angaar.

~
Denne kirke, der er opført i 1868, er ikke i sig selv nogen

særlig tiltalende hygning; men den omgives af en ualmindelig smuk
kirkegaard, der mod syd grænser op til lal'ldstedet"Louisiana" og
den dertil hørende park.

Denne ejendom er undergivet foreløbig fredning ved nævnets ken-
delse af 22/8 1949, stadfæstet af Overfredningsnævnet d. 3/5 1950,
og vil formentlig senere blive udlagt som offentlig park.

Mod nord findes en fisker Viktor Petersen tilhørende smuk gEm-
mel ejendom (matr. nr. 25 f. Krogerup), til hvilken ejendom der dog
hører nogle I'et uskønne skure, der grænser umiddelbart op til kirke-
gaarden.

Menighedsraadet har for nylig anbragt et plankeværk, der i det
væsentligste skjuler de sydlige skure~

Hvad det nordlige skur angaar har dette et sorttjæret tag, der
skraaner ind imod kirkegaarden, hvad der maa anses som mindre heldigt.

løvrigt omgives kirken af offentlige veje.

Herefter b e s t e m m e s ~
Det paalægges menighedsraadet for Humlebæk kir~naar en der-

til naturlig lejlighed maatte fremkomme, efter forhandling med eje-
ren, at drage omsorg for - hvis skuret ikke helt kan fjernes - at
faa taget ændret saaledes, at dette faar skraaning ind imod ejendom-
men.

J. L. Bueh. Carl Poulsen.
H. J. Mikkelsen.
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