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KENDELSE
afsagt den 27. august 1952

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I skrivelse af 20' juni 1951 henledte Naturfredningsraadet
nævnets opmærksomhed paa den særdeles skæmmende bobyggelse af

skure, der findes i Skovbrynet ved Store Dyrehavo paa det sted
(ved Hillerød-Lillerød soenevej) , der fra gammel tid benævnes
"Lille Sver ige ti •

Nævnet, som ofte - med stor beklagelse - har haft lejlighed
til at iagttage disse skure, der i usædvanlig grad er skæmmende
for det nævnte skovbryn, der ligger ved alfar vej paa et meget
befærdet sted, tilmed saa konoentreret som næppe noget andet sted
i landet, har dog - af økonomiske grunde - næret nogen betænkelig-
hed ved gennem en fredningssag at søge disse skure, der er opført
før de nu gældende re gIer om skovb:rynsgrænsen, f jerne t.

Naar imidlertid en saa betydningsfuld, og fredningsmæssigt
set saa værdifuld, institution som Naturfredningsraadet aabenlyst
sluttede sig til nævnets hemmelige ønsker, maatte nævnet - natur-
ligvis - anse d et som paakrccvet næJ.'mereat undersøge mulighederne
for en landskabelig værdifuld og økonomisk forsvarlig ordning ..

Herom underrettede man - efter stedfundn8t nærmere under-
søgelser - d. 10/8 1951 Naturfredningsraadet, som den 20/12 1951
udtalte sin uforbeholdne tilslutning til tanken om gennem en fTed-
ningssag at faa samtlige udhuse og skure mellem skoven og vejen
fjernet, subsidiært anbragt paa den anden side af vejen.

Under de derefter stedfundne forhandlinger har nævnet mødt
stor velvilje og forstaaelse baade fra lodsejernes, skovvæsenets
og sogneraadets side, jf~. herom nærmere nedenfor.
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OVERFhBDlHNGSNÆVN BTS KENDELSESPhOTOi~OL.---------------------------------------

År 1953, den 17. marts, afsagde overfredningsn':8V11etp/j, grundlag
af mundtlig og skriftlig votering t'01gende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1112/52 vedrøren1e en bebyggelse i "Lille Sverige",
Hammersholt, ved Store Dyrehaves skovbryn •

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 27. august
1952 afsaGte kendelse hedder det:

"I skri velse af 20. juni 1951 henledte naturfredniGgsrtldet næv-
nets opmærksomhed p~ den særdeles sk~mm8nde bebyggelse af skure, der
findes i Skovbrynet ved Store Dyrehave p~ det sted (ved Hillerød-
Lillerø d sognevej ), der fru. gammel tid beln~V11eS"Lille Sverige".

Nævnet, som ofte - med stor beklagelse - har haft lejlighed til
at iagttage disse skure, der i usædvanlig grad er sk~mmende for det
n':8vuteskovbryn, der ligger ved alfar vej p~ et meget befældet sted,
tilmed s~ koncentreret som n.eppe noget andet sted i lundet, har dog
- af økonomiske cSI'unde- næret nogen bet-enkelighed ved gennem en fred--
ningssag o.t sage di sse s}.:ure,del' er opført før de nu €:"eldenderegler
om skovbrynsgr':8nsen,fjernet •

Når imidlertid en s~ betydningsfuld og fredningsm~scigt set 8~

værdifuld institution som naturfredningsr~det åbenlyst sluttede sig
til nævnets hemmelige 0nsker, måtte u-:evnet- naturligvis - anse det
som p~krBvet n..:ermereat undersøge mulighedl3rne for en landskn,b(;lig
vBrdifuld og økono mi 8k forsvarlig ordning.

Herom underr'ettede rr,c.n- efter stedfundne n.ETmere unCersøgelser
d. 10/8 1951 naturfrednlngsr~det, som den 20/12 1951 udtalte sin ufor-
beholdne tilf-lutning til tanken om genn8m en fredningssag at få samt-
lige udhus e og skure mellem skoven og vejen fjernet, subsidiært Bnbragt
p:j den .Lnden side (;:1 f Vt) jen.

Under de dereftør stedfundnl~ forhandlinger har n-:evnetmødt stor
velvilje og forst~81se biiae ir;>..lodse j ernes, skovvæsenets og sogne-
rådets sidu, jfr. h0rom nærmere nedenfor.

Sagen drojer sig (i retning syd-nord) om følgende arealey nf
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Hammersholt by, N. Herlev sogn:
l) Ma.tr. nr. 5d, tilhørende vognm~.tndOlaf Hf.:inSen.Arealet er ube--

bygget.
2) Matr. nr. Bf, tilhørende &rbejdsm~nd Carl 3eidler, p~ hvilket

areal der ligger et meget sk~mmende eementudhus med tegltag.
3) Matr. nr. 10e, tilh?lrende lwbmand L. P. Andersen. Arealet er

ubebygget.
4) Ma tr. nr. 9i, tilh0rGi.1.defa 'lerIDesterN. Peter 1a1"13on.P~~ arc;alet

findes et stort træskur.
5) Matr. nr. 3m, tilh01"ende købmand L. :P. Andersen. }':~1 aroalet

findes to træskure.
6) Ma tr. nr. 5b, tilhørljnde b1-11:,tnerAlfred Wagnor'. Al'ec.:18ter ube-

bygget.
7) ~atr. nr. Bd, tilh0rende Niels Morton Sørensen. Arealet er ube-

bygget.
8) Matr. nr. 10m, tilhørende skovløber M. Oluf Mortensen. Arealet

er - jfr. her'om l1.BrmerenedEmfor - ubebygget •
9) lVlatr.nr. gd, tilhørende snedker Hans Aago Petersen. Ar,mlet el'

ubeb~fgget•
10) IVlatr.nr. Bi, tilhørende ar·bejdsmn.ndOlav S. V. Olsen. P;Jarea-

let findes et cementskur.
11) Matr. nr. lOb, tilhørende arbejdsm~nd Aksel A. V. Nielsen. På

arealet findes et tr2skur.
For fjernelse af skur<:;nehar ejer-ne forlangt følgende erstat-

ninger:
Carl Seidler (nr. 2) 2000 kr.
N. Peter Larsen (n1'•.4) 1500«
1. P. Ander'sen (nr. 5) 1500«
Olav Olsen (nr. 10) 2000«
Aksel Nielsen (nr. 11) 1000«
Nævnet finder disse b0l0b rimelige under hensyn til, at der

ikke blot er tale om at nedrive skurene, men ogs~ om ~t genopføre
dem pl1 den 8l1den side af' ve j en, hvorved bem'J3:r'kes,at ejerne kun har
givet doras tilslutning tilordningen p4 betingelse af, at de f8r
tilladelse til - trods skovgrænsen - at opføre ~kure (udhuse) P8
den emden side af vejen, hvilken betingelse n'8vnet har tiltr~.ldt.

Med hensyn til de nu ubebyggede arealer har N8 Herlev kommune
tilbud t at Y" (;nholc: o og tils~~ omr ;jdet mallen; ve jen og skovg~rdet,
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hvilket til bud ogs:'; omfatter de arealer, der efter skur,:mes nedri v-
ning bliver ubebyggede.

N~vnet p~skønner ~~~et dette (betingelsesvis, jfr. herom
nedenfor) tilbud og vil herefter - uanset at fr0dnincens gennemfø-
rolse i nogen grad er et f'IJr:n'gsm;~laf lokal interesse - anse det
som rigtigst ikl:(-j at p;jl Bgge komr.:unanCl. t deltage i udredel srm 8.f
ersta tningerne.

FOl'stvæsenet har fremsat <;,<nskoom, Cl t kommunen tillige skulle
p~.tag8 sie vedligeholdelsen af s teng::erdet i skovbrynet, hvad sOGno-
rådet irJlidlc:Y'tid ikke har kunnet til t r 'l!de.

N-evn~;)tfinder dog ing8n iJ!1lodning til at udd;)TbGdette spørgom81
n13rmel'C1,da begg0; po,rtbr er' intGresserede i, at g'erdr::t ikk0 forfal-·
der, og da sp0rgsm8let, økonomisk set, er af meget ringe betydninG'

Til det af Nørre Herlev kommune foran nævnte tilbud er knyttet
den b€:tingelse, :.Lt der uden udgift for sognr~radet anbringuG en l:~~gG
ind til skoven.

FOJ.'stvBsenet - som 811.0rs for slige Liger forlanger et ved8rl[~g
af JOO kr'. ;·!rlie - har for at yde si t bio.r.:tg til fredni!1gen tiltr;jdt
donrH1betinbelse, hvad .1'BVl1t1tlig01edes p::'.skrmner.

M.edh'.::nsyn til de ubebye:;gede ~jr(~alers anvendelSE: og e:cstatning
for fredningsservituttun bem~Ikes falgendo:

Lodsejerne har Gnr'ket at bovare rotton til p~ arealerne ID0110rn
skoven og landevejen at opstabld vint8:rbrfmdp.el.

N:~vnet mE:n6I'at lnmne til tr:l'Jde dette - dog kun t'ors:ividt an;;;:~r
perioderne fra ca. l. mal·tn til l. maj.

Herefter' har nBvnet tilbudt disse lodsejere (d.v.s. de lodsejere,
der ofter det foran anf0rte ikk~ f~I erstatning) en 8rstatning på
100 kr. hver. Ejerne anser i og for sig denne erstatning som værende
for ringe, da fredningsservituten i det VJ3sentligste g0r deres Ul'l;U-

ler v.:erdili~se. Da nævnt:t irnidlerti d har fasthold t si t synspunkt
undez' hensyn til, at arealernes eneste V':Bl cli netop li[8cr deri, at
de kan tjene som oplagspladser, er der ikke fremført egentlige ind-
sigelser, bortset fra skovl~ber Oluf Mortensen.

Omham g-elder det, at n:evnet, dr.:.fredningsfiagen blev rejst,
konstaterede, at han uden fornøden tilladelse - p,j don anden side
af vejen- h~vde opført et hus.

N'Bvnet forlWlgte herefter d. 3/S 1951 - som betlng81se for at
godl{cnde hans hus - a t han i l'J bet af 2 mdr. skulle f j ernG si t ved
skovbrynet liggende tr~hus mod h~nseg~rd, hvilket krav han opfyldte.
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Han føler sig nu brøstholden ovor at skulle v~re den eneste,
der ikke f~r erstatning for fjernelse af sit skov-skur.

Hertil vil n~vnet beID'Brke:selvom skov10ber Mortensen ikke juri-
disk set har et gyldigt erstatningskrav, har han - rent moralsk- et
sådant. Det m~ nemlig anses som utvivlsomt, at hun, der~om han havde
a.ns~gt om byggetilladelse (hvad han ganske sikkert ikke har v~t, at
han skulde), ville have fået denne, da det drejer sig om et smukt og
tiltalende hus.

Nævnet vil herefter fasts'lltteerstatninGen til 400 kr.
Endelig bemærkes, at samtlige lodsejere - hvad n~vnet i høj grad

kan tiltr-æde- lægger V:Egt p:;, at de foran n:evnte foranstal tninger
tilendebringes senest d. l. maj 1953.

De tilføjer derfor, at det for deres tilslutning til frednings-
planen er - om ikke just en betingoise, 88 dog en m8get afgørende
foruds'Etning - at de - for a t iv:erks_tlttede krllvede foranstal tninger -
f~r defini tiv oplysning (altså frf..toverfredningsn13vnet) d. l. oktbl'.
1952 og ialtfald l første halvdel af oktbr. 1952.

Da n~vnet efter alt det foreliggende m~ anse fredningen ikke blot
som værdifuld, men tilmed som v~rdifuld i us~dvanlig grad, fordi d0n
drejer sig om at fjerne h~slige ting fra et naturskønt, af mange elsket
og bef~rdet område, vil fredningen være at gennemføre som n~rmere
nedenfor bestemt."

Konklusionen e:r sfJlydende:
"De p~ fi?llgendemntr. nr. af Hammersholt by, N, Herlev sogn:e, nr-. 8f(Carl Seidler), nr. 9i(N. Peter Itars~n), nr. 3m(L.P. Andersen),

nr. 8i(Olav Olsen) samt nr. lOb(Aksel Nielsen) værende skure (udhuse)
skal fjernes senest den l. mnj 1953.

4t Det tillades de p~g~ldende ejere at anbringe skure (udhuse) på
den anden side af vejen (Hillerød-Liller0d sognevej).

M.h.t. hele arealet mellem landevejen og St. Dyrehaveskov, hvilket
- foruden de foran nævnte matr. nr. af Hammersholt - vil sige f01gende
matr. numre s.st.: nI', 5d(Olaf Hansen), 10c(L.P. Andersen), 5b(Alfred
Wagner), 8d(Niels Morten SørGnsen), lOm(Oluf Mortensen) og 9d(Hnns Aage
Petersen) g~lder f~lgende:

Det el'- foruden det af loven f0lgende forbud mod bebyggelse-
forbudt at foretage afgravning eller opfyldning nf det naturlige jords-

~mon, at henkaste affald o. lign. derpå, at benytte arealet til telt-
slagning el. lign. samt at foretage nogen form for beplantning.

.'
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Dog skal det V:lJ:r{:: e jerne tillad t i tiden fra ca. l. marts til
l. maj at anbringe vinterbr~ndsel til eget brug p8 arealerne.

Det p~hviler Nørre Herlev kommune til enhver tid at renholde
og tils8 det forann~vntc areal.

Det p:3hviler derhos forstv':l3senetuden vederlE.l.gat anbringe en
l~ge ind til St. Dyrehaveskov rG det sted, som forstvJ3senet og sogne-
rådet - evt. med nævnet som opmand- måtte kunne enus om.

Hvis forstvæsenet for at forhindre hævdsrettigheder (hvad n.:evnet
for sit vedkommGn~e anser som overf10digt) mått~ ~nske oprettet en
s.:erlig"lågekontrakt" , bø! sognerådet tiltrædc.)de tte, idet n:eVllot
også i så henseende vil afgøre eventuelle stridigheder om kontraktons
indhold.

Hvis stengærdet langs sl:ovbrynet imod nl!vnets forven tning ikke
skulle blive tilbørligt vedligeholdt, forbeholder n~vnet sig at af-
sige serlig kendelse herom.

Som erstatning til11lgges der ejerne f0lgende bo10b;
l) Vognmand Olaf Hansen 100 kr.
2) Arbejdsmand Carl Seidler 2000 "
3) Kø bmand L. P. Andersen 1600 II

4) Fodermester N. Peter Larsen 1500 "
5) Gartner Alfred Wagner 100 "
6) Niels Morten Sørensen 100 "
7) Skovløber N. Oluf Mortensen 400 "
8) Snedker Hans Aage Petersen 100 "
9) Arbejdsmand Olav S. V. Olsen 2000 II

10) Arbujdf-;mandAksel A. V. Nielsen 1000"
Af det su.mlede erstatningsbeløb 8900 kr. udredes ha.lvdelen af

statskassen og halvdelen af Frederiksborg amt.
Kendelsen vil v~rc at tinglyse som servitutstiftende p~ dG i

konklusionen nævnte matr. numre af Hammersholt by, N. Herlev sogn.
Påtaleret har fredningsnævnet for FredeI'iksborg amt, naturfred-

ningsr:3det og N. Herlev kommune hver for sig eller i foreninb'"
Sagen er i henhold til naturfredningsloven~ § 19, 3. stk., fore-

lagt overfredningsn~vnet, som den 13. oktober 1952 har besigtigGt de
ptig13ldendearealer.

Overfrcdningsnllvnet finder ikke, at de ved fredningskendelsen
fastsatte erstatninger er for h0jt ansat, men mener, at fjernelsen af
de omhandlede bygninge!' og ::-:kureikke er af en 88 vllsentlig frodnings·-
m~ssig betydning, at det er forsvarligt at pb1'Egge det offc;lltligeat
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udrede et beløb af 8.900 kr. for fjernels0n. Kendelsen vil følgelig
ikke kunne stadf~stds.

T h i b e s t e w m e s :
Den af fredningsnævnet

afsugte kondolse ved rerende
have i Hammer~holt oph~ves.

for ]lrederiksborg amt den 27. aUf".:ust1952
arealer i "Lill\::Sverige" ved store Dyre-

Udskriftens rigtighed
bekl':nftes.

F. Grage
overfredningsnævnets sekret:Br
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