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Overfredningsnævnets afgørelse

af 28. oktober 1992
om fredning af arealer langs Pandehave Å

i Græsted-Gilleleje og Helsingør Kommuner,
Frederiksborg Amt (sag nr. 111-11),

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts Nordlige Fredningskreds har ved
afgørelse af 15. april 1991 fastsat fredningsbestemmelser for et ca.
260 ha stort område ved Pandehave Å. Den største del af fredningsom-
rådet ligger i Græsted-Gilleleje Kommune syd for Dronningmølle og
Villingebæk. Kun mindre arealer øst for åen ligger i Helsingør Kom-
mune. Fredningsområdet omfatter 62 ejendomme (løbenumre) helt eller
delvis. Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Overfredningsnævnet til efter-
prøvelse i medfør af naturfredningslovens § 25. Afgørelsen er tillige
påklaget rettidigt tilOverfredningsnævnet af 11 ejere og af Danmarks
Naturfredningsforening.

Fredningsområdet.

Fredningsområdet omfatter et lyng- og kratdækket højdedrag på vestsi-
den af Pandehave ådal, flade engstrækninger i ådalen og nogle mindre
arealer øst for åen.
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Q. Det pålægges ejeren af ejendommen matr.nr. 6 v og 15 c Villingerød
By, Esbønderup, at afdrive nåletræbeplantningerne på ejendommen inden
udgangen af 1993.

~ Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-10,
når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50.

~ Ophævelse af tidligere fredningsbestemmelser.

Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves:

l. Fredningsnævnets kendelse af 24. oktober 1934 og Overfrednings-
nævnets kendelse af l. juni 1935 om fredning af "Rusland" i
Villingerød.

2. Bestemmelsen i deklaration af 9. december 1935, tinglyst 10.
december 1935 på matr.nr. 16 og 6 h Villingerød, om færdselsret
for almenheden ad en markvej til "Rusland".

3. Fredningsnævnets kendelser af 19. oktober 1944 og 20. marts
1951 om udvidelser af fredningen fra 1935 af "Rusland".

4. Fredningsnævnets kendelse af 31. oktober 1951 og Overfrednings-
nævnets kendelse af 28. april 1953 om fredning af et areal i
Havreholm.

5. Fredningsnævnets kendelse af 27. november 1951 og Overfred-
ningsnævnets kendelse af 28. april 1953 om fredning af et areal
i Villingerød.
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Fredningsnævnets kendelse af 1. september 1953 og Overfred-
ningsnævnets kendelse af 17. september 1954 om fredning af
matr.nr. 7 k og 8 g af Villingerød by, Esbønderup sogn.

Fredningsnævnets kendelse af 4. oktober 1954 og Overfrednings-
nævnets kendelse af 13. maj 1958 om fredning af arealer i
Villingerød.

Fredningsnævnets kendelse af 18. august 1955 og Overfrednings-
nævnets kendelse af 30. november 1956 om fredning af en del af
matr.nr. 6 l af Villingerød by, Esbønderup sogn.

Fredningsnævnets kendelse af ll. maj 1956 om supplerende fred-
ning af matr.nr. 5 b af Villingerød by, Esbønderup sogn.

10. Deklaration af 17. maj 1967, tinglyst 8. august 1967 på
matr.nr. 10 a af Villingerød by, Esbønderup sogn.

ll. Fredningsnævnets kendelse af 15. februar 1973 og Overfrednings-
nævnets kendelse af 28. oktober 1974 om fredning af matr.nr.
1 a m.fl. af Dronningmølle by, Esbønderup sogn.

12. Fredningsnævnets kendelse af 6. april 1978 og bestemmelserne i
§§ 1, 3 og 4 i Overfredningsnævnets kendelse af 26. oktober
1981 om fredning af en del af matr.nr. 1 a Dronningmølle By,
Esbønderup.

På fNer!rejn..J!'.vLts vegne

~«;;(/r[ff:{/~~r~~~c:C--"7
Bendt A:;derS3i1

overrrednmgsn:;:;:r.sts i~;r.:.:;:å
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Arealet indgår i ny større fredning. se reg.nr. 7829.00
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MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 30/\\ 19Sb)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Gældende matrikulært kortbilag: FRo 'S~

Se også REG. NR.:
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KENDELSE

vedrørende fredning af et areal af matr. nr. 6 1, Villingerød by,
Esbønderup sogn, afsagt af frednlngsnævnet for Frederiksborg amt

den /8, august 1955.
FLJ LDT UD \

--------
A F ~O/\l \C1 s6

ct TC=:RET

OF\\J k
Efter at der overfor fredningsnævnet er fremsat anmodning

om gennemførelse af en fredning af et udyrket areal beliggende
som en bakketop på ejendommen Hellebjerggaard i Villingerød, hvil-
ket areal udgor en del af matr. nr. 61, Villingerød by, Esbønderup
sogn, har fredningsnævnet foretaget besigtigelse af arealet sammen
med gårdens ejer Anders Peter Bjørnsen, hvorhos der den 21. okto-
ber 1954 har været afholdt et møde på ejendommen, hvortil for-
uden ejeren de i ejendommen berettigede har været indvarslet i

henhOld til naturfredningslovens § 10.
Fredningsnævnet har ved besigtigelse af arealet fundet, at

det udgør et smukt bakkedrag, tildels bevokset med gyvel m.m"
hvorfra der er en storslået udsigt udover det omgivende landskab,
hvilken udsigt navnlig findes at være særlig værdifuld mod nord-
øst, over mod de fredede områder af det som "Rusland" betegnede
areal. Da det derhos må befrygtes, at et af ejeren påtænkt salg
af byggegrunde indenfor arealet vil gribe ødelæggende ind i ste-
dets smukke natur og navnlig vil være meget uheldig på selve bakke-
toppen, finder nævnet, at dor bør gennemføres en fredning', af area-
let gående ud på, at dette bor bevares i sin nuværende tilstand,
og at der ikke på arealet må opføres bygninger af nogen art eller
anbringes skæmmende indretninger, såsom ledningsmaster og lign.,
og ejheller henkastes affald eller foretages nogen yderligere be-
plantning, ligesom arealet ikke må benyttes til teltslagning,
lejrplads eller parkering af vogne.

Arealet er indtegnet på et udarbejdet, denne kendelse vedhæf-
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Ål' 1956, den:015d' oktobe'C] afsagde overfrcdningsn.B'met p8 grund-
lag af'mundtlig og skriftlig votering f'31gende

kendelse
i sagen nr. 1208/55 vedrørende fredning af et a:l:"ealaf matr. nr.
61 af Villingerød by, Esbønderup sogn.

l den af fredningsn~vnet for Frederi~sbor~ amt den 18. aueust
1955 afsagte kendelse hedder det:

":b:fterat der overfor fredningsnævnet er fremsat anmodning
om gennemførelse af en fredning af et udyrket areal beliggende
som en bakketop PB ejendommen Hellebjerggdard i Villingerød,
hvilket areal udgør en del nf matr-. nr. 61 Villingerød by, Esbøn-
derup sogn, har fredningsn::BVTIetforetaget besigtigelse af arealet
sammen med gårdens ejer Anders Peter Bjørnsen, hvorhos der den
21. oktober 1954 har v~ret afholut et møde på ejendommen, hvortil
foruden ejeren de i ejendommen berettigede har v~ret indvarslet
i henhold til naturfredningslovens § 10.

Fredningsn~vnet har ved besigtigelse af arealet fundet, at
det udgør et smukt bakkeQrag, tildels bevokset med gyvel m.m.,
hvorfra der er en stors18et udsigt udover det omgivende landskab,
hvilken udsigt navnlig findes a t V'l'Jresær-lig VBrdifuld mod nord-
øst, over mod de fredede omr/3.der af det som lII\.usland"betegnede
areal. Da det derhos må befrygtes, at et af ejeren p:3.t~nktsalg
af byggegrunde indenfor arealet vil gri be ør) el~ggende ind i ste-
dets smukke natur og navnlig vil v~re meeet uheldig p~ selve
bakketoppen. finder l1'Bvnet,a t der bør gennemf0res en fr-edning
af arealet g~ende ud på, at dette hør bevares i sin nUV::Brende
tilstand, oe a t dt:H'ikke p8 arealet m8.opføres bygnineer af nogen
ar't eller anbr"inges sk_Bmmende indretninger, S8EJOm ledningsmaster
og lign., og ejheller henkustes affald eller foretages nogen
yderligere beplantning? ligesom arealet ikke m8 benyttes til
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teltslagning, lejlplads eller park0ring af vogne.

Arealet er indtegnet p8 et udarbejdet, d~nne kendelse ved-
hæftet kOlt, hvor dot 81' angivet med skraveret linie og opgivet
til at udgøre 12.340 m2, hvorhos fr8dningen tillige findes at
burde omfatte det mellem mutr. nr. 16 og matr. nr. 6aa og 6ab
angi vue areal, der UdG0 r en eH. 8 m bred ve j og danner I-),dgangen
til bakketoppen.

Fredningen ~al ilrko V:EI"e til hineter for, at ejendommens
ejer udøver en skånsom brug af arealet, navnlig til grllsning
af kreaturer og f8r.

Ejendommens Gjer, g~rdej er A. P. BjC'JrnseD, h~J.rfr,jmsat er-
statningskrav i ::mledning af frE-,dningens gennemførelse og der-
under oplyst, a t han ~1.u.rsolgt 3 grund e syd fOl bakketoppen ur)
mod vej en til 1,25 kr. pr. m2• Under forhandlingen med ham har
nævnet fremsat forslag til ham om at crklEre sig tilfreds Ded
en ereta tning af 8000 Jtr., S8 fromt fredningen gennemf0res,
hvorefter han i <-~krive18c td 30. november 1954 har tiltrådt
n::evnets forslag, dog med udt:ang for ham til en skånsom benytt,.::l'-
se af den ?Jstlige skrent of; fri Ci.dganctil beb;yggelse på h:'Lns
øvrige grunde.

Der er ikke u.f de 0vrige i ejendommen berettigede fremsat
krav på erstatning.

Ejeren af den n'"Brlic:;gonde ejendom matr. nr. 151.1VillingerøcJ,
direkt0r Hugo Abel, Amalievej 2, København V., har i skrivelse
af 17. juni 1955 erkl~ret sig villig til at yde et tilskud af
500 kr. til fredningens gennemførelse, og dirckt,'H~ stee!l Andersen,
A/S Ferrosan, København, har i skrivelse af 28. februar 1~55
erkl~ret at ville bidrage med 800 kr. til fredningen.

Herefter vil frE..dningen v~r8 at gennemf0re som foran anført
og sBledes, Cl. t der tillllgges ujeren adgang til at grave grus
til eget brug i den østlige skrænt, samt at grunde mellem det
fredede areal og byvejen ikke må bebygges med huse, der har en
højde af over 5 m fra vejbanen til tagrygben.

Der till13gge-s ejeren, gtJr'dej er' A. P. Bjørnsen i ersta tnine
8000 kr. med renter 4'/2% p.a. fra sag8ns rejsning den 10. oktober
1953 at regne, til betaling sker.

Af erstatningen med renter efter fradrag af de forn~vnte
2 beløb af ialt 1300 kr. udredes 2/3 af statskassen og 1/3 af
Frederiksborg amtsfond.

Kendelsen vil - med fredni'1[';sn -evnet for Frede:riksborg amt
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4ti som påtaleberettiget - v~re at tinglyse på matr. nr. 61 Villinge-
rød."

•

Konklusionen er sålydende:
"Det fOl'n'13V11teareal af ej endommen matr. nr. 61 Villingerød

by, Esbønderup sogn, undergivos fredning i overensstemmeloe med
de anførte bestemmelser.

I erstatning til gårdejer A. P. Bjørnaen, Hellebjergg8rd,
Villingerød, betales 8000 kro. med rentel 4'/2% p.a. fra den 10.
oktober 1953, til betaling sker.

Erstatningsbeløbet med renter vil med fradrag af 500 kr., som
betales af direkt~r Hugo Abel, K0benhavn, og 800 kr., som betales
af dir'ektør steen Andersen, K0benhavn, Vllre at udrede med 2/3 af
statskassen og 1/3 af Frederiksborg umtsfond."

Kendelsen er i modfør af naturfredningslovens § 19, stk. 3,
forelagt overfredningsn~vnet.

Ejeren har i skrivelse til overfredningsn:l3vnet af 15. septem-
ber 1955 oplyst, at den 8 ID brede vej, som f';:lrer'op til balrketop-
pen- og som udg0!' en del at·matr. nr. 61 Villingerød, Esb0nderup
sogn - er beliggende vest for og la~g8 med matr. nr. 6aa og 6ab
sammesteds. Ii'oranledigetaf oplysnin~er i san:me SkI-ivelse er der
i december 1955 af en lHndinspektør udarbejcet et nYt kort over
det areal, ejeren Ol' indgBet P:3 at frede. Herefter udgør arealet
kun 11400 m2•

Overfredningsn~vnet har den 5. novembel 1955 og 19. april 1956
besigtiget det p8gBldende areal og forhandlet med ejeren og andre
i sdgen interesserede.

Under over:t'redningsnBvnets behandling af sagen har det vist
sig, at arealet mellem det fredede areal og byvejen delvis ligger
mere end 5 m højere end byvGjen, s8ledes at en del af arealet
ikke vil kunne bebygges under overholdelse af kendelsens bestem~
melse. OverfredningsU'-evnet har derfor men t, at bestemmelsen bør
ændres derhen, at den tilladte bygningshøjde regnos fra det terr~n,
hvorpå husene opf0res, idet en bebyggelse i overensstemæelse her-
med ikke v~sentligt vil ~ndre udsigtsforholdene.

Endelig bør det bestemmes, at adgangen til det fredede areal,
nerunder vejen, kun er for g8ende f~rdsel.

Da overfredningsn~vnet i~vrigt kan tiltræde det i kendelsen
anførte, vil denne v~re ut stadfæste med de ovenfor angivne
ændringer.

T h i b e s t e m m e s g

Den af frGdningsn~~let for Frederiksborg amt den 18. august

•



1955 afsagte kendelse vedrørende fredning af et arcul af matr.
nr. 61 af Villingerød by~ Esbønderup sogn, stadf~stes med de
af det foranst~ende følgende ~ndringer. Et kort nr. Fr. 154,
som viser gy~nscrne for det fredede areal samt adgangsvejen, er
vedh2ftet n2rv~rende kendelse.

I erstatning ud betales der .;r'irdejer A. .p. Bjøy'nsen 8000 kr.
med renter 4'/2% p.H. fru d€;r1 10. oktober 1953 at regne, til
betali.ng sker.

Erstatningsudgiften udledes med 800 kr. af tii18ktØl Steen
Ander-sem, A/S ]'erroEian,KI'Jbenhavn,og 500 kr. af direktør Hugo
Abel, Amalievej 2, København V., medens restbeløbot 6.700 kJ:.
samt renter som anført af 8000 kr. udredes med 2/3 af statskassen
og 1/3 af Frederiksborg amtsfond •

•
Udskriftens rigtighed
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/,.@//h FREDNINGSGRÆNSE

By: VILLINGRØD
Sogn: E5BØNOERUP

Naturfredningskonsulentena kontor
København d. 11- 5 - 56.

Plan nr. Fr. I 5 4-
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