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År 1973 den 6. december afsagde Naturfredningsnævnet for

Frederiksborg amts sydlige fredningskreds i sag
F.S. 319/1971

Fredning af
ejendommen matr. nr. 2 a og
2 i Slutterup by, Blovstrød
sogn

sålydende
k e n d e l s e :

Vod skrivelse af 3. august 1973 har Danmarks Naturfrednin~s-
forening over for nævnet fremsat begæring om, at ejendommen matr.
nr. 2 a og 2 i Slutterup by, Blovstrød sogn, kaldet "Lille Slut-
torup", fredes.

Fredningsbegæringen er fremkommet i anledning af et tilbud
fra ejeren, urmagermester Ole Mathiese~om fredning af ejendoillIilen
uden erstatning.

Fredningspåstanden er sålydende:
Ejendommen fredes således, at tilstanden på den ikke må for··

andres, men den skal udelukkende udnyttes på samme måde som hi~til.
Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt

at opføre bygninger af enhver art, herunder boder, skure og driv-
huse, eller at anbringe indretninger, der kan virke misprydendo,
herunder ledningsmaster o. lign.

at foretage tilbygning til eller ombygning af eksisterende beby~gel-
se,

at foretage opgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon
eller henkaste affald herpå,

at foretage beplantning af arealerne udover vedligeholdelse af ~
eksisterende,
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·e at anlægge veje og stier, eller at tilstå trediemand vejrettig-
heder over arealet.

) Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Frederiksborg mnts
sydlige fredningskreds.

Der er i forbindelse med fredningsbegæringen udarbejdet
et kort, der vedhæftes kendelsen.

Ejendommen, hvis areal udgør 39.362 ~, er beliggende i lund-
zon8. Der er på ejendommen opført et beboelseshus.

Ejeren har erklæret sig enig i fredningspåstandens formu-
lering.

Hørsholm kommune og fredningsplanudvalget har anbefalet
fredningen.

De tinglyste panthavere har ikke gjort indsigelser imod fred··
ningspåstanden.

Nævnet har bosigtiget ejendommen.
Nævnet finder, at ejendommen er fredningsværdig.
Nævnet kan endvidere akceptere ejerens tilbud om fredninz

af ejendommen uden erstatning, lige$om nævnet kan godkende, at fru0--
ningcns indhold fastsættes i overensstemmelse med Danmarks Natur-·

I fredningsforonings påstand.

T h i b e s t e m m e s :• Ejendommen matr. nr. 2 a og 2 i Slutterup by, Blovstrød sogn
fredes som foran bestemt.

Der betales ingen erstatning.
Donne k6ndelse vil være at tinglyse med NaturfredningsnfNnet

for Froderiksborg amts sydlige fredningskreds som påtaleberettiget
og med prioritet forud for al pantogæld og andro rettighedor Gf pri-
vatretlig oprindelse.



Udskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts s,ydlige fredningskreds
den 6 DEG, 197.)
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Slutterup m.m.

Sjælsmark

Kort over mat r. nr. 29 og 21. l

Slutterup m. m., Blovstrød sogn,

Hørsholm kommune,

Frederiksborg amtskommune,
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