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REG.NR:7987.00
Esrum Kanal

INDHOLDSFORTEGNELSE

Fredningsforslag af 03-09-1991 rejst af Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfrednings-
forening - Esrum Kanal.

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. I 19 )

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Munkerup Gde., Søborg:
2a,2t,2y,3ak,3an,3ao,3ax,3bk,3bI;3bo,3bp,3bø,3e,3ca,3cb,3 ee,3ef

DronningmØlle,;Esbønderup:
laa, lab, lap, lay, Ibm, lbn, ldy, let, leu, lev, lex, lk, ltp, ltr, lø, 2a, 3a, 3af, 3bm, 3br, 3ee, 3ed, 3eg,
3eh, 3ci, 3ep, 3eq, 3er, 3es, 3et, 3eu, 3ee, 3ed, 3ee, 3ef, 3eg, 3eh, 3ei, 3ek, 3em, 3eo, 3er, 3eq, 3gm, 3iæ, 3kk,
3lf, 31m, 3mt, 3mv, 30æ, 3y, 4fa, 4fb, 4fe, 4fd, 4fe, 4ff, 4fg, 4fu, 4mf, 4mg, 4mb, 4mk, 4nil, 40e

Rødkilde Gde., Søborg:
lb1 le, lae, 2eæ

Firhøj By, Søborg:
lk,2a,2b

Ferle By, Søborg:
la,2a,2b,3a,3b,4d

Villingerød By, Esbønderup:
2a, 2e, 8f, lla, lIah, 11am, llai, lIak, lIek, llds, lIdu, lldx. lIdy, lldz, llk, llq, llu, lIx

Dragstrup By, Søborg:

le, 2e, 3a, 2h, 3e, 3d, 3q, 4a, 5a, 5b, 5f, 6y, 7f, 7g, 7i, 8g, 9d, 29, 30, 33, 36

Esrumkloster, Esbønderup:

la, Ib, le, lt lh,2a, 19a, 19b, 1ge, 19d, 1ge,20g,20h,20i,20k,201,20m,40a,40b,42,43,44

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG .NR.
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REG.Nl 7~t/.00

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf 4925 81 20 Fax. 4921 4686

Den 9. marts 2005 traf Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i sagen

FS 147/91. Forslag til fredning af arealer omkring Esrum Kanal

sålydende

AFGØRELSE:

11991 rejste Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfredningsforening i forening

fredningssag om fredning af arealer omkring Esrum Kanal. Fredningsnævnet har i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 37 den 3. december 1991 annonceret i Statstidende og

Frederiksborg Amts Avis, at sagen var rej st.

Herefter har lodsejerne ikke måttet foretage noget, der var i strid med fredningsforslaget.

Efter lange overvejelser har sagsrejserne tilbagekaldt fredningsforslaget. Fredningsnævnet

har taget dette til efterretning, og den foreslåede fredning vil derfor ikke blive gennemført.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3 har fredningsnævnet den 9. januar 2004

underrettet alle lodsejere eller brugere af de ejendomme, der var omfattet af

fredningsforslaget, om forslagets tilbagekaldelse med opfordring til at meddele, om de vil

gøre krav på en godtgørelse, hvis de har lidt tab ved ikke at have kunnet udnytte ejendommen

som hidtil i tiden mellem den 3. december 1991 og den 9. januar 2004.

I samme brev har fredningsnævnet meddelt, at der efter naturbeskyttelseslovens § 47 kan

ydes en passende godtgørelse for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under

fredningssagens behandling.

Fredningsnævnet har modtaget krav fra følgende lodsejere:



1. Kamma Madsen, Rødkildevej 40, 3250 Græsted, vi advokat Jakob Vinding, Helsingør,

matr.nr. le, Rødkilde Gaarde, Søborg, nu matr.nr. lag, Rødkilde Gaarde, Søborg,

a. efter § 39, stk. 3, 345.600 kr.

Tabet er beregnet som det rentetab, ejeren har lidt ved ikke at kunne sælge de til ejendommen

knyttede landbrugsarealer fra 1992-2004. Der forelå et købstilbud på 400.000 kr. som

køberen trak tilbage efter at fredningsforslaget var offentliggjort, og ejeren har derfor ikke

kunnet nedbringe sin gældsbyrde med dette beløb gennem de følgende 12 år. Kravet er

opgjort således:

12 % af 400.000 kr. i 12 år

- skattemæssig værdi af rentefradrag 40%

krav

576.000 kr.

230.000 kr.

345.600 kr.

b. efter § 47, udgifter inc1 moms til

advokatbistand, advokat Jakob Vinding 18.750 kr.

2. JL-Fondet, Hulerødvej 25 og 29,3120 Dronningmølle

efter § 47, udgifter inc!. moms til

advokatbistand, advokat Eskil Nielsen 56.250 kr.

3. Jørgen Besser, Hulerødvej 31, 3120 Dronningmølle

efter § 47, udgift til advokatbistand 1990-91 ca. 12.000 kr

1996 vedr. byggesag, arkitekt og advokat ca. 11.000 kr, ialt 23.000 kr.

4. Karen Lauritzen Bay og Marianne Tholstrup Lauritzen, Rungsted Strandvej 199 A,

2960 Rungsted Kyst, vedr.Hulerødvej 23A, 3120 Dronningmølle

efter § 37, stk. 3 godtgørelse for ikke at kunne udnytte ejendommen i 12 år.

5. Jette Bærentsen og David Cayzer, Manøgade 11,2 tv, 2100 København ø,
vedr.Åsvinget 4, 3120 Dronningmølle efter § 37, stk. 3 godtgørelse for efter 12 år at skulle

renovere vedligeholdelsen af arealet og for tab afværdi ved, at fredningen ikke

gennemføres.

6. Jan Tholstrup og Betina lpsen, Hulerødvej 23 B, 3120 Dronningmølle

I

I

•
2



\

I

I

efter § 37. stk. 3 godtgørelse for tab ved ikke at kunne udnytte ejendommen i 12 år.

7. Martha Bergstrøm, østre Alle 12,3250 Gilleleje

efter § 37, stk. 3 godtgørelse for tab ved at måtte købe brænde i stedet for at benytte

opskæring af gammel ask på grunden til opvarmning gennem

12 år. Fakt. på 2250 kr., 4500 kr.3300 kr.1393, 75 kr

eller ialt 11.443,75 kr.

8. Jens Vagn Halske, 0rnebakken 31,2840 Holte, vedLÅsvinget 10, 3120 Dronningmølle

efter § 37. stk. 3 godtgørelse for tab ved ikke at kunne udnytte ejendommen i 12 år.

Fredningsnævnets afgørelse:

Ad 1. Kamma Nielsen

Under hensyn til oplysningerne om, at der i den periode, hvor fredningssagen har verseret, er

sket en værdistigning af ejendommen, og til at den hidtidige benyttelse af ejendommen ikke

har været begrænset i perioden, tilkender fredningsnævnet ejeren en skønsmæssig

godtgørelse på 10.000 kr. for den ulempe, hun har haft ved ikke at have kunnet disponere

over ejendommen. Nævnet har herved lagt til grund, at den verserende fredningssag har

medført, at konkrete salgsforhandlinger ikke har kunnet gennemføres.

Nødvendig sagkyndig bistand under fredningssagen godtgøres med den dokumenterede

udgift på 18.750 kr.

Beløbet betales til advokat Jakob Vinding.

Ad 2. JL-Fondet.

Nødvendig sagkyndig bistand under fredningssagen fastsættes skønsmæssigt til 25.000 kr.

inc1moms.

Beløbet betales til advokat Eskil Nielsen.

Ad 3. Jørgen Besser.

I mangel af dokumenterede udgifter tilkender fredningsnævnet en samlet godtgørelse for

udgifter til sagkyndig bistand på 12.500 kr.

• Ad 4. Karen Lauritzen Bay og Marianne Tholstrup Lauritzen,
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5. Jette Bærentsen og David Cayzer,

6. Jan Tholstrup og Betina lpsen,

8. Jens Vagn Halske.

Da de anførte lodsejere ikke har opgjort noget økonomisk tab ved ikke at have kunnet udnytte

ejendommen, tilkendes der ikke nogen godtgørelse.

Ad 7. Martha Bergstrøm

Under hensyn til at lodsejeren efter fredningssagens tilbagekaldelse vil kunne bruge det

asketræ, der vokser på ejendommen, finder fredningsnævnet ikke, at ejeren har lidt et tab, der

berettiger hende til en godtgørelse efter § 39, stk. 3.

Samlet godtgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3:

Kamma Nielsen 10.000,00 kr.

Samlet godtgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 47:

Advokat Jakob Vinding

Advokat Eskil Nielsen

Jørgen Besser

Ialt

Godtgørelser i alt

De tilkendte beløb forrentes ikke.

18.750,00 kr.

25.000,00 kr.

12.500,00 kr.

56.250,00 kr.

66.250,00 kr.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3, betaler Staten vi Skov- og Naturstyrelsen %

af de tilkendte beløb, og Frederiksborg Amt betaler 'l'4 .

Fredningsnævnets afgørelse efter naturbeskyttelsesloven § 39, stk. 3 kan i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 2 nr. 4 påklages til Naturklagenævnet af den, der anser sig

for berettiget til en større godtgørelse, eller en myndighed, der skal udrede en del af

godtgørelsen.

Fredningsnævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 47 kan ikke påklages.

Denne afgørelse offentliggøres i Statstidende og Frederiksborg Amts Avis
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FREDNINGSNÆVNET FOR FREDERIKSBORG AMT, den 9. marts 2005

Niels Olesen Thorkild Bendsen Niels Ole Larsen

nævnets formand
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Fredningsnævnet for Frederiksborg
amts nordlige fredningskredsFolehavevej 1
2970 Hørsholm

Brev 12888
J.nr. 0113-8Ref.: K.H.Brauner

Frederiksborg amt og Danmarks Naturfredningsforening skal hermed i henhold
til naturfredningslovens § 13. jvfr. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. okto-
ber 1984. anmode om. at der rejses en fredningssag for Esrum kanal med til-grænsende arealer. Området er beliggende i Græsted-Gilleleje kommune.
jvfr. vedlagte kor~materia1e udarbejdet i målestokforholdet 1:4.000 ogoversigtskort i 1.25.000 (kortbilag 1).
Fredningsforslaget har i overensstemmelse med naturfredningslovens § 12 væ-
ret offentliggjort i pressen (bilag 1). udsendt til ejere og myndigheder(bilag 2 og 3). samt drøftet på et offentligt møde fredag den 4.oktober
1991 på Amtsgården i Hillerøo. jvfr. referatet (bilag 4). Der er fremsendtbemærkninger til fredningsforslaget fra en række ejere. jvfr. bilag 5.
Danmarks Naturfredningsforening har tidligere foreslået. at et areal om- ,kring den nordligste del af Esrum kanal - dvs. arealerne omkring den gamle
tømmeromladningsplads - fredes. Frederiksborg amts udvalg for teknik ogmiljø nedlagde den S.december 1990 foreløbigt forbud mod, at der etableres
forhold i strid med dette fredningsforslag. Danmarks Naturfredningsforen-
ing afholdte den 16.januar 1991 offentligt møde om denne' sag. Danmarks Na-
turfredningsforening og Frederiksborg amt har imidlertid nu besluttet at
rejse en helt ny fredningssag. som omfatter hele kanalen og trækstien fra
Esrum sø til Kattegat.

Begrundelsen for at fredningsforslaget fremsættes.
Den væsentligste begrundelse for at rejse en fredningssag for Esrum kanal
og dens nærmeste omgivelser er ønsket om at beskytte kanalen som histori-
ske mindesmærke. Kanalen ligger i dag som et synligt bevis på. at energi-
krise. brændstofmangel osv. ikke er noget. som kun hører nutiden til. Be-
gynder vi at studere landskabet omkring os nøjere. kan vi finde en lang
række spor efter anlæg. som·viser. at det at skaffe energi til alle tiderhar' været en udfordring. og at problemerne hermed ofte har været løst med
megen snilde.
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Vore vandmøller er et godt eksempel herp~. Ved de mølledamme og møllekanal-
er. vi kan se i landskabet i dag. har der ofte ligget møller siden middel-
alderen. og rent teknisk har møllerne været udsat for stadige forbedringer
langt ind i vort århundrede.
Et andet eksempel på. at vort energi behov har sat sig tydelige spor i land-
skabet. er de mange tørvegrave over hele landet. Og netop tørven var i pe-
rioder et særdeles vigtigt brændsel. En af landets første videnskabelige
landskabsfredninger. Gamme1mose-fredningen i Vangede nord for København er
et tydeligt bevis på dette. Den blev gennemført i 1844. og formålet med
fredningen var at få mulighed for 'at studere. hvordan en næsten helt afgra-vet højmose bedst skulle behandles. for at tørveproduktionen kunne blive
så stor som mulig.
Også i 1700-ta11ets midte var der energikrise i Danmark. Skovene var i en -
ynkelig forfatning som følge af manglende forstlig pleje og som.følge af ~,
bøndernes ret til at benytte skovene til græsning. Og skovene var den vig- ..,tigste leverandør af brændsel til byerne. og ikke mindst var det et pro-blem at forsyne København.
Brændslet måtte hentes stadig længere væk fra København. og landtransport
var dyr og besværlig. bl.a. fordi vejnettet slet ikke var udbygget til at
klare trafik med vogne. udover hva~ der var behov for helt lokalt. Rundt
om i Europa blev der i stort omfang bygget kanaler. til transport af bl.a.
kul. og tanken var derfor nærliggende. om ikke Københavns brændselsforsy-ning kunne lettes betydeligt. hvis træet blev fragtet ad vandvejen til sta-
den. Allerede i begyndelsen af 1500-ta1let begyndte man at regulere vandlø-
bene omkring København med dæmninger. kanaler m.v .• for at skaffe byen
drikkevand. Senere fremkom planer om større kanaler. hvorpå man kunne frag-
te brændsel til byen.
Der blev i 1600. 1700 og 1800-årene foretaget en række detaljerede opmålin-
ger i landskaberne nord for København netop med henblik på sådanne kanal ar-bejder. -I 1790'erne blev der således udarbejdet et projekt til en pramkanal fra Es- ~
rum sø til Dronningmølle ved Nordsjællands kyst. Tanken var. at brænde fra
Grib skov skulle fragte s til havet ad denne kanal og derefter sejles nedgennem Øresund til København.
Projektet var udtænkt af oberstløjtnant og landvæsenskommissær Diedrich
Ado1ph v.d. Recke. som nogle år senere fremsendte et projekt til en pramka-
nal mellem Furesøen og Peblingesøen i København. Dette projekt. hvortil
der blev bevilget penge i 1809 (el1e~ 1811). blev aldrig realiseret. måske
som følge af Reckes død i 1811. Interessant er det imidlertid. at projek-
tet blev realiseret 75 år senere - men'uden vand - idet en stor del af
Reckes projekt kom til at "indgå i det store ovesvømme1sesanlæg. som blevetableret i forbindelse med Københavns Befæstning. .
I 1801 blev det besluttet at sætte arbejdet på Esrum kanal igang. Fra 1802
til 1805. da kanalen var færdigbygget. havde 400 hovbønder. soldater og
fanger arbejdet på kanalen. Da kanalen var færdig. kunne brændet fragte s
på pramme. som kunne sejle næsten ud til Kattegatkysten.
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Kanalen bestod af to stykker, det øvre og det nedre løb. Det øvre løb, som
er en gravet kanal, strækker sig fra Sølyst i nordenden af Esrum sø til etstykke ind i Snævret skov. Det nedre løb består dels af to gravede kana-
ler, dels af Esrum å, som er blevet uddybet og reguleret. '
Højdeforskellen mellem vandspejlet i Esrum sø og Kattegat er ca. 8 meter,og størstedelen af denne niveauforskel udlignes i Snævret skov, hvor den
øvre og nedre kanal mødes ved "VæltningenII. Højdeforskellen mellem de tokanaler er her ca. 4 meter, og brændet blev omladet her, idet man væltede
det ned ad den plankebeklædte skråning til den pram, som skulle fragte det
den sidste vej til kysten. Med til historien hører også,' at højdeforskel-
len her blev udnyttet til at drive en stampe- og slibemølle.
Nogle få meter bag strandlinien ved Dronningmølle endte den nedre kanal.
på arealet mellem stranden og kanalen lossede man brændet og opbevarede
det, indtil det kunne læsses på vogne, der så kørte ud i vandet til de min-
dre både, som bragte det videre til de ventende skibe.
Denne trafik fortsatte frem til 1873, hvor brændetransporten blev nedlagt.Vejnettet og transportmidlerne var blevet forbedret væsentligt, og i 1880gjorde åbningen af Gribskov-banen denne form for pramfart overflødig.
Esrum å og kanal har en meget artsrig og varieret smådyrsfauna med mange
strømkrævende arter, hvoraf flere karakteriseres som sårbare og hensynskræ-
vende. Esrum å er Nordsjællands vigtigste opvækst- og gydevand for havør-
red.
Enge og moser langs åen rummer et varieret p1ante- og dyr~liv.
Udover de historiske og biologiske interesser, der er knyttet til kanalen
o~ dens omgivelser, er der knyttet væsentlige rekreative interesser til om-radet.
De rekreative forhold omkring fredningsforslagets nordligste del, dvs. are-
alerne omkring tømmeromladningspladsen, er behandlet i planlægningsrapport
nr. 17 (okt.1979), som er vedtaget af Hovedstadsrådet og kommunen. Det si-
ges heri, at målsætningen for området er at sikre strandstrækningens natur-
værdier samtidig med, at strandens store rekreative kapacitet søges udnyt-
tet i takt med etablering af bedre baglandsforhold.
Dette gentages i Regionplan 1989, hvori der bl.a. står, at kystkilerne
skal friholdes for bygningsanlæg for at sikre landskabelig sammenhæng mel-lem kyst og bagland og for at sikre befolkningens adgang til kysten. Adgan-
gen til regionens kyster skal generelt forbedres.
Også Naturfredningsforeningen har arbejdet med denne problematik. Forenin-
gen publicerede i 1989 et forslag til frilæggelse af kystnære områder und-er titlen IINaturgenopretning ved Nordsjællands kystll. Heri påpeges det
bl.a., at det ville være ønskeligt - gennem tinglysni~g af forkøbsret for
det offentlige eller gennem fredning - at få skabt en .land5kabskile til
sikring af de væsentlige rekreative og landskabelige værdier knyttet til
arealerne omkring Esrum kanal og Esrum å's udløb i Kattegat.
Området ved kanalens udmunding ved kysten er særdeles attraktivt, idet det
er et af de sidste langs nordkysten, som er friholdt for sommerhusbebyggel-
se. Det er derfor helt i overensstemmelse med amtets planlægning og kyst-
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sikringsstrategi, at der ydes en særlig indsats for at sikre friluftsli- 4It1

vets muligheder. Det er endvidere af væsentlig betydning, og i overensstem-
melse med planlægningen for turisme og naturforvaltning, at sikre arealer-
ne langs kanalen som en vigtig forbindelse fra kysten til indlandet med mu-
lighed for en afbalanceret, rekreativ anvendelse.
Med baggrund i de meget væsentlige kulturhistoriske, landskabelige, biolo-giske og friluftsmæssige interesser i området som helhed, finder amtet til-
svarende, at det er vigtigt, at de fredningsmæssige interesser tilgodeses
ved at sikre en hensigtsmæssig arealforvaltning.
Der gives således med den påtænkte fredning en oplagt chance for at kunne
koordinere de mange forskellige udadvendte initiativer og projekter, der
enten er under udarbejdelse eller er igangsat:
- "Esrum Møllegård" naturformidlingsprojekt,
- sikring af grønne engareal er,
- sikring af offentlige færdselsmuligheder,- sikring af biologisk sårbare strækninger og
- den amtslige vandløbsvedligeholdelse.
I områder, hvor øget færdsel langs kanalen vil være vanskelig at forene
med f.eks. biologiske hensyn. vil der ved tværforbindelser over kanalenvia eksisterende eller nyetablerede spange kunne skabes mulighed for sam-
menhængende stiforbindelse til andre fredede områder eller andre offentli-
ge, rekreative arealer f.eks. til "Pandehave å/Rusland"-fredningen.
Det område, som ønskes fredet, berører to skovarealer pålagt fredskov-
pligt, dels det lille trekantede skovareal mellem Dronningmølle strandvejog Hulerødvej, dels Snævret skov, som hører under Esrum Statskovdistrikt.
Det skal hertil bemærkes, at fredningsforslaget alene berører den del af
skoven, som udgøres af fortidsmindet.
En del af fortidsmindet er tinglyst som fortidsminde, og en del er tillige
i offentligt eje <Statsskoven>. Når fredningsforslaget også omfatter disse
arealer, skyldes det bl.a. ønsket om, at hele kanalen og dens anlæg bliver
omfattet af ensartede bestemmelser, og at der, i den udstrækning det er mu-
ligt i dag, bliver adgang for offentligheden til trækstien.
Hovedparten af de arealer, som berøres af fredningsforslaiet, er beliggen-de i landzone. Mod nord ved Dronningmølle er sommerhusomrader, som berøres
af fredningsforslaget og mod syd, ved Esrum, er mindre byzonearealer, somberøres af forslaget.
<>mrådet, som foreslås fredet, udgør ca. 228 Ha.

Fredningsforslagets indhold.
Der er to hovedformål med fredningsforslaget.
For det første ønskes det historiske mindesmærke bedst muligt beskyttet .

.Fredningen skal derfor sikre, at man undgår, at det historiske mindesmærke
belastes af fremtidig bygge- og anlægsvirksomhed, samt at der foretages en
rimelig afvejning mellem hensynet til fortidsmindet og de biologiske og re-
kreative interesser knyttet til åen/kanalen.

I
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• For det andet skal fredningen sikre. at området kan indgå i en større re-
kreativ sammenhæng i overensstemmelse med bl.a. den nuværende regionplan-lægning for området. I denne forbindelse skal der med fredningen i et rime-
ligt omfang sikres offentligheden adgang langs kanalen og til de fredede
arealer iøvrigt.
Fredningen skal endvidere skabe mulighed for. at kanalen og trækstien res-taureres og vedligeholdes. og at der skabes offentlig adgang til trækstien
og tømmeromladningspladsen. samt at der skabes en stiforbindelse i terræ-
net på steder •.hvor der ikke har eksisteret en egentlig træksti. og at en
sådan sti etableres i rimelig afstand fra åen. der hvor den er mest sårbar.
Fredningen skal endelig sikre. at der kan foretages vandløbsvedligeholdel-
se på en sådan måde. at fortidsmindet (kanalen) ikke lider skade

Frederiksborg amt og Danmarks Naturfredningsforening finder. at Esrum ka-nal og dens nærmeste omgivelser opfylder betingelserne for en fredning ef--
ter naturfredningslovens § 1. hvorfor det skal foreslås. at nedenståendebestemmelser skal være gældende for området:

A. Formål
Fredningen har til formål at sjkre det historiske mindesmærke. idet
der samtidig foretages en afvejning af interesserne knyttet til offent-
lighedens adgang til fortidsmindet og mellem dette og egnens øvrige na-
turområder samt de biologiske interesser knyttet til kanalen (åen) ogde tilgrænsende arealer. Der skal således ved behandlingen af fred-ningssagen foretages en afvejning mellem benyttelseshensynene og be-
skytte1seshensynene.

B. bestemmelser vedr. arealernes benyttelse
1. Arealerne må ikke yderligere bep1antes.
2. Arealerne må ikke yderligere afvandes eller opdyrkes.
3. Ændringer i terrænet eller terrænformerne. herunder udnyttelse af fore-komster i jorden samt opfyldning og planering er ikke tilladt.
4. Det fredede areal må ikke benyttes til motorbane. skydebane. flyve-plads. oplags- eller losseplads. bilophugningsplads el.lign. eller tilhenkastning af affald.
5. Veje må ikke anlægges.
6. De eksisterende stier/veje skal opretholdes.
7. Nye stier (d.v.s. stier udover de. der fastlægges i forbindelse med

fredningssagens behandling. jvfr. afs. 0.2) kan i forbindelse med ple-
jen anlægges af fredningsmyndigheden efter godkendelse af fredningsnæv-
net under hensyn til de kulturhistoriske og biologiske værdier. Stier-
ne skal være naturstier eller let befæstede.
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C. Bestemmelser vedr. bebyggelse m.v.
1. Yderligere bebyggelse må ikke finde sted.
2. Etablering af pe1sdyr- og fjerkræfarme, fasanerier og drivhusgartne-

rier skal ikke være ~i~~adt.
3. Opstilling af boder, skure - herunder kolonihavehuse - vindmøller el-

ler skærnmende indretninger må ikke finde sted.
4. Der må ikke opstilles master, transformatorstationer o.lign. i området

eller føres luftledninger hen over det fredede areal.
5. Opstilling af campingvogne, telte o.lign. må ikke finde sted.

•

D. Bestemmelser vedr. offentlighedens adgang.
1. Adgangen til arealerne følger bestemmelserne i naturfredningsloven.
2. Offentligheden har endvidere adgang ad det stinet og til de arealer,som er vist på kortbilaget til fredningen. (Fastlæggelsen af stiforlø-

bet AB (jvfr. kortbilaget) henvises til behandling i fredningsnævnet.
M.h.t. hvilke arealer, som ønskes frilagt og åbnet for offentligheden
henvises til særbestemmelserne.)

E. Bestemmelser vedr. pleje.
1. Fredningen skal sikre, at det historiske mindesmærke kan restaureres,

og at der foretages natur- og landskabspleje.
2. Fredningsmyndigheden er berettiget til at foretage pleje til opfyldel-

se af fredningens formål efter forhandling med berørte ejere og uden
udgift for disse.

F. Bestemmelser vedr. vandløbsvedligeholdelse
1. Fredningen er ikk~ til hinder for, at der kan foretages sædvanlig vand-

1øbsved1igeholdelse.
2. Nye vandløbsregu1~tiver skal respektere fortidsmindets tr~ce.
3. Restaureringsprojekter, der tjener til forbedring af vandløbets/kana-

lens fysiske forhold, skal kunne gennemføres, når fortidsmindet respek-teres.

G. Særbestemmelser
1. Matr.nr. 3ak:

Ejendommen påstås overtaget af det offentlige m.h.p. nedrivning, fri-
læggelse og offentlig adgang.

2. Matr.nre. lap. ltp. lav. 1bm. 1bn. lø. laa. let. ldy. lex. lev. leu.
ltr. 3oæ. 3ci:
Ejendommene påstås pålagt forkøbsret for det offentlige m.h.p. nedriv-
ning, frilæggelse og offentlig adgang.
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3. Matr.nre. 3cc. lab og lk:Bevoksningen på ejendommene påstås fjernet. dog således at en bræmme
vestskellet mod sommerhusområdet lades tilbage.

. .
Som yderligere bilag vedlægges:
Areal- og lodsejerfortegnelse (bilag 6).
Rejsningsskrivelsen med bilag fremsendes til fredningsnævnet i 200 eksemp-larer. Skulle nævnet få brug for yderligere eksemplarer. bedes dette med-
delt Danmarks Naturfredningsforening. hvorefter det ønskede materiale vil
blive fremsendt.

FREDERIKSBORG AMT~m~~
Sten Moeslund

,
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Frederiksborg Amts Avis
Mil nersvej 44
3400 Hillerød

BILAG 1.

3.december 1990
Brev 4458

J. nr ..0113-8
Sagsbeh.: K.H.Brauner

Vedlagte annonce bedes indrykket i Frederiksborg Amts Avis. ons-
dag den 12.december 1990. 1-spa1tet. under rubrikken "Offentli-
ge bekendtgørelser" el.lign.
Annoncerammer medsendes.
Et eksemplar af avisen fra pågældende dag samt regningen. bedes
sendt til foreningen. att. J.Me1ba11e.

P.f.v.
Med venlig hilsen

Klavs Hybel Brauner

Da marks
Nalu rfred ningsforening

Naturfredning
Danmarks Naturfredningsforening og Frederiksborg Amt
fremsætter hermed foreløbigt forslag til fredning af Esrum
Kanal med tilgrænsede arealer iGræsted-Gilleleje kommu-
ne, Frederiksborg amtskommune, iaJt ca. 228 ha.

Fonnålet med forslaget er:
1. at det historiske lTlindesrnærXe beskyttes bedst muligt,
2. at der iforbindelse med forslaget tages stilling til, hvorte-

des området kan indgå i en større rekreativ samme~
hæng iov~se med bl.a. regionsplanlægni~
ge for området.

Der afholdes offentligt møde til drøftelse af forslaget:
Fredag, den 4. oktober 1891 Id. 14.00
pi AmtsgArden (kantinen), Kongens y~ 2. 3400
Hlller.d.
Forslaget .. offøltigt frønIagt I:
Græsted-Gilleleje kommunes tekniske forv8Itning, Esnn1
Hovedgade 17, 3230 Græsted·. .
Gilleleje Hovedbibliotek, Alfavej 4, 3250 Gilleleje, og Græs-
ted Bibliotek, Græsted Stationsvej 1 C. 3230 Græsted
i tidstrumrnet: Trsdag den 3. september til fredag den 4.
oktober 1991 (begge dage 100.).

Ved henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K, Uf. 33 32 20 21, kan
enkelteksemplar af fredningsforslaget rekvireres gratis,
yderligere eksemplarer mod betaling af kr. 20,- pr. stk.

Danmarks Naturfredningsforening, 29 •• ugUlt 1991

Danmarks
Naturfrednings
Forening

Nørregade 2
1165 København K
Telefon 33 32 20 21



Gilleleje Avis
østergade 33
3200 Helsinge

3.december 1990
Brev 4457

J.nr. 0113-8
Sagsbeh.: K.H.Brauner

Vedlagte annonce bedes indrykket i Gilleleje Avis i uge 50/90.
l-spaltet under rubrikken "Offentlige bekendtgørelser" el.lign.
Annoncerammer medsendes.
Et eksemplar af avisen fra ovennævnte uge samt regningen bedes
stilet til foreningen att. J.Melballe.
Ligelydende annonce bedes også indrykket i Græsted Avis.

P.f.v.
Med venlig hilsen

Klavs Hybel Brauner

Danmarks
Naturfrednings
Forening •

Nørregade 2
1165 København K
Telefon 33 32 20 21
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NATURFREDNING
Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed foreløbigt
forslag til fredning af arealer omkring den nordlige del af ES-
RUM KANAL, Græsted-Gilleleje kommune, Frederiksborg amtskommu-
ne, ialt ca. lO,S ha ..
Formålet med forslaget er bl.a. at beskytte de kulturhistoriske
interesser, der knytter sig til området, samt at tage stilling
til hvorledes området kan indgå i en større rekreativ sammen-
hæng i overensstemmelse med regionplanlægningen for området.
Der afholdes offentligt møde til drøftelse af forslaget:

ONSDAG. den 16.januar 1991 kl. 16.00
på RESTAURANT MØllEGARDEN. Bøgebakken 19A. 3250 Gilleleje

Forslaget er offentligt fremlagt i Græsted-Gilleleje Kommune,
Teknisk Forvaltning, Esrum Hovedgade 17, 3220 Græsted og på
Rådhuset, Birkevang 214, 3250 Gilleleje, i tidsrummet fra:
mandag den l7.december 1990 til onsdag den l6.ianuar 1991
(begge dage inc1).
Ved henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade
2, 1165 København K, Tlf. 33 32 20 21, kan enkelteksemplar af
fredningsforslaget rekvireres gratis, yderligere eksemplarer
mod betaling af kr. 20,00 pr. stk.

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, 3.december 1990.

Danmarks
Naturfrednings
Forening

Nørregade 2
1165 København K
Telefon 33322021



BILAG 2.

Til
berørte lodsejere

30.august 1991
Brev 10489

J.nr. 0113-8
Sagsbeh.: K.H.Brauner

Danmarks Naturfredningsforening og Frederiksborg Amt har beslut-
tet at fremsætte vedlagte foreløbige forslag til fredning af ES-
RUM KALAL med tilgrænsende arealer i Græsted-Gilleleje kommune,
Frederiksborg amt. ialt ca. 228 ha.
Af forslaget vil man kunne se den nærmere motivering for fred-
ningen og dens indhold samt af kortmaterialet se, hvilke områ-
der der omfattes af 'fredningsforslaget.
Der afholdes offentligt møde til diskussion og behandling af
forslaget:
FREDAG, den 4.oktober 1991 k.l". 14.00
på AMTSGARDEN (kantinen), Kongens vænge 2, 3400 Hillerød.
hvortil De indbydes.
Såfremt De inden det offentlige møde ønsker yderligere oplysnin-
ger, er De velkommen til telefonisk at kontakte undertegnede på
tlf. 33 32 20 21.

;f~nIJ ~/7

Klavs

Danmarks
Naturfrednings
Forening,

Nørregade 2
1165 København K
Telefon 33322021
Telefax 33322202



Til Offentlige myndigheder
m.fl.

BILAG 3.

30.august 1991
Brev 10490

J.nr. 0113-8
Sagsbeh.: K.H.Brauner

Hermed fremsendes foreløbigt forslag til fredning af ESRUM KA-
NAL med tilgrænsende arealer i Græsted-Gilleleje kommune. Frede-
riksborg amt. ia lt ca. 228 ha-,
Der afholdes offentligt møde til drøftelse af forslaget:
FREDAG. den 4.oktober 1991 kl.14.oo
på AMTSGARDEN (kantinen). Kongens Vænge 2. 3400 Hillerød
hvortil De indbydes.

Ii -
, Danmarks

Naturfredning~
Forening ej

Nørregade 2
1165 København K
Telefon 33322021
Telefax 33322202



BILAG 4. .... ,

Frederiksborg Amt

--e Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen

Den 18. ·november 1~91
~.nr. 8-70-S2-1-213~1-91

Referat af offentU,gt .øde .edr. fredniDg af Esrua lCanal.eclomgivelser.

Mød.etblev holdt den 4. oktober 1991 i kantinen pl amtsgArden. Samtlige
lodsejere var ved det udsendte foreløbige fredningsforslag inviteret til
mødet. Mødet blev optaget pl båndoptager til støtte for referatet.
Dagsorden:
l. Indledning: Udvalgsformand Ole Retoft
2. Procedure og presentation af forslaget: Danmarks Naturfredningsforening
vI JUavs Hybel Briuner.
3. Forslaget i relation til den evrige amtslige planLegning: sektionsleder
Sten Moeslund.
4. Den videre procedure: ~annl Lindeneg •

S. Indlæg fra de fremmødte:

•
-statslige myndigheder
-kommunen
-foreninger"
-lodsejere
-øvrige fremmødte

l-

1~ Ole Retoft bød velkommen og indledte mødet med at presentere dagsorden
og ~eleder Sten Moeslund.

2. Klavs Brauner redegjorde for formalia i henhold til miljøministeriets
bekendtgørelse 610 af l. december·1978. Mødet konstateredes lovligt ind-
kaldt. Det foreløbige fredningsforslag er annonceret i dagspressen den 3.
september 1991 og sendt til de berørte den 3. august 1991. Deltagerliste
blev omdelt'm.h.p. udsendelse af mødereferat og endeligt fredningSforslag.
Fredningsforslaget blev motiveret, og indhold og afgrænsning blev præsen-
teret.

3. Sten Moeslund redegjorde for de planlægningsmæssige-forhold i området og
konkluderede, at'området rummer meget betydelige kulturhistoriske, rekrea-
tive og biologiske interesser.

4. ~anni Lindeneg redegjorde for-fredningssagens videre procedure, herun-

Amtsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

TI!.: 42 26 66 00 Giro: 3 1047 10
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der, at referatet vil blive udsendt til samtlige fremmødte sammen med det
endelige fredningsforslag. •
s. Indlæg fra de fremmødte:

MJHI)IGREDER: -staten:
Esrum"Statsskovdistrikt ved skovrider Lars Toksvig havde som lodsejer ikke
bemærkninger til forslaget, som det forelå.

KOIlllllUDen:
Græsted-Gilleleje kommune, Byrådet:
Planche f Preben Dissing redegjorde på,byrådets vegne for kommunens indstil-
ling. ltommunen finder udvidelsen af fredningsarealet velbegrundet bl.a. med
baggrund i forslaget om at skabe offentlig adgang langs hele kanalen og vil
kunne anbefale fredningen gennemført. Den nordlige del af det foreslIede
omr Ide bør dog ikke medtages i fredningen, men inddrages i sommerhusomrl~e
09 bebygges med sommerhuse. Kommunen bemærker, at forslaget berører golf-
banen i Ferle, og forudsætter, at fredningen ikke tilsidesætter 10- 4It
kalplanbestemmelserne 09 ikke medfører væsentlige gener for banens fortsat-
te drift.

FORENINGER:

Dronningmølle grundejerforening: .
Formand for grundejerforeningen Lone ømann gav udtryk ~or foreningens prin-
cipielt positive holdning, men ønskede konkrete oplysninger om stiforløbet
09 den mulige offentlige forkøbsrets omfang.
Villy Petersen, Elme Al16 21, Dronningmølle foreslog, at stien i sommerhus-
området lægges på vestsiden af kanalen, idet den da vil genere sI fl lods-
ejere som muligt.

Danmarks HaturfredniDgsforening, lokal komiteen i Græsted-Gilleleje:
Formanden Jesper Barfod udtrykte komiteens positive holdning og fandt det
vigtigt at fredningen gennemføres. Lokalkomiteen refe~erede til den tidli-
gere arealplanlægning 09 til, at de endnu ubebyggede arealer langs nordky-
sten
fortsat bør friholdes. Det er lokalkomiteens-opfattelse --efter kommunens
ønske om sommerhusbyggeri- at disse bedst vil kunne sikres mod bebyggelse
ved en fredning.

GrUndejerforeningen Hyagerglrd:
Formanden Jørgen Vergod rejste spørgsmIl om stiføringen i sommerhusomrIdet,'
og ønskede yderligere oplysninger om de fremtidige fredningsbest~elser •

LODSEJERE: ..

Jens Hamre, lbnr. 74:
spurgte, hvor bred stien vil blive og hvordan'erstatningerne udregnes, rej-
ste tillige spørgsmål om hvordan de nuværende færdselsmuligheder langs ka-
nalen er og om, hvilke-yderligere rådighedsindskrænkninger fredningen vil
medføre for de enkelte lodsejere.

Hans Scultz: lbnr. 1:
udtrykte betænkelighed ved stiforløbet som skitseret og forudså konflikt ~
mellem øget offentlig adgang og hensynet til dyrelivet.
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Per Lassen, Gilleleje Golfklub, lbur. 12:
forudsatte, at fredningen ikke vil medføre større begrænsninger for banens
drift end de nuværende lokalplanbestemmelser og lbeskyttelsesbestemmelser
og gav udtryk for, at det fprelagte stiprinci~ på golfbanens område bør æn-
dres væsentligt og forhandles konkret for at forebygge ulykker og gener for
90~fspillerne. Anbefalede, at stien lægges langs med kanalen.

-Mogens Krabbe Hielsen: lbnr-. 101:
påPege ae risiko for konflikt mellem hensynet til dyrelivet og den offent-
lige adgang, og gav udtryk for, at behovet for rekreative muligheder i kom-
munen er dækket. Anbefalede, at der anlægges gang- og cykelsti langs Vil-
lingerødvej f~a Esrum til Dronningmølle.
Arne Vestergird. lbnr 56:
spurgte, om arealerne mellem fredningsgrænsen og kanalen fortsat skal kunne
dyrkes lanclbrugsmæssigt, og om stien i sommerhusområdet anlægges pol vest-
siden af kanalen.
Det oplystes, at stien tænkes anlagt på vestsiden.

-e lturt Jensen. lbnr. 121:
Opklarende spørgsmollom fredningsafgrænsningen langs Rishavevej i Esrum by.
Det oplystes, at pol denne strækning fredes kun selve'kanalen, ikke de ha-
ver, der støder op til kanalen.
carl F. Bruun: lbnr. 109:
konkret spørsmål vedr. ejendommen .•.
BeDDing Stolpe. lodsej er Dronningmølle.:
fremhævede konflikt mellem øget offentlig adgang og hensynet til dyrelivet,
apecielt sjældne og sky fugle og efterlyste udtalelse fra Dansk ornitolo-
gisk Forening. ltonkluderede, at fredningen bør gennemføres uden offentlig
adgang. Efterlyste oplysninger om, hvad evt. forkøbsret kan indebære for
den enkelte lodsejer.
Bjarne Gren Hielsen, lbnr 19: '
anbefalede status-quo fredning af alle ubebyggede arealer, men stillede
spørgsmål om konsekvenserne for grundejerne i sommerhusområdet, hvis kana-
len retableres. Adgangsmulighederne langs kanalen i området mellem Snævret
Skov og sommerhusområdet i Dronningmølle bør ikke øges.

Juul Larsen, lbnr.13:
,udtrykte forståelse for, at området status quo-fredes, men rejste spørgsmoll
om behovet for stier og udvidelse af offentlighedens adgang, idet de alle-
rede offentligt tilgængelige arealer ikke er særligt brugt. Et evt. sti-
forløb bør fastlægges under hensyn til, at fortsat landbrugsdrift, bla.a.
afgræsning sikres, og ~t så få sommerhusgrunde som muligt generes.

Inge Ørnsø, lbnr. 80:
ønskede konkrete forhandlinger om stien polegen ejendom bl.a. af hensyn til

'kreaturer på græs. Anbefalede stien lagt op til Firhøj, hvor der er udsigt
til kysten.

e'

Erik Diirring, lbnr. 60:
fremhævede, at store dele af arealet er vanskeligt at komme til, idet der
savnes tværgolende stier. Stierne langs kanalen bør anlægges hensigtsmæs-
sigt. Den jagt, der allerede drives har medført nedgang i antallet af rov-
fugle, og den bebudede offentlige' adgang kan medføre yderlig gener for dy-
relivet. Spurgte hvor lang kanalen er, og hvor meget af den, der vil blive
fredet.
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John L. Stahr, lbnr. 23: "
gav udtryk for, at stien i sommerhusomrldet fra jernbanen og ud t~l Strand- "4It
vejen vil medføre gener for grundejerne, og foreslog at stien bør følge
eksisterende smlveje. Spurgte desuden om, hvordan behovet for'P-pladser
tænkes løst.
Marianne ~olstrup-Lauritzen, lbnr. 141 a_ ,
udtrykte bekymring for, at øget adgang vil medføre større mæ?g~er affald,
og behov for toiletter bg"i-pladser.

Jesper Barfod:
Refererede egne erfaringer som beboer umiddelbart op til Rusland-frednin-
gen. ~.
Mødet sluttede kl. ca. 16.00.

c:;=n .! , l ., d."'l~ ~
ref.:Janni Lindeneg



BILAG 5.

INDKOMNE INDSIGELSER.



ADVOKATFIRMAET ENGEL & REUTHERe SANKT ANNÆ PLADS 28 • 1250 KØBENHAVN K • GIRO 5024587 • FAX 33931796 TLF. 33151786

OVERBRAGT
ADVOKATER:
ARNE ENGEL (H)
FRITZREUTHER (H)
ESKILNIELSEN(L)
GUNNAR WEBER (L)
MALENE STADILDanmarks Naturfredningsforening

Nørregade 2
1165 København 'K

DATO: 16.01.1991
REF·:171/88 EN/ap.

Vedr.: Foreløbigt fredningsforslag af 7. december 1990 vedrøren-
de areal omkring den nordlige kanal i Græsted-Gilleleje
Kommune.

Som advokat for J. Lauritzen AIS, der er ejer af matriklerne af
3 ce, l y, l aa, l k og l ab, Dronningmøl1e, Esbønderup, skal
jeg herved tilkendegive ejerens protest mod fredningsforslaget.
Indledningsvis bemærkes, at jeg ikke finder, at det foreløbige
fredningsforslag opfylder kravene til indholdet af.et foreløbigt
fredningsforslag. Det bestemmes således i bekendtgørelse om
offentliggørelse m.v. at foreløbigt fredningsforslag § l, stk.
2, at fredningsforslaget skal indeholde de påtænkte fredningsbe-
stemmelser for området, jfr. Naturfredningslovens § 18. Indhol-
det af fredningen og fredningens præcise formål er ikke angivet
i forslaget.
Fredningsforslagets indhold om fredningens baggrund er udokumen-
teret. Som eksempel kan nævnes, at placeringen af de påberåbte
SYnbare fortidsminder aldrig er angivet præcist trods opfordring
herom til Skov- og Naturstyrelsen. Videre er det ikke godtgjort,
at kanalen og omladningspladsen er enestående i landet. Der
findes i Danmark adskillige kanalanlæg, der i større eller
mindre grad er bevaret. Der henvises herom til Danmarks Stati-
stik. 1878. udarbejdet af V. Falbe-Hansen og Will. Scharling.
Om baggrunden i øvrigt for protesten skal jeg særligt fremhæve,
at selvom ejeren har forståelse for kulturhistoriske og andre
interesser, som måtte være knyttet til området, betragter ejeren
ikke en fredning som hverken påtrængende eller''nødvendig.,Der
hense s herved bl.a. til, at de i forslaget angivne skanse- og
kanalanlæg, af Fredningsmyndighederne påberåbe s omfattet af
Naturfredningslovens § 48. Der er tinglyst fredning af disse
dele af arealerne.



Arealet har tidligere været tilbudt Skov- og Naturstyrelsen . el
Skov- og Naturstyrelsen ønskede ikke at erhverve arealet under
hensyn til, at kun dele af arealet (matr. nr. 1 ø og 1 aa) besad
sådanne rekreative og kulturhistoriske værdier, at det offent-
lige kunne have interesse i et køb. på denne baggrund ses
områdets rekreative værdi ikke at være så påtrængende, at denne
kan berettige en fredning.
på baggrund af Skov- og Naturstyrelsens hidtidige indstilling
til erhvervelse af arealet, forekommer det selvmodsigende, at
man nu ønsker at frede området og herved muligvis søger at skabe
en tilstand, der i virkeligheden svarer til en egentlig fuld-
stændig ekspropriation af området. Dette fremhæves tillige i
forbindelse med spørgsmålet om erstatning, idet en erstatning
som følge af fredningen, med dette udgangspunkt, må sættes til
den fulde værdi af ejendommene i handel og vandel. Det bemærkes
i denne forbindelse, at fredningsforslaget har medført, at et
påtænkt salg af arealet har måttet stilles i bero. Købesummen
udgjorde i denne forbindelse ca. kr. 15 mio.
I forbindelse med ejerens ønske om salg af arealet har ejeren
søgt etableret et samarbejde med myndighederne med henblik på en
tilrettelæggelse af arealets nærmere anvendelse. Dette er
således udtrykkeligt tilkendegivet i mødereferat for frednings-
nævnsmøde den 15. september 1990. Ejeren finder det beklageligt,
at denne invitation til samarbejde af Naturfredningsforeningen
er blevet mødt med et fredningsforslag.
Ejeren foreslår, at fredningsforslaget trækkes tilbage, og at
der mellem Skov- og Naturstyrelsen og andre implicerede myndig-
heder og ejeren indledes drøftelser om salg af arealet til det
offentlige, respektivt drøftelser om retningslinier for arealets
anvendelse. .

Med venlig hilsen
ARNE ENGEL

vI

•



ADVOKATFIRMAET E'NGEL & 'REUTHER
ti SANKT ANNÆ PLADS 26 • 1250 KØBENHAVN K • GIRO 5024567 • FAX 33931796 • TLF, 33151786

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

ADVOKATER:
ARNE ENGEL (H)
FRITZ REUTHER (H)
ESKIL NIELSEN (L)
GUNNARWEBER (L)
MALENE STADIL

? 1 JAN. 1991
DATO: 18.01.1991

REF':17l/88 EN/ap

Modtaget i
Danmarks Naturfredningsforening

REG,NR. \ J,NR. f7 \ TI~ I~ \j-tf/3 01/3 Od l, 11(}_

Vedr.: Foreløbigt fredningsforslag af 7. december 1990 vedrøren-
de areal omkring den nordlige kanal i Græsted-Gilleleje
Kommune - matriklerne 1. bn og bm beliggende Hulerødvej 23
A og B.

For en ordens skyld gentager jeg herved på vegne ejerne af matr.
nr. 1 bn og 1 bm beliggende Hulerødvej 23 A og B min protest mod
fredningsforslaget . Jeg henviser til mit mundtlige indlæg den
16. januar d.å. samt hovedpunkterne i mit brev af samme dato
skrevet på vegne J. Lauri tzen A/S. Jeg understreger, at en
fredning vil blive mødt med erstatningskrav.
Under mødet refereredes til sagsbehandling iværksat omkring 1914
og afsluttet omkring 1918. Jeg beder Dem venligst tilstille mig
materiale vedrørende dette.
Jeg bemærker, at ejerne af matr. nr. 1 bn er følgende:
l. Jan Lauritzen

Engbakkevej 6, 2920 Charlottenlund
2. Jan Tholstrup

Kirsebærvej 7, 29~0 Hørsholm
3. Betina Tholstrup

Østbanegade 11, 4., 2100 København ø
Ejerne matr. nr. 1 bm er følgende:
l. Marianne Tholstrup Lauritzen

Kirsebærvænget 7, 2970 Hørsholm
2. Karen Bay

Hvedemarken 20, 3550 Slangerup



Jeg beder Dem venligst foranledige, at materiale vedrørende
fredningssagen tillige tilstilles nævnte ejere.
Afslutningsvis finder jeg anledning til at bekræfte, at Klavs
Hybel Brauner og Lars Barfoed fra Danmarks Naturfrednings-
forening under mødet den 16. januar d.å. udtalte respektivt
bekræftede følgende:
"Da beskyttelseslinierne for fortidsminderne fastlåser områdets
anvendelse i forvejen vil erstatningsbeløbene kunne komme ned,
og hvis vi indtil videre gennemfører en begrænset fredning, vil
værdien af arealet kunne komme ned på et niveau, så der måske
kan blive penge til at købe ejendommene"

Med venlig hils~n
ARNE ENGEL

V/~



ADVOKATFIRMAET ENGEL & REUTHER
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Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

ADVOKATER:

ARNE ENGEL <H)
FRITZ REUTHER (H)
ESKIL NIELSEN <L)
GUNNAR WEBER (L>
MALENE STADIL

. Modtaget i
Danmarks Naturfredningsforening

REF.=]. 71/88 EN/ap
DATO: 18.01.1991

Vedr.: Foreløbigt fredningsforslag af 7. december 1990 vedrøren-
de areal omkring den nordlige kanal i Græsted-Gilleleje
Kommune - matriklerne 3 cc, 1 y, 1 aa, 1 k og 1 ab - J.
Lauritzen.A/S.

Jeg finder anledning til at bekræfte, at Klavs Hybel Brauner og
Lars Barfoed fra Danmarks Naturfredningsforening under mødet den
16. januar d.å. udtalte ~espektivt bekræftede følgende:
"Da beskyttelseslinierne for fortidsminderne fastlåser områdets
anvendelse i forvejen vil erstatningsbeløbene kunne komme ned,
og hvis vi indtil videre gennemfører en begrænset fredning, vil
værdien af arealet kunne komme ned på et niveau, så der måske
kan blive penge til at købe ejendommene"

Med venlig hilsen

vi



•

Advokatfirmaet Engel & Reuter
Sankt Annæ Plads 28
1250 København K

21. januar" 1991
Brev 5420
J.nr. 0113-8

Vedr foreløbigt fredningsforslag for en del af Esrum Kanal.

Som svar på Deres skrivelser af 18. januar 1990 i ovennævnte
sag <Deres Ref.: 171/88 EN/ap) kan det oplyses, at ejerforteg-
nelsen, som foreningen har modtaget fra Græsted-Gilleleje kommu-
ne, er blevet ført a jour i overensstemmelse med de fremsendte
oplysninger, samt at det ønskede materiale d.d. er fremsendt
til de nævnte ejere.
Foreningen skal tii de to skrivelser iøvrigt bemærke følgende:
Under mødet refereredes der ikke til sagsbehandling iværksat om-
kring 1914 til 1918 men til foreningens årsberetninger fra
h.h.v. 1918 og 1919. Fotokopi i uddrag af de to årsskrifter ved-
lægges, idet det bemærkes, at dette materiale blev overdraget
fredningsnævnet ved mødet d.S. september 1990.
Tilsvarende må foreningen gøre opmærksom på, at det må bero på
en misforståelse, når foreningen i de to skrivelser citeres for
at rejse en fredningssag med det formål at bringe værdien af
ejendommen ned på et niveau, så der kan blive penge til at købe
ejendommen.
Som det blev fremført på mødet, var det byggeønskerne på ejen-
dommen tilhørende J.lauritzen AIS, som udløste foreningens oe-
slutning om at rejse fredningssag. ;
Med en fredningssag er det foreningens mål at forhindre, at en
ny bebyggelse forværrer situationen omkring fortidsmindets re-
staurering og områdets evt. frilæggelse.
Når der på mødet blev talt om en beg'rænset fredning, var det
som svar på udtalelsen om kravet om fu1d erstatning. Som det
fremgik af debatmødet og af ovenstående, har foreningen ikke ta-
get stilling til fredningens indhold. De to yderpunkter- for
fredningssagen kan være påstand om en fastfrysning af.situatio-
nen i området i dag og påstand om offentlig overtagelse af·are-
alet og nedrivning af bygningerne. I førstnævnte tilfælde vil
fredningen, bl.a. på grund af de på ejendommen hvilende beskyt-
telseslinier, som udgangspunkt være erstatningsfri. I sidstnævn-
te tilfælde vil erstatningsberegningen tage udgangspunkt i ejen- ,
dommens handelsværdi.

Danmarks
Naturfrednings,
Forening

Nørregade 2
1165 København K
Telefon 33322021



Det af Dem anførte "citat" kan s~ledes ikke bekræftes.
Afslutningsvis skal det for god ordens skyld bemærkes. at nav-
net p~ foreningens lokalkomiteformand er Jesper Barfod og ikke
som anført Lars Barfoed.

Med venlig hilsen

Klavs Hybel Brauner



-,-, AREAL- og LODSEJERLISTE: Bilag 6.
Lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens l1dllgere Bemærkninger

Ejerlav bestemmelser om: fredet
ea.ha. antal bygge-og beskyt-bygge·og beskyt-vådomrider,

lodder telsesllnier telsesllnler høderogstrand,sø/l skovog kirke- strandenge
og fortidsminderomgivelser §43.43aog 43b§ 46,47aog 53 §47og47b ca.ha.
ca. ha. ca. ha.

1. Græsted-Gilleleje Komune 3ef 1,2 1 ~1t
Rådhuset Munkerup Gde., S,"borg
Birkevang 214 3kk 2,8 1 + 2,8 i h. L§ 48 1.11.9.86, vand-
3250 Gi11 el eje Dronningmø11e,Esbønderup vandl øl 1øb 1126 m2

3eg 0,1 vej
3ed øg 0,6 1 alt
2a smst. 0.005 1 alt

4,705
2. Torben Rønje og 3ak 0,2 1 alt

Ib Henri k Rønje Munkerup Gde., Søborg -
Paradisleddet 6, Øverød
2840 Holte

3. 1. Lauri hen 3e smst. 0,4 1 alt
H01ding A/S
Skt.Annæ Plads 26
1250 København K.

4. Hanne R.S.Gott1ieb lap 0,7 1 alt 12.8.1919 Dok.ang.fredning
Skodsborgparken 48,3.th. Dronningmøl1e, - af skanse
2942 Skodsborg og Esbønderup .
Poul og lis Kofod
E11 emosevej 105
2900 He 11e rup

5. Wi 11 iam 8auer ltp smst. 0,1 1 alt
Istanbul-Sheraton .
Taksin Park, Istanbul
Tyrkiet .

6. Peter Aa.Rørbye Angelo lay smst. 0,1 1 alt l .22.6. 198~ Dok.ang. fredning
Anemonevej 12 af skanse
3450 A 11erød

7. Marianne Tholstrup lbm smst. 0,7 1 alt 1.12.8.191e Overenskomst vedr.
lauritzen, passage til stranden
Karen K.lauritzen 8ay 1. 2.4.1981 Dekl.vedr.hegning
Kirsebærvænget 7 m.m.
2970 Hørsholm

8. Jan lauri tzen lbn smst. 0,4 1 alt ih.t.§4l 1.11.9.1986
Engbakkevej 6 1. 2.4.198 Dekl.vedr.hegning
2920 Charlottenlund m.m.
8etina og Jan Tholstrup



•
lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens lldllgere Bemærkninger

Ejerlav bestemmelser om: fredet
ea.ha. antal bygge- og beskyt- bygge- og beskyt. vAdområder,

lodder telseslinler telsesllnler heder og
strand. sø/å skov og kirke· strandenge. og fortidsminder omgivelser §43.43a og 43b
§ 46, 47a og 53 §47og47b ea.ha.
ca. ha. ea.ha.

9. J.laurHzen A/S lø 1.3 2 alt
Skt.Annæ Plads 28 Dronni ngmøll e
1250 København K. c

• Esbønderup
i h.t. § 4~ 1.11.9, 1986ha 0.2 1

let 0.4 1 + alt
strand r.

lab 0.03 1 i h.t. § 4l 1 .11 .9.1986
lk og 0.1 1 i h.t. § 4l l •11 .9. 1986
3cc smst. 1 4 1 alt

3.43
10. Bjørn Car:]bach del af ldy smst. 0.6 2 alt

Højrups Alle 21 A.ol
2900 Hellerup
Alfred Greve Frandsen
Paula M.D.Frandsen .
Skovbakkevej 24
2920 Charlottenlund
Karen Vesterglrd
Riva Paradiso 30
CH-6900 lugano ,

Schweiz
leif Bylow Petersen
Hyrdeengen 191
2625 Vallensbæk
John M. Rasmussen .
Falkoner Alle 90 OS 7
2000 Frederiksberg .
Anni'Bjørvig Riisbrigh
Græstedvejen 17
3250 Gill eleje .
Per Rosendal Nielsen
Mellemvangen 12 ~
4600 Køge
Minna Sims
Mads !-101m
Høje Sandbjerg
2840 Holte.



Lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens Tidligere Bemærkninger
Ejerlav bestemmelser om: fredet

ca. ha. antal bygge- og beskyt. bygge- og beskyt. vAdomrlder.

lodder telsesllnler telsesllnler heder og
strand. sø/å skov og kirke- strandenge
og fortidsminder omgivelser §43. 43a og 43b
§46. 47a og 53 §47og47b ca. ha.
ca. ha. ca.ha.

10. Fortsat del af ldy .
Ole Nymark Jensen Oronn ingmø 11e
Trongårdsvej 5 B Esbønderup
2800 Lyngby
Willy Emil Banke
Li 11 ian Banke .Askhøj 25
2850 Nærum
Verner V.Eriksson Vigen
Enghavevej 45, st.l.
3460 Bi rkerød
Elisabeth Pedersen
Neuennackerstrasse 35 .
CH 3653, Overhofen

"Schweiz
Claus Max Jensen
50rups Alle 207 03
2400 København NV
Poul E. Sundberg
Bypa rkvej 96
2600 Glostrup
Francesco Tranquillo
Morel li
Skodsborg Strandvej 202
2942 Skodsborg
Allan Hedegaard Lyng
Kirsten Strandberg Lyng
Toftekærsvej 61
2820 Gentofte .
MarHn Egfjord
Jan Lesak
Gothersgade 155, l.tv.
1123 KØbenhavn K.

,



Lb.nr. Ejer Mattnr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens TIdligere Bemærknlnge~
Ejerlav bestemmelser om: fredet

ca. ha. antal bygge- og beskyt- bygge. og beskyt- vAdomrAder, ,

lodder telseslinier telseslinler heder og
strand, sø/A skov og kIrke- strandenge
og fortidsminder omgivelser §43. 43a og 43b
§ 46, 47a og 53 §47og47b ca. ha.
ea.ha. ca. ha.

10. Fortsat del af ldy
Hans Munkebo Christiansen Dronningmølle
lis Inger larsen Esbønderup
løkke toften 54
2625 Vallensbæk .
Nykredit .
Otto MØnsteds Plads 11 •1563 København V. •
Kirsten Timmermans
Hanna Hansen
Rugvænget 90 02th
2750 Ballerup
lis Dam-Andersen
Ewalds Have 10,·st.tv.
2960 Rungsted Kyst
Ingrid Hansen .

_,Urnvej 35 A 01
2610 Rødovre
Espholin Copenhagen AIS
Smede land 6 .
2600 Glostrup
Jan løvgren Madsen
Den Danske Bank
Duevej l, Kto.3197-118 12
2970 Hørsholm

'" Jørgen Besser .lex smst. 0,2 1 alt
Rostgaardsvej 7A,3.th.
3000 Hel s,ingør

12. Allan Gerhard Sperber lev smst. 0,1 l alt
Kleinsmedevej 63100 Holbæk .

13. Arne Olsen, leu smst. 0,1 1 alt
Vadsbjerg 13
2760 M&løv



•
Lb.nr. Ejer Mattnr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens Tidligere Bemærkninger

Ejerlav bestemmelser om: fredet
ca. ha. antal bygge- og beskyt- bygge- og beskyt- vAdomrAdør,

lodder telseslinler telseslinler heder og
strand. sø/A skov og kirke· strandenge
og fortidsminder omgivelser §43. 43a og 43b
§ 46. 47a og 53 §47og47b es. ha.
ca. ha. ca. ha.

14. Margit' og Klavs Bender ltr 0,1 1 alt
Hvidørevej 58 Oronni ngmøll e
2930 Klampenborg Esbønderup

15. I/S Byg Hus 3ci 0.2 1 alt ; h.t. § 48 1. 11.9. 1986
v/Gunnar Bertelsen 30æ og 0,1 1 alt
Bjørn Wang og Erik Oksen 3mv smst. O 01 1 alt
Badstuestræde 18 0,23
1209 København K.

16. A/S Byghus i lik. 3ch smst. 0,02 1 alt i h.t. § 48 1. 11.9. 1986
v/adv. O·.Oksen
Badstuestræde 18
1209 København K. og
fru Ellen Hik-Heyer

17. Jon Peter Nielsen 3af smst. 0.3 1 alt ; h.t. § 48 • 1. 19. 11. 1986
Poppel Alle 18A
3120 OronningmØlle

18. Finn Ingerslev 3y og 0,2 l alt ; h.t. § 48 1. 11.9. 1986
..Nørre Søgade 45, 4.tv. 3mt smst. 0.1 1 alt do do

1370 København K. 0,3
19. Forlaget Dansk Auto 3bm og 0,06 1 . alt ; h.t. § 48 1. 11.9.1986

Media AIS 3br smst. O 06 1 alt do do
Højvangen 23
3480 Fredensborg
Skødehaver:
Forlaget A.Bundgaard A/S

20. lars Ellegaard Andersen 3ep smst. 0,1 1 alt ; h. t. § 48 1. 11.9.1986
Ingrid Ar!dersen
Eberlinsvej 6
3400 Hi 11erød

21. Svend Aa.Hom-Bentzen 3eq smst. 0,2 l alt ih.t.§48 1. 11.9.1986
"Peter Bangs Vej 20,S. th.

2000 Frederiksberg
22. Jørn-Dle Jørgensen 3er smst. 0,2 l alt ; h.t. § 4~ 1. l1.9.1986

lone E. Andreasen
Søndre Parkvej 159
4100 Ringsted



•
Lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens Tldllgere Bemærkninger

Ejertav bestemmelser om: fredet
ca. ha. antal bygge- og beskyt- bygge- og beskyt- vådområde"

lodder tels9sllnier telsesllnler heder og
strand. sø/å skov og kirke- strandenge
og fortidsminder omgivelser §43. 438 og 43b
§ 46. 47a og 53 §47og47b ca. ha.
ca. ha. ca. ha.

23. Anton J. Christiansen 3es 0,2 l alt i h. t. § 48 1. 11.9. 1986
Hjortekærsvej 105 Dronningmø11e
2800 Lyngby Esbønderup .

24. Ole Buehardt Christensen 3et smst. 0,2 1 alt i h.t. § 48 1. 11.9.1986
Skt.Pouls Gade 3 05
1313 København K.

25. Lis Hilmer Petersen 3cu smst. 0,2 1 alt i h.t. § 48 1. 11.9. 1986
Aasvinget 8
3120 Oronningmø11e

26. Jens Vagn Halske 3ee smst. 0,2 1 alt i h.t. § 48 1. 11.9.1986
Ørnebakken 31, Gl.Holte
2840 Holte

27. Inge-Lise Christensen 3lf smst. 0,1 1 alt ; h.t. § 48 • 1. 11.9. 1986
AasYinget 12
3120 Dronningmølle

,

28 . Carlo Leif Rasmussen 3ed smst. 0,1 1 alt i h.t. § 48 1. 11.9.1986
• 1 Tårnvej 93 B 03 76

2610 Rødovre
29. Helge Højer Sterup og 3ee smst. 0,2 1 alt ; h.t. § 48 1. 11.9.1986

Bjarne Højer Sterup
Kajerødgade 18 01 tv.
3460 Birkerød

30. Grete Frese 31m smst. 0,1 1 alt ; h.t. § 4B 1. 11.9. 1986
Bengt Albæk Hansen -
Moselundsvej 30
3540 Lynge

31- Alice Karla Pohl 3ef smst. 0,1 1 alt
Virumvej 79 A
2830 Virum

32. Ole Geisler og 3eg smst. 0,2 l + alt
vandløb 380 m2Anne Mette Drivsholm . vandlø

Skt.Annæ Plads 22 04th
1250 København K.

CJ)a:
CD



--
Lb.nr. Ejer Mattnr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens 11dligere Bemærkninger

Ejerlav bestemmelser om: fredet
ca. ha. antal bygge-og beskyt-bygge-og beskyt·vAdomrAder,

lodder telsesllnler telseslinler hederogstrand.sø/A skOllog kirke· strandenge
og fortidsminderomgivelser §43.431og 43b§ 46.47aog 53 §47og47b CI.hl.Cl.hl. Cl.ha.

33. Palle Sven Lassen 3eh 0,2 1 + alt
BU10wsvej 40 03th Dronni ngmøl1 e vandl øl vand1 øb 280 m2
1879 Frederiksberg C. Esbønderup

34. John Lohrer Stæhr APS 3ei smst. 0,2 l + alt
Ny Car1sberg Vej 1. kld. vandløl vandløb 260 m2
1760 København V.

35. Henrik Rud Pallesen 3ek smst. 0.2 1 + alt
vandløb 250 m2Horsevænget 40 vandløl

3400 Hi 11 erød
\

36. Karen H.Roe1 Jørgensen 3em smst. 0,2 1 + alt
vandløb 230 m2Dalsvinget 3 vand1ø

3120 Dronningmølle .
37. Niels Nordentoft 3eo smst. 0.3 1 + alt

Nyvej 5 vandlø vandløb 300 m2 :
3450 A 11e rød

38'01 Bjarne Green Nielsen 3er smst. 0,2 1 + alt
105 m2Aasvinget 40 vandlø vandløb

3120 Dronningmøl1e og
Tove Green .

39. Dronningmøl1e Grundejer- 3eq og 0,1 l + alt
vandløb 190 m2forening vandlø

v/adv.Co1lats Christensen del af 3a smst. O 5 vej .Hennan Triers Plads 6 0,6
1975 København V.

40. Hunkerup og Hulerød 3bø 0.005 1 alt
Grundejerforening Hunkerup Gde •• Søborg
v/statsaut.revisor
E.Møiniche
østergade 1
1100 København K.

41. S.E.G.Witthøfft Nielsen del af 3an smst. 0.1 1 + alt
vandløb 300 m2Strandalleen 1 B 04 1 vand1ø

3000 Helsingør



• e·
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lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens lldllgere Bemærkninger
Ejertøv bestemmelser om: fredet

ea.ha. antal bygge- og beskyt- bygge- og beskyt- ddomrAder,

lodder telsesllnier telsesllnler heder og
, strand, sø/A skov og kirke- strandenge

og fortidsminder omgivelser §43. 43a og 43b
§ 46, 478 og 53 §47og47b C8.ha.
ca. ha. ca. ha.- ,

42. Ole Gert Sperber del af 3ao 0,05 1 + aH vandløb 116 m2
Tangevej 31. Munkerup Gde., Søborg vandlØt
6760 Ribe

43. Alexander·G.W.Stentoft del 'af 3ax smst. 0,05 l + aH
og Helle H.Stentoft vandløt vandløb 116 m2
Athi on Str. 38
Glyfada TK 16675 ATH
Grækenland

44. del af 3ca smst. 0,04 1 aH
45. Helle H. Stentoft del af 3eb smst. 0,02 1 alt

Alexander G.W.Stentoft
Skovbrynet 75
2880 Bagsværd .

46. Tove Hansen & Alex Hansen del af 3ee smst. 0,04 1 alt
Jagtvej 103 E 04th
2200 København N.

47 •.,Anne-Marie Kjær Nielsen del af 3bk smst. 0,05 1 + 0,04 vandløb 122 m2
Bekkasinvænget 5 vand 1ø
Munkerup
3120 Dronningmø1le

48. Søren Faber larsen del af 3bl smst. 0,04 1 + 0,03 vandløb tlS m2
Ea.st Side 1192 vandlø
Apt. 301, 1-19-2 .Higashi, Shibuya-KU
Tokio lSD, .Japan

49. Svend Holger Kristensen del af 3bp smst. 0,05 1 + 0,04
Dalgas Boulevard 5 olth vandlø -vandløb 110'm2
2000 Frederiksberg .

50. Jens Ingvald Hamre del af 3bo smst. 0,05 l + 0,04
Bryggervangen 62, 02tv •. vandlø vandløb 118 m2
2100 København ø.

51. Ellen A.M. Lenssinger del af 2t smst. 0,06 l + O,O~
Gammel Kongevej 86 C 02 vandlø vandløb 194 m2 -
1850 Frederiksberg C.



•
Lb.nr. Ejer Mattnr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens lld1lgere Bemærtmlnger

Ejerlav bestemmelser om: fredet
ca. ha. antal bygge· og beskyt. bygge- og beskyt· vAdomrAder,

lodder telsesllnler telsesllnlør heder og
strand. sø/A skov og kirke- strandenge
og fortidsminder omgivelser §43. 43a og 43b
§ 46. 47a og 53 §47og47b ca. hø.
ca. ha. eø.hø.

52. Holteg!rd Grundejer- del af 2a 0,02 vej
forening Munkerup Gde.,Søborg
v/Aage Bang
Holsteinsgade 5
2100 København ø.

53. Gerhard Ve1te del af 2y smst. 0,06 l + 0,04
Spu rvevænget 10 vandløl vandløb 203 m2
Rødkilde
3120 Dronningmølle

54. Grundejerforeningen del af 2eæ 3,3 1 alt 1.9.5.1962 Dok.vedr.beplant-
Dalehøj Rødkilde Gde., Søborg ning m.m.
v/Mikael Møller
lange!sen 5, Rødkilde
3250 Gill eleje .

55. Kirsten l. Ullersted del af lae smst. 4,9 1 2,7 landbrug
Rødkildevej 30 A :

3250 Gi 11eleje
56 .., Kamma Madsen del af le smst. 3,0 1 2,8 landbrug

Rødkildevej 40
3250 Gilleleje

57. Bent Ørnsø & Inge L.ØrnsØ del af lb smst. 4,8 1 3,0 landbrug
Rødkildevej 45 .
3250 Gilleleje

58. Erik Staumann Frederiksen del af 3gm 0,07 1 + 0,04
vandløb 260 m2Bianeo lunos Alle 9, 04tv Dronningmølle vandlø

1868 Frederiksberg C. Esbønderup
59. lone Ømann del af 3iæ smst. 0,06 1 + 0,03

vandløb 255 m2Rosengaden 14, 02 A vandlø
1309 København K. .

60. Arne S.Vestergaard-Jensen del af 4fh smst. 0,04 l alt
Kingstonvej 4
2300 København S.

. .



• .'
Lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens lldligere Bemærkninger

Ejerlav bestemmelser om: fredet
ca. ha. antal bygge- og beskyt- bygge- og beskyt- vAdomrAder,

lodder lelseslinler lelsesllnler heder og
strand,s01å skov og kirke- strandenge
og fortidsminder omgivelser §43. 438 og 43b
§ 46. 47a og 53 §47og47b ca. ha.
ea.ha. ea.ha.

61- Ruth Birgit Hansen del af 4fg 0,03 1 alt
Rørsangervej 15 Dronningmølle
3120 Dronningmølle Esbønderup .,

62. Andreas Jensen del af 4ff smst. 0,03 1 alt
Aunord Folmer Petetsen
Valborgvej 7
3660 Stenløse

63. Harald Albjerg del af 4fe smst. o 0,03 1 altBorgmester Jensens
Alle 6, st.tv.
2100 København ø.

64. Keld Hubert Fuchs del af 4fd smst. 0,03 1 alt
Kløvervænget 22A.029
4~00 Nakskov .

65. Jytte Dagmar Jensen del af 4fc smst. 0,03 1 altBaunevej 118
2630 Taastrup

66. Viggo Erik Borch del af 4fb smst. 0,03 1 alt
Vejlesøparken 17, 02tv.
2840 Holte

67. Hintzehovglid Grund- del af 4fa og 2,0 1 alt
ejerforening del af 40c smst. 0,5 2 alt
v/Sv.A.Jacobsen 2,5
Herlev Hovedgade 208
2730 Herlev

68. John Lander Andersen del af 4mf smst. 0,05 1 alt
Isabella Kobylinski
Toftemosevej 14
2650 Hvidovre

69. Jens Lichtenberg del af 4mg smst. 0,05 1 alt .Skelbyvej 43, Skelby
4160 Herlufmagle



• •
-

Lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens TIdligere Bemærkninger
Ejerlav bestemmelser om: fredet

ca. ha. antal bygge· og beskyt· bygge- og beskyt· vAdomrAder.

lodder lelseslinler lelseslinler heder og
strand. sø/A skov og kirke- sIrandenge
og fortidsminder omgivelser §43. 43a og 43b
§ 46. 47a og 53 §47og47b es. ha.
ca. ha. ca. ha.

70. Sharon Wintcentsen del af 4mh 0,05 1 alt
Kjærstrupvej 42 Dronningmølle,
2500 Valby Esbønderup

71. Mogens Willum Petersen del af 4mk smst. 0,04 1 alt
Nørrekær 18, 08tv.
2610 Rødovre

72. Erik Diihring del af 4ml smst. 0,06 1 alt
Macdonald Alle 7
2750 Ballerup
Jørgen Larsen
F1enmi ng Larsen
Margit Olsen
Preben Larsen
Ernst Birger Larsen .
Jytte Svendsen -

"

73. Kirsten Rosenvinge-Thurml r del af 2b 1,9 1 1,4 landbrug
Ferlevej 74 Firhøj By, Søborg

do.?250 Gi 11eleje del af la lO,S 1 5,4
F~rle By, Søborg

0,4 dodel af 2b smst. 1
- 12,8

74. Erik T. Christiansen del af 2a 3,0 1 2,0 1andbrug
Aage Christiansen Firhøj By, Søborg
Ferlevej 100
3250 Gi 11eleje

75. N.B.Ferdinandsen lk smst. 5,6 1 3,0
Gilleleje Hovedgade 22
3250 G111 eleje

76. Ebba E. Hyldgaard-Jensen del af 11u 0,1 1 + 0,1
vandløb 383 m2Skjoldagervej .8 VilHngerød By vandlø

2820 Gentofte Esbønderup
del af 11x smst. -JL.L 1 + 0,07

vandløb 267 m20,2 vandlø)
77. Knud Erik Wexøe del af 11ah smst. 0,1 1 + 0,08

vandløb 150 m2Bauneglrdsvej 15 vandllll
2820 Gentoft~



• •
Lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens Tidligere Bemærkninger

Ejerlav bestemmelser om: fredet
ca. ha. antal bygge- og beskyt- bygge- og beskyt- vådområder,

lodder lelseslinier lelseslinler heder og
strand. sø/å skov og kIrke- strandenge
og fortidsminder omgivelser §43. 43a og 43b

.
§ 46. 478 og 53 §47og 47b es. ha.
ca. ha. ea.ha.

78. Emma Mølkjær Johansen del af llam 0,05 1 + 0,04
Brøndbyøster Torv 58, 06 h Villingerød By vandlø vandløb 70 m2
Brøndbyøster Esbønderup
2650 Hv;dovre

79. Ul dk Oahl del af 11a; smst. 0,06 1 + 0,05
vandløb 80 m2clo Annie Oahl vandlø

Ordrupvej 98, 04th.
2920 Charlottenlund

80. Per J. Braagaard del af llak smst. 0,06 1 + 0,05
vandløb 120 m2Frydendalsvej 2, 03. vandlø:>

1809 Frederiksberg C.
8l. Poul V. Zebitz del af llds smst. 0,05 1 alt

4 E OK lodge -Lythe Hill Park
GU27 3TF Haslem ..Surrey, England

82. Grundejerforeningen del af l1ck smst. 0,006 vej
" Nyagerg&rd I

v/J.Vergod
Hari eall e 6
3500 Værløse .

83. United Ship Provision AI del af 11du smst. 0,04 l alt
Skovfennen 24
6360 Tinglev

84. Alice Thorlacius del af llq smst. 0,04 1 alt
Ryesgade 54, 03 th. .2100 København ø ,

85. Jørgen Vergod del af lldz smst. 0,05 1 alt
Marie Alle 6
Hareskov
3500 Værløse

.



lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens tidligere Bemærkninger
Ejerlav bestemmelser om: fredet

ea.ha. antal bygge-og beskyt-bygge-og beskyt.vAdomrAder,
lodder telsesllnler telsesllnler hederogstrand,søfA skovog kirke- strandengeog fortidsminderomgivelser §43. 43aog 43b. §46.47aog 53 §47og47b ea.ha.ca.ha. ea.ha.

86. Kurt A.Vergod Nielsen del af 11dy 0,04 l altLangs Hegnet 44 Villingerød By,
2800 Lyngby Esbønderup

87. Kurt E. Nielsen del af 11dx smst. 0,03 l altAarestrupsvej 3 o4tv.
2500 Valby

88. Harald J. Petersen del af 11a smst. 2,9 l alt landbrugVillingerødvej 28
Vi 11ingerød
3120 Dronningmølle

89. A.V;lliam Larsen del af 11k 1,3 2 alt landbrugVillingerøavej 31 del af 2e smst. 0,7 2 alt doVi 11ingerød 4d --.M l alt3120 Dronningmølle Ferle by, .Søborg 2,5 .
90. Torben O. Nielsen del af 2a 10,4 l 9. l landbrugVillingerødvej 52 Villingerød By,

Vi 11ingerød Esbønderup_ 3120 Dronningmølle
91. Jens H. Juhl Larsen del af 2a 7,0 l 3,4 1andbrugFerlevej 55 Ferle By, Søborg

do3250 Gi 11 eleje 3b smst. 4,0 l 3,5 .del af 3d 0,06 vej vejDragstrup By, Søborg 11,06

92. Gilleleje Golfklub del ~f 3a 29.1 l 11,3 . landbrug
Ferlevej 52 Ferle By, Søborg
3250 Gi 11eleje

93. Elva Rasmussen 7g 0,3 l
Hasselvangen l Dragstrup By, Søborg
Nakkehoved
3250 Gilleleje

94. S.Schultz og K.~.Schultz 7f smst. 2,8 1
Fond
Tempovej 15
2750 Ballerup



--
Lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens lldllgere Bemærkninger

Ejerlav bestemmelser om: fredet
ea.ha. antal bygge· og beskyt- bygge- og beskyt- vAdomrAder.

lodder telseslinier telsesllnier heder og
strand. s0/å skov og kirke- strøndenge.
og fortidsminder omgivelser §43. 438 og 43b
§ 46, 47ø og 53 §47og47b ca. hø.
ca. ha. cø.ha.

95. Hans Sehu1tz 7i 4,9 1 0,8 0,2 landbrug
Oragstrup Enghave 51 Dragstrup By, Søborg
Dragstrup le 6.2 1 0.5 do
3250 Gilleleje 9d og 2,0 1 1,0 dodel af 8g smst. 0.05 vej

13,15
96. Knud E.K.Nie1sen del af 5a smst. 4,8 1 4.2 landbrug

Dragstrup Enghave 23 .Oragstrup
3250 Gilleleje

97. Karrma Rasmu'ssen 2h smst. 5,9 2 5,7
Svend Henriksens Vej 8
3250 Gilleleje

98. Poul Otto Andersen 3q smst. og 1,7 1 aH -Dragstrup Enghave 6 8f 0.06 1 alt
Dragstrup V 111inge rød By, 1,76 .3250 Gilleleje Esbønderup

.finn Nielsen del af 3a 3,0 1 2.8 .99. Dragstrup Enghave 30 Dragstrup By, Søborg
Dragstrup
3250 Gil1 eleje

100. Annette Si ren 36 smst. 0,06 1 aH landbrug
Ferlevej 9
325,0 Gi 11 eleje

10l. Theodor Kruse Hadsen . 30 0.6 1 alt 29.5.1969 1.fredningsbestemme1-
Oragstrup Enghave 40 ser, 1andbrug
Drags trup 2e 2.6 1 2.5 0.1
3250 Gi lleleje del af 4a smst. 0,3 vej vej areal

del af 40b 0.01 vej
Esrumkloster, . 3,51
Esbønderup

102. Jens K.H.Jørgensen 33 0,2 1 alt landbrug
Skovvej 14 Dragstrup By, Søborg

alt landbrugVi 11 ingerød 29 smst. 0.1 1
3120 Dronningmø11e 0,3 -



Lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens Tidligere Bemærkninger
Ejerlav bestemmelser om: fredet

ca. ha. antal bygge- og beskyt- bygge- og beskyt- vådområder,

lodder telsesllnler . telsesllnier heder og
strand. sø/å skov og kIrke- strandenge
og fortidsminder omgivelser §43. 43a og 43b
§ 46. 47a og 53 §47og47b es.ha ..
ca. ha. ca. ha.

103. Hans P.Rismark Larsen 5b 0,3 l alt landbrugEva Merete Top Dragstrup By, Søborg
Bregnerødvej 31
3250 Gilleleje

104. Martha Bergstrøm del af 3c og 0,04 vej
østre Alle 12 5f smst. 1,0 l 0,8 0,2
3250 Gilleleje 1,04

105. Holger Larsen 6y smst. 0,2 l altEngerødvej 36
3200 Helsinge -

106. Den danske Stat del af 40a 0,3 sti fredskovSkov- og Naturstyrelsen Esrumkloster,Esbønderup
v/Esrum Statsskovdistrik 42 l,S 2 alt doøstrupg~rd 19b 0,9 l 0,08 ; h.t.§ 48 .1.9.11.82,fredskovGillelejevej 2 B del af 43 0,4 l alt do do do3230 Græsted 44 4,7 2 4,5 0,2 do do landbtug19d 0,8 3 do do fredskov19a og 5,9 4 do do 1andbrug

11.3 1952 OFN.kendelse1ge smst. 0.2 3 i h.t.§ 48 1.9.11.82,fredskov
14,7

107. Svend Ejnar Olsen lf åg 1,1 l 1,0 0,1
Skeltoftevej 3 le smst. 0.6 l 0,2 0,4
3050 Humlebæk 1,7

108. Hogens Krabbe Nielsen lb smst. 4,2 l + 3, l i h.t.§ 48 1.16.11.82,landbrug
Ingelise Nielsen vandlø vandløb 120 m2
Vi11ingerødvej 68
Esrum
3230 Græsted .

109. Knud Erik Bjergager 20g og 1,1 1 0,9 0,2 landbrug
øster Søgade 100,st.th. 20h smst. 1.1 1 Q,7 0,4 do
2100 København ø 2,2

-



• •' • ..
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Lb.nr. Ejer Matr.nr. Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfredningslovens Tidligere Bemærkninger
Ejerlav bestemmelser om: fredet

ca. ha. antal bygge- og beskyt- bygge· og beskyt- vådomrAder,

lodder telsesllnier telseslinler heder og
strand, sllJ/å skov og kirke· strandenge
og fortidsminder omgIvelser §43, 43a og 43b
§ 46. 47a og 53 §47og47b ca. ha.
ca. ha. ca. ha.-

110. Else L. Sørensen og 20i 2,1 1 1,2 0,9 landbrug
Ellen Kristine Jensen Esrumkloster
Ri shavevej n, Esrum Esbønderup
3230 Græsted 20k 1,4 1 0,9 0,4 do

201 og l,S 1 1,4 do
20m smst. 0,2 1 alt do

5,2
11l. Svend D.Christensen lh smst. 0,3 1 + 0,2 i h.t.§ 48 1.9.11.82

Villingerødvej 70 4 vandløp vandløb 750 m2
Esrum .3230 Græsted .

112. Ruth Bruun'og Carl F.Brul n del af la og 2,1 1 1,9 landbrug
Frederiksværkvej 11 A del af 2a smst. 0,06 1 do
3230 Græsted . 2,16 .

113. Peder L.Didrichsen 19c smst. 0,1 1 11.3.1952 OFN-kendelse
Bri ssenden Farm i h.t.§ 48 l .9.11 .1982
Tenterden
Kent, TN 30 6SN

, England
Ialt ca. 182,95 hae.~=.=========== ====111:=:':1:.
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-[-M~_REG.NR. i-,7J+.OO
H I ' d 1 O OKT. 1994eSlngør. enFredningsnævnet

for

Frederiksborg Amt

Vedr. FS 41/94, Forslag til restaurering af Esrum A og nyt
regulativ for Esrum A og Esrum Kanal.

Ved skrivelse af 31.05.94 har Frederiksborg Amt ansøgt om næv-
nets tilladelse til gennemførelse af et restaureringsprojekt
vedrørende Esrum A og et nyt regulativ for Esrum A og Esrum
Kanal.

Det af ansøgningen omfattede område er delvis omfattet af en ver-
serende fredningssag, forslag til fredning af arealer omkring
Esrum Kanal (FS 147/91).

Skov- og Naturstyrelsen har i anledning af sagen udtalt, at
styrelsen intet har at indvende imod, at der meddeles dispen-
sation til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har til nævnet udtalt, at for-
eningen intet har at bemærke til det foreslåede regulativ, idet
foreningen dog gerne ser, at åløbet og dets bredder plejes på en
måde, der gør det oplevelsesrigt og naturrnæssigt attraktivt,
især på steder hvor åen ligger i tilknytning til områder, der
allerede i dag eller som følge af den verserende fredningssag
har hhv. får adgang til for publikum.

~"....

På det således foreliggende grundlag meddeler nævnet herved i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til
det ansøg~e i overensstemmelse med det fremsendte materiale.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
';'i(jmm!!1l~?rgtelt,påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-

t41). o;~Natw·stY.L'ClSen . ,.,'~N·tMtt):: O~----;;PJ.; h....- _

d. '1' Stengade 72-74.3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686
\C



sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

~Thorkild Bendsen
nævnets formand.

Danmarks Naturfredningsforening, j.nr. 0113-8
Græsted-Gilleleje kommune,
Skov- og naturstyrelsen, j.nr. SN 1211/2-0034,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 9-21-307-1-94,
Frederiksborg Statsskovdistrikt,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Vagn Kristensen.



A} Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

REG.Nl 1-~Z7-. 00
Den 27 FEB. 2001
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Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vedr. FS 15/01. Vejudvidelse på matr.nr.ene 3 ee og 3 ed Dronningmølle,

Esbønderup, beliggende ved Dronningmølle Strandvej i Græsted-Gilleleje Kommune.

Deres j.nr. 8-70-51-8-213-7-00.

Frederiksborg Amts landskabsafdeling har ved brev af 16. februar 200 l tilsendt

fredningsnævnet en ansøgning fra amtets vej- og trafikafdeling om tilladelse til at

foretage et indgreb i ovennævnte ejendomme i forbindelse med etablering af en

hastighedsdæmpende midterhelle.

Ejendommene er omfattet af Danmarks Naturfredningsforenings og amtets forslag af

28. november 1991 til fredning af arealer omkring Esrum Kanal, der har til formål at

sikre det historiske mindesmærke.

Fredningsbestemmelseme anfører bI. a.,

i pkt. B3 at ændringer i terrænet og terrænformerne samt opfyldning ikke er tilladt,

• i pkt. B5 at nye veje ikke må anlægges samt,

i pkt. G3 at bevoksningen på matr.nr. 3 cc påstås fJernet dog således, at en

bræmme i vestskellet mod sommerhusområder lades tilbage.

Det fremgår af ansøgningen at baggrunden for etableringen af helleanlægget er den

høje hastighed som mange bilister kører med ind i og igennem Dronningmølle by

samt en ophobning af trafikuheld på strækningen.

Siden 1995 har Dronningmølle Borgerforening anmodet om forbedring af trafiksik-

kerheden igennem Dronningmølle, blandt andet med over 300 underskrifter fra byens

borgere. Senest har borgerforeningen direkte anmodet om hastighedsdæmpende

el
Ilt(: ).1Ib/-t;ltV- rib/O



anlæg i forbindelse med incikørslerne til byen.

Der har inden for de seneste 5 år været registreret 15 uheld med 13 personskader på en

strækning på 1,7 km på Strandvejen omkring det sted, hvor hellen påtænkes placeres.

Helleanlægget, som er placeret umiddelbart øst for Mølle Alle, vil nødvendiggøre

indgreb i de 2 ovennævnte ejendomme over en strækning på ca. 50 m i en dybde på op

til 4 m ind på ejendommene med et areal på ca. 90 m2 på matr.nr. 3 cc og ca. 60 m2 på

matr.nr. 3 ed. Arealerne påregnes erhvervet ved ekspropriation.

\e Da der ikke er tale om anlæg af ny vej, men en beskeden udvidelse af den eksisterende

vej, vurderes det, at en realisering af det ansøgte vil være af underordnet betydning i

forhold til fredningsforslagets formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse .

• Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.



Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

(el Frederiksborg Amt, Vej- og trafikafdelingen lnr. 9-03-3-536-2-00

Græsted-Gilleleje Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

J. Lauritzen NS (ejer afmatr. nr. 3 cc)
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Den 24. november 2003

LKAnlægAlS

Bomose Alle 1

3200 Helsinge

FS 90/2003. Fældning af popler på ejendommen matr.nr. 3 cc m. fl.

Dronningmølle, Esbønderup, beliggende i Græsted-Gilleleje Kommune.

Ved brev af7. november 2003 har De på vegne af ejeren JL Fondet tilsendt

fredningsnævnet en ansøgning om tilladelse til at fælde 16 store popler, som står på

ovennævnte ejendom langs dennes østlige skel mod Hulerødvej. Ansøgningen er

bilagt en udtalelse fra statsskovrider Lars Toksvig, som af sikkerhedshensyn anbefaler

træerne fjernet.

•
Ejendommen er omfattet afDN's og amtets forslag til fredning af Esrum Kanal. Der er

i fredningsbestemmelserne intet forbud mod fældning af beplantning.

Fredningsrejserne har i forslaget påstået fjernelse af beplantning på ejendommen, dog

således at en bræmme i vestskellet lades tilbage.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amts

forvaltning, der ved brev af 13. november 2003 har meddelt nævnet, at det er

forvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Forvaltningen kan på denne baggrund med amtsrådets bemyndigelse anbefale, at

ansøgningen imødekommes.

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af

underordnet betydning i forhold til dette.

#'<-'i' "r" 1_ '... ~,' ••• -. -.,.' ~ ,......""
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; t.H. ,1L.. ~Jjl
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I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til den ansøgte fældning af 16 poppeltræer.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen
-" .-

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign.~ som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter d~res formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-213-11-03

Græsted-Gilleleje Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

•
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