
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Aar 1919 den 25. April ~iddag Kl. 12 afholdt Naturfrednings-
nævnet for Frederiksborg Amt ~løde ved den eaakaldte "Brændeplads ",
~atr. Nr. lø Dronningemølle, Esbønderup Sogn, hvor da foretoges:

Sag efter Degæring fra Foreningen for Naturfredning til Af-.
gørelse af, om der skal være fri Passage paa Strandbredden
ved "Brændepladsen" i Villingebæk, ~atr. Nr. lø Dronninge-

mølle, Esbønderup Sogn, tilhørende Grosserer Ferdinand Ander-
sen, København, og om der skal foretages andre Frednings-
foranstaltninger paa samme Ejendom.
•• • •••• •• • • • • • • • •• •••• •••••

Foruden Formanden mødte det af Amtsraadet valgte ~edlem af
~ævnet Direktør Jensen-Bjellekjær og det af Sogneraadet valgte ~edlem
Skovrider Brliel, Skovfryd i Nøddebo.

Af Parterne mødte Grosserer Ferdinand Andersen og for Re-
kvirenten den stedlige Forenings Bestyrelse Gaardejer Tborkildsen,
Kassegaard m.fl. Endvidere mødte Formanden for Esbønderup-Nøddebo
Sogneraad og Søborg-Gilleleje ~ogneraad ved deres Formand.

Nævnet og de ~ødte tog Forholdene i ~jesyn og gik langs Stran-
den og over de gamle Skanser paa Ejendommen.

De for Rekvirenten mødende henholdt sig til den i Bilag 3
nedlagte Paastand.

Grosserer Ferdinand Andersen erkl~rede, at han ikke vil mod-
sætte sig, at den ubevoksede Del af Strandbredden gøres aaben for Al-
menbedens Passage, og han agter at bevare de gamle Skanser 1 den nu-
v~rende Skikkelse, men han maa bestemt modsætte sig, at der gives Al-
menheden Adgang til Ophold eller Badningsret paa Strandbredden, lige-
som han ikke vil uden Kendelse gaa ind paa, at Almenheden faar Adgang
til Skansen.
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Efter nogen Forhandling blev der Enighed om følgende

O v e r e n s k o m 8 t I

Der skal v~re uhindret Adgang for Almenheden til Passage paa
den for Plantevækst blottede Strandbred langs hele ~atr. Nr. lø Dron-
ningemølle (før Udstykningen), og som Adgangsvej dertil indrømmes der
Passage ad den nuværende Vej til Villaen ved Stranden, fortsat fra
Knækket i nogenlunde lige Linie af en Sti 2 m i Bredden. - Over Kanal-
udløbet i Skellet mellem Matr. Nr. 1ø Dronningemølle og den Parcel af
&atr. Nr. 3 Munkerup, Søborg Sogn, som ejes af Hotelejer P. Rasmussen,
skal der af Esbønderup-Nøddebo Sogneraad og Søborg-Gilleleje ~ogneraad
lægges en Overgangsbro, og som Ejere af de Jorder, fra hvilke Broen .~.
skal lægges, samtykker Grosserer F. Andersen og Hotelejer P. Hasmussen
i, at der nedrammes en Betonblok som Underlag for Broen paa hver > :.\~~ ; I

Side i Kanten mellem den ubevoksed~ Strandbred og det egentlige ikke
"\ I

af Havet beskyllede Land; Ejerne skal tilkaldes ved Bestemmelsen ~ ~ :- . ""• -~ r'?

Stedet for Bet onblokkens Anbringelse. )':,.:J
J~ed Hensyn til Retten til Ophold og Badning paa Stranden .' ;'J

udfor Matr. Nr. lø besluttede Nævnet at udtale, at der i det foreliggen-
I
Ide Tilfælde ikke findes Anledning til Anvendelse for Bestemmelsen 1

Naturfredningslovens § 2ld.
•

Hvad angaar den gamle Skanse indgik Grosserer Ferdinand Ander- I

sen paa, at det ved tinglæst Deklaration sikres, at denne for bestan-
dig bevares i sin nuværende Skikkelse, og navnlig maa der ikke paa. ~.~,_.
denne foretages yderligere Beplantning, samt at fjerne af den nuværende •

lÅ tBepl~~tning paa Skansen (Skansens Nordskraaning), hvor det efter ~a- ~
turfredningsnævnets Skøn findes at burde fjernes.

Oplæst, vedtaget og underskrevet.
Ferd.Andersen Paa Rekvirentens Vegne

M. Thorkildsen
Peter Rasmussen Hans P. Jensen Chr. Nielsen

Mødet hævet.
Jacobæus J. Jensen Bjellekjær S.B.Brliel
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Sogn: EJbcinderujJ

Herred: 1/0/00

Amt: Treder/lr.5borg

Udfærdiget I Okfober 19~7

Direktoratet Ior Matriku1lvæsenet

Maalestobfodlold: /.·1000
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