
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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Forllandlingsl)rotokollcn for Frednintsn",vnet for Fredcriksbor,:s Amt.

Den 9. Juni 1932 var l!'oYlnanden for J!'rednin~snt..-vnet i Hundested:

'hvor han i "'>oL,:nel'ClcHlslo]{dlet ledede en :C'orhanjling angaaende en Sti
1.fra Lyn,-"svejen til Stranden, den Sti, der ornhandles i Protokol til f0rse-
i

;len om IVl0det den 10/7 1918.

Gual'dej er Amos ChJ'j 81.G1\Se!1, 'L'!lOrupmagle, har ['enledet t~,,",vnets

:Opm",rk~jomlled PltU, 2t Jon ~)ti, :;OJ l lwns }t'ader den Gemt; ud la~de t il .Brug

ifor Alulenheden , nu er sp'.:.;rret.

V8d Unders0eelse <:f 'ri'l:;bo;~en har (let vist sig, at Frednin!js-

"servi tuten er lt~st p~{a ]·jat-~·. NJ·. 3a T2Immerup i ~tedet for 3a 'l'ømmerup,
r
lOverdrev, fra hvilket H?.:daktor Witzunskys Ejendom, hvor Lym;s Cement-
l
lvare fahrik liGger, senere er ud st,jrJckct.
r\ }'OYI.1anden frer.11t;.:.jde et J3rev, bom J18.n hD.r ti ls1{revet Hedaktor

Wit~·;8.Y1skyoe:: at ~var, :,Ofilkm Jlnr modtai3et fra Bestyrer L. Maac;.
'I

l'.leJlem [lf

EfLeL ,1t JJ1['ll1 huvde t.alt Or.1S'J.~en erkh ...rec1e Bestyrer I.bai3, der

·oplyste, at lwn ])[1r G,merulfuldrnai3t fra Rellaktør Witzansky, at han p;ta

.Ejerens V,)gne iJlt.!gaar pa8., :.:t der mua v.J_re Augang for Podg&ngere ad en
I

ca. 2 rn bred Sti paa HaLr. Nr. 3v 'Cømmerup Overdrev fra Fortvejen til
l

Gtranden lungs l~ortets nordre 8}(81; ![jen (lenne Tilladelse sleal ikke Gi- ve

,nogen Ret til Ophold pDa Ejendommen eller til Bddning fra sammA.

Darn~st i~d~uar Ejeren rua, ~t der paa un jtr~kning af 15 m

fra Strandbredden uk~l V_TG tillaJt RudcnJe o~ ~ndre at opholJe Sig psu
T!atr. Hf. 3v.

L"ormanclcn L&k]~elle Hr. 1luae o~; Hc,Jaktør '.'1itzansky for fl.ereo

udviste ImJJckommenhed.

A.1).Lursen

Anlednins af Sdgen om en Sti fr" ·L,,/11f.J...:JVCj0Yl t;j.l :)tra11den og zjorde

'Re12J~tllr \'Iits<'l'1sky beb3ndt ,,'ed, 11'111(1 d8r dem g/G d •.\. er tilført
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Protokollen.
ReJaktør Witz3TIsky tiltrvBJte, dette med sin Underskrift,

sualed'3;j Dt det r::Da tL<::l:,'ses ~Y·.8 hct!1fJ Ejendom.

H. 'Ni tz(.(nsk~,r

å.P.Larsen
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