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. .
den 2G.Juni 1942 i Sagen afsagte Kendellila er i ~lenhold til Natur-

fredning&lovenlil § 19 forelagt Overfredningsnævnet. hvorholil Kendel-

lilel1er ind~nket af følgende Grundejerea Grolillilerer Jørgen Jensen

ved Landlilretsssgfører Kirketerp-Møllar. Fru Ingr'id Vililliling. Fru

Gudrun Brehm og Fru Emilie Bjufliltrøm ved Direktør Poul VIssing og

Rigsarkivar Linvald ved Højelilteretslila6fører Karlilten Mayar. De an-

kende Grundejere har alle krævet Linieføringen for StIerne ændret.

Endvidere er Kennelsen ind~nket af Grundejerforenlng9n

"Grævlinger.øj". der ønsker. at Besteml"elsen om en OPholdlilplad& pSB

.1' Matr.Nr. 14r skal udgsa af Kendelsen.

• Kend' lsan gaEOr ud pas. Gt Stierne og tre trdSlgt- og Opholds-

arealer skal stilles til Raadig"ed for Umenneden, dog kun tu

~aaen<ie Færdlilel. De fleste Steder findes Stierne allerede fra tid-

ligere Tid, og Kregme-Vinderød SognersPd, som har erklæret sIg

villigt til at overtage Stierne, anlægger Stier, hvor Iilaadenne

mangler. til Forbindelse med de l~eat.aaende og Opsætter i-Tegn. hvor
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Aer 1943, den 24.Maj, afsa~da OverfredningsnÆronet pss

, Grundlag af mu~dtlig og liIkriftlig Votering følgende

Kendelse

i sagen Nr. 510/42 angaeenne Anlæg og Fredning ~f Stier ved Kregme

Strand samt Fredning af 3 Ar'asier ved Stierne •

Den af NaturfredningJilnævnet for Frederil:s'borg Amtsrsadskredil

det findes fornødent.

Ovarfredninesnævnet her den 7·November 1942 besigtiget de

paagældende AreBler oe:,'forlH1lldlet med de ankanda Grundejere.

Ved deri~e Lejlighed enedes man med Direktør Poul ViRliIlng
om at OPgive at lade Stien over MRtr.Nr. 8e f.ire forri Matr.Nr.



-2-

81 til M~tr.Nr. 8& 0e 1 stedet derfor ved dst nordø&tlige Skel af
, '

Matr.Nr. 8m E't fm--e Stien' over Mr.tr.Nr. Ae nen mod Str~8nten,

hvorefter den yderit pa~ de dyrkede Arealer ef Matr.Nr. 8e og 8i

førelil til Skellet f.f Matr.Nr. 8e og derfra langs nævnte Skel og

skellet til Matr.Nr. 81' til Mr.tr.Nr. At.

Ejeren af Mat.r.Nr. Ir var mødt og sndrog om, at Stien i

Stedet for at f'Jres over' dette Metrikulsn1lmmer msette (live ført

langs Ejendommens Vest skel pAe den tilst ødende Ejendom, Matr.Nr.

lq, Ejel' Overret.ssagfører Busch-,Tensen.
, "

Man lovede flt. s Ø'be denDe k,'ndr' ing gennemf~t ..

RIBsarkivar· Linvald, der mødt.e med sin SllbfO'rer, nøje ste-

retsIilBe,før'er Kftr'sten Meyer, nenlse,de Pac.lltend om, et Stien langi

hRnliil Mark, Matr.Nr. 128 OB 12g, ikke ea'rnedeliil for A.lmenh~den, før

end der ind imod Marken vel" OPB&t Uegn.

Man indgik paB, et He~n, heliltcaende af Stolper med

Iilerede Treade ind mod Stien skulde opsættes, inden Stien blev aahn

for' Almenheden.

Grolilser'er' Jørgen Jensen sndr'oB om, at Stien ved henlil

dom, Matr.Nr. 14's, i Stedet for st fzres plll'1 Diget ved denne,

Bkulde lægc::.elil ind flOr. NetoejendolTimen.

Dette And~agende kunde Overfrednin~snævnet ikke

ligelilom man ik"E; kunr-l(3 imøctEkomr.',e FOl'enl ngen "(}rævlingetløj~ lil Ønske.

Eft er Over fr'e dningsnævnets fta IiltedlilmØde ba r· Formanden fol'

Naturfrednin ~nævnet forhandlet med Direktør' Poul VlssinB, der

paa Ejernelil Vee,ne indgik paA, at stien fOl'elil over Matr.Nr. 8e

m.fl. som foran angivet og uden Er'statning til Fru V~Sliliht!., lilsmt·

med OverretslilB~Jører' t-JUscn-,Tensen, der' iOL1~ik Pl1B, at S"tis"n fm'elil

over" iJcnlt Ejendom, Matr' .Nt'. lq, lanblil Ejenuon.mens 'østre Skel.

De Over'fr'ednin~snævnet iøvri~t l-an tiltræde Bestemmelserne

i Nævnets Kendelse, vil denne være et stlldfæste, do~ i qenhold til

det foran s.nførte med fø1~ende Ændringer.

l) Side 2 udBsar i 2.Stk. det Iilidste Ord "over"; endvidere ud-

e8 8 r 3. og "4; St K •

I Stedet derfor indf~je&:

"fra Vejen tæt ved Sl{e11et om Nordennen af Mpt,r .Nt'. 8m og 1
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lige Linie over Matr.Nr. 8e til et Punkt pB~ denne Ejendom hØjst

25 Meter fr'e det sydlige Skel af Mat.r .Nl'. -8m ved Rllnden sf den

udyrkede Strand1-red og herfrs langs denne paf-' det. nu dyrkede

Areal af Matr.Nr. 8e og vide~e i lige Linie langs Strandbredden

over Matr.Nr. 8s, Ejer: Fru Emilie Bjufstrøm, til Skellet mellem

denne Ejendom oB Matr.Nr. 8e. TIerfra drejer Stien mod øst og

-følger Skellene at' Matt' .Nl'. 8e 08 8f til" •

2) Side 3, Linie 9 fr's "Hjørnet" til Linie 18 I't:,sar den" udg8er.

I Stedet derfor sætteli:

"det nordøstl1gE1 Hjørne Gf Matr'.Nr. '1q, Ejer~ Overret.ssflgfø'rer

Busch-Jel1sen. Under nævnte Msrkvej f1ndss en tilOverret liiu::gførerens

HUfilførende Vandlednil'g, og AnlægE?t ef Stien ikal ikke være til

Hinder for Fol'eta~elsen (lf eventuelle fornødne Reparationer pee

Ledningen.

Fra Hjørnet sf Matr.Nr. 19 føres Stien over' denne Ejendom

langs dens J'stskel, ved lwilket Hegnet, 'best.eeende ef Egelitolper

og galvaniilsret Jerntread, 'bevp-reil, meneni et nyt tilsvarende

Hegn liIættes mellem Stien og Resten ar Matr.Nr. lq, til Matr.Nr.

lø, Ejer: Anlægsgartner S. Møller Ob gaar her".

j.f) Side 7 ændres i 4.Stk. Ordene "(frø Huset')" til "Dit.

b) I samme Stykhes lilidste Linie indføjeliI efter 8u:

"lq peB VElliItre Side, idet net H8gp, der nu findelil i Skellet, hli-

ver staBendej endvidere".

e) I samme Linie ud~lilar 128.

d) Efter' 5.Stk. indføjes som nyt Stk:

"'-lerfra undtsl!elil dog Strækninben lllnglii Rigsarkivar Linvalds Mark,

Matr .Nr. 128 og 12g, og pae (Jvel"ret lilliiae,f?it'er 13useh-.Tensens Ejen-

dom, Matr.Nr. 19, hvor Hegn vil vær'e bt opsætte, før end Stien

mas sebnelil for Almenheden, jfr'. for.en.

4) Erit atningsbelø'bene ændr'e Iii liIealede s ~

Fru Ingrid Vissing ••••••••••••••••••••.••• udgeRr

Fru Emilie BjufstrØln •••••••••..•••••••••••••• '512 Kr.

Perceliliilt Chr. Hansen ............. '.' ... '.' .• 102

er nedsat, fordi kun en kortere Strækning af Stien
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nu {;.llBr pBC hfilWil Grund J og ErE!tQ~ningen er f G IiItset

til 2 Kr. pr •. 1øt.ende Meter-)

Fabril-;ent Kokfelt •••••••••••••••..•..•..•.••••••••• ud~aF.lr

OVerrt:lti Iilegf ('lr'er BUlilcb-Jen sen •••••••••••.• " •.•.••• 16B Kr.

T h i b e iii t e m m e liI:,

Den af Natllrfl"edningsnævnet f~r ~reder'iv&lhorg 4mtsr!llldlil-

kred iii den 26. Juni 1942 af sagte Kende he angaaende Anlæg og Fred-. . 3/
ping af Stier ved Kregme Strand samt Fredning ef Arealer ved

St ierne at adfæstelil med de forl'n .nævnte Ændringer.

p .0. \' •

Frederik V.Peterlilen.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amteraadskreds.

KENDELSE---------------
afsagt den 26.Juni 1942.

Fra Frederiksværk og syd paa langs Fjorden findes et højt
meget kuperet Terræn, der frembyder mange vide Udsigter og i det
hele er et usædvanlig smukt Landskab. Hist og her findes Plan-
tager, hvor den sandede Jord ikke har egnet sig ~liilDyrkning" og
store Dele af disse Plantager er nu udstykkede til Sommerbebyg-
gelse.

Paa dette afsides Omraade findes kun private ret primitive
Veje og ingen offentlige Stier. Den, der vil færdes her for
Naturens Skyld, kan hist og her følge en privat Vej eller Sti,
men vil da undertiden blive nødt til at vende om, naar den ikke
fortsættes, eller ~t Opslag forbyder Færdsel af uvedkommende.
Nu da der stadig udstykkes og bygges, kan det ske, at Bebyggelsen
indtager de Strøg, hvor man hidtil har kunnet vandre, saaledes
at man bliver henvist til at følge Strandbredden.

Det omtalte gælder særlig Bakkerne ved Kregme, et Omraade,
der lidt syd for Bjørnehoved strækker sig 3-4 km mod Syd. Nævnets
Opmærksomhed er for længere Tid siden bleven henledet pas, at der
burde sikres Offentligheden Adgang til at færdes her, det har

, ,

derefter undersøgt Forholdene og forelagt Kregme-Vinderød Sogne-
, lraad en Plan,' som Sogneraadet har ønsket at bringe til Udførelse,

nemlig Anlæg af en Sti over Bakkerne med Benyttelse af de private
. ,

Fællesveje, der findes, og ~om kan tjene Formaalet. Senere har. ,...Nævnet forelagt Sagen for Grundejerne ogJ, hvor det lod sig gøre,
'. ',::l ,} ..søgt at tage Hensyn til dem ved den nærmere Bestemmelse af

Stiens Retning. I Planen inddrages nogle ved Stien beliggende
I

Udsigtepunkter, hvor BIb adserende kan elaa sig ned.' ,
Planen foreligger nu saaledeea
Stien skal udgaa fra Vejen Frederiksværk-Kregme og føre ned



til Stranden ad den til Matr.Nr.lla Kregme hørende Vej, der
gaar langs et lille Vandløb, over dette, og derefter langs
Stranden nedenfor det langs flere Ejendomme opførte Cementglacis
til Hvide Klint over følgende Ejendomme, hvis Ejere anføres
Matr.Nr.lla Ejer: Gaardejer Alfr.Jensen

-"- Ilt -"- Arkitekt Einår Hansen
-"- lIz -"- Samme
--- IIp -"- Fru Emilie Bjufstrøm, Fru Ingrid

Fru Gudrun Brehm,
-"- llæ -"- Pru Hansa Matzen og
_"- lIv -"- Prøken Marie Christensen.

Denne Strækning kan benyttes i det væsentlige, som de
idet der findes en Slags Vej, men ved EVide Klint maa der
bringes en Trappe fra den lave Strandbred og op over Skraa

"Hvide Klint" er et fredet Omraade og tilhører Institu
af samme Navn, i hvie Bestyrelse baade Prederikeværk og Kr

Vinderød Kommunalbestyrelser er repræsenterede. Stiens Ret
maa her bestemmes nærmere ved Forhandling mellem Sogneraade
Bestyrelsen. Stien føres ud til og følger den Vej, der

,
ved det sydvestlige Hjørne af Hvide Klinte Omraade, og
over

Matr.Nr.80 Ejere: Pru Ingrid Vissing og Pru Gudrun Br
forbi (vest om) deres Hus Matr.Nr.Bl. Her hører Markvejen
og Stien maa anlægges videre. Den fjernes saa meget fra Hu
at den er udenfor det Pilehegn, der findes, og fø~es
lige Linie over

Matr.Nr.8s, Ejer: Pru Emilie Bjpfstrøm,
til Skellet mellem denne Ejendom og Matr.Nr.Bf, bøjer
ved dette Skel og følger det til

Matr.Nr.Bt, samme Ejer,

"der gaar ned til nogle ved Stranden liggende Sommerhuse.
Over Matr.Nr.8s maa langs Skellet anbringes Trappe ~g lige-

ledes paa 8t og 8u.
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Nævnte Hulvej har
Matr.Nr.8p, Ejer: Dr. Waldoza, og Stien maa paa Vejens

Sydside føres op ad Trappe til
Matr.Nr.Ib, Ejer: Pol. Christen Hansen,

hvor der følger en Markvej til Hjørnet af Matr.Nr.lq og derfra
gaar langs denne Ejendoms Skel først pas Matr.Nr.Ib, derefter
over

Matr.Nr.Ir,' Ejer: Fabrikant S.Kokfelt,
til det sydøstlige Hjørne af

Matr.Nr.lq, Ejer: Overretssagfører Busoh-Jensen,
hvor Stien fører ind paa Katr.Nr.lø, idet der af Matr.Nr.lq
kun tages det yderste Hjørne i Stiens Bredde.

Over Matr.Nr.lø, Ejer: Anlægsgartner Sofus Møller
gaar den langs Skellet mod Matr.Nr.lq, hvor der ifølge Kortet
er udlagt Fællesvej og videre langs samme Skel over

Matr.Nr.lg, Ejer: L.R.Sagfører O.Jerk, .
hvor den lige ud for Spidsen af Trekanten (se Kortet) Matr.Nr.lm
1 ret Vinkel fra den' sidste Retning fører mod Syd ad den pas
Kortet udlagte Fællesvej over Matr.Nr.lg,

Matr.Nr.læ, samme Ejer,'og
Matr.Nr.lz, samme Ejer,

hvorefter den bøjer mod Vest følgende Skellet mellem sidstnævnte
Ejendom og Matr.Nr.lv.

Fra Matr.Nr.lb over Ir, lø, 19, lz og læ maa Stien anlægges.
Det samme gælder over de følgende Ejendomme

Matr.Nr.lv, Ejer: Fru Luoienne Perard, .
-"- ly, Ejer: Skotøjshandler L.E.Larsen.

Den gaar her langs Skellet mod Matr.Nr.lt til Matr.Nr.4ae,
hvor den møder en privat Vej.

Hvor Stien bøjer om en Kæmpehøj, ved det nordlige Skel af
Matr.Nr.lg, ·udlæggea som Udsigts- og Hvileplads et Areal af

'samme Bredde Bom det tilstødende Matr.Nr.le og strækkende sig
lige ned til Ejendommens vestlige Skel, udgørende oa 4000 Kv.
Alen, Dets Beliggenhed er meget smuk.

"Præsthøj" paa Matr.Nr.lt tilhørende Huseje~ P.Hansen ud-
lægges ,ligeledes som offentlig Plads med et tilhørende Areal
pas 1069 m2, som er afsat.



Pra Matr.Nr.ly følger Stien en privat Fællesvej - som ikke
skal forandres - over følgende Ejendomme

Matr.Nr.4ae, Ejer: Købmand J.Balle
4ad, Manufakturhandler E.Vang,
4ao, Nordre Birks Motorklub,
4ba, ORSagfører M.Møller,
4bd, Pra Sigrid And~rsen,
4bg, Malermester L.P.~ørgaaf.d, , .,
4bk, Fru, Paula Kaimer,
4bo, Gaardejer Vllh.Chr1stensen,
4aø, :Fru Anna, H~ld og ,Frk.•Jrt.~.B;1.ac'poff,
4a~, Frk.Edi~h Guth, '...
4az, li'rk.Inge-Li!!!!!Fr,ost" _ , ,_".. ,
4ay, Fru, Agda ~,ørensen.,.~....t.. , '

4ax, Komm:unelærer N,.H~jlpnd, ",1

4q, Bagerm~ste~ M.Joh~~s~~, ".
4~, Gros~e~~r ~ ,M~!1, , ' " '"

4h, Købmand O.Rosd~hl'~"'hJ_'J· ".
5a, Gaar~ejer P.P.~~~ersen. . "

Ud for nævnte Matr.Nr.4ao deler Vej~n_.siS" ,og den
gaar ned til Stranden. Ogsaa denne Vejstræ~nj.ng.,ud.læggessom
Denne følger derefter Strandbredden fprbi Badeh~t~llet til e
Sted, hvor en Sti, der i sin Tid er udlagt ,{af,.FruA.Heilbut
ved Fredningsdeklaration, fører ,op til og.forener.s1g med
førstomtalte Vej. Der bliver herefter Passage over,,'I

Matr.Nr.4aa, Ejer: Bogholder Poul Chr1~tensen,
. ~ø, Samme .":

4111, Fru Edith Hansen"" "....,..'-'r ,t

4bp, Hotelejer O.Sohwar~~,_ .Ij,

4e, Bagermester K.Johansen,
4m, Clvillngeni.ø~..ll\ •.Q .,Ste~l1be.pg,r.I !

4f, ,Hotelejer O.SQb.~~rtz,,;.:
5p, Samme i J I .. ~:, /;, l: .

5d, Samme. , " '.... ~.,~;.t.:~I,~''Yi_\,:,

50, Fabrikant AU'r. Petersen" 'I ',_

5r, Fru Anna Heilbuth (,0' •• 1

5i, Samme
5n, Samme.
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'~Paa hele denne Strækning, ned til, langs med og op fra
Stranden er int'et 'andet at anlægge "'~~den ;T'r'~pp~'~ed "Stien langs

l • I • - I • ; ~ c.. , ~ f ... f'
Matr.Nr.5~, helt 'nede 'ved 'Stranden, idet jorden her er skyllet
bort, saaledes at de~ 'er st;;e Huller'og'~anskeligt a~ færdes.-

l I r.. . t • L I : t • r~ ~ ..En Udbedring af Vejen ned til Stranden nord for Badehotellet vil

'"' l'~',

dog være heldi'g. ",. ,I -,

Fra det' til; ovenn~vnte Måtr.Nr.5~ h~rende
stien)' ·tør~r 'en 'Vej, hvts 'Ar'ealh~r ,J,

• I I • , . l" • rMatr.Nr.5x, Ejer:' Direktør Orla Rode,

.....

Vejstykke (Kirke-

til 12a, Rigsarkivar Lindvald, over hvis Ejendom
, I , frUen kan' 'følge en 'Markve'j l'ang8 Skellet" mod Matr. Nr.12f, men

l,' i . , , ' , -,,,' ., ,fra det Hegn, der gør Skel mellem Matr.Nr.12d og 12a, er der
dyrket Mark, Sti~ri maå' d~rfo~' anlægges, ~gdens' Retning bør
følge det Hegn,' der"find~s' (hvorfor den:'paa' Kortet gaar i Bugter).

Fra' det St~d~ hvor Stien naar Sk~iiet mellem Matr.Nr.l2a
og 148, føres:d'en,iad'~n Trå~p~' op pas de't brede Dige, der gaar
langs Skellet mOQ Matr~Nr:12~ 'paa de 'to Ejendomme.

'Matr.Nr~ 14a ;"'Eje'r:'Gross'erer'Jørgein Jense~,
• -' "..;.' ti 141< '':' ' Fru" '61ga Mogens'~~, "

.' .' ~'. • I l "\; ~ ,•..... J i' (.'og"'l'ant'edih ø'stlige Skel af sidstnævnte Ejendom og
Ske'l'1'et"oiver'~'jendbinme~e"'" I ,1,:1 ,I ... ," ., .• lilli,.

\f' Mtitr~NI<14q; Ejer:"'Ph{ oig~'H~~~n,":: .. , r: .. r,'-:

\1 '" ' : '.l f ,:") J •Skomagermester P.Stief,

videre langs

';.. 4 I __' l4~~
14l:i; • l .. ,' .... J.! ...,\ ...i, ... ~~;r.:. -tf)Direktør H.Nielsen Kragh,

" ~ J l' .' t , .J.. f l~ L ~. ,Installatør Sv.X.Holm

...: I.' ~ '"

- 'i4n,
I • ~ :" !..14m, 'I " :. '~ I. ) : ..:

l4k,

I, ISamme
t· J' J' , I • I r ~. . I lArrestforvarer Bech Mathiesen

til Markvej paa" , '/' -', ", l

• .. - J, l I ~ } '. ~ .-, .. .' I ~MatrtN~~13ai 'Ejer: 'Gaard~jer Johs.Mortensen,
der er Fællesvej for hele Bebyggelsen ve~ G~æviingehøj og fører
til ltrehJieSt'dt':l'on 1dg ::Lalid~,jejen." " dr, - ,.•.. , ..

.. '. ,,'1\ ~ I

Ovel' Ejendolllrde'neMatr.'Nr~14r-'l4k e'r la~gs 'Skelle't'paa Matri-
. 1~ . . :.: .,...... I) •kulskortet afsat Vej ,:og ert saadan - kaldet Skovvej _ er ogsaa

antydet ud for nogle 'af GrJnåehe ved at'~er er 's~t'~;8n et Stykke
fra Skeli:etl.'Eller's''firlae's"d~r1 kw1 en Na~y.rst1 ,-og da 'denne er
utilstrækkelig, :mala ~tiEH-{'her' 'imlægges l'ilgefra Mat·r.Nr.l4r til
den Vej, der fører til Stationen. Som Ej~r ~f Matr.Nr.14r vil.



Kommunen-være berettiget til at a'qlætsge ·.Vej_der," 'hvor den er af-

.. sa~ paa Matr~ulskortet, og Lodseje!ne, vil af den Grund ikke have

Krav paa Erstatning for Arealanglvels~. . .
'" .. ~

Paa Matr.Nr.14~ e~lde Stien,: ~ølgende 'Skellet, bøje i

skarp Vinkel, medens ~et for, d~ gaaende yilde falde. naturligt at

skraa henover Grunden. Denne henl·igger ·udv:rket,. med spredt

vokaning af Fyr og har en smuk Udsigt ind mod Land og over

Sø. Den egner sig tp Opholdsplads·, . og Nævn~t··har forhandle
2med Ejerinden om at erhverve døn. Arealet.er1l633.m , og de

, .'

opgiyne Pris. ~OOO~+. ~ . . .: (

Nævnet har. søgt ~ved ~orhan.q.ling at faa selve .Græ:Vlinge

Omgivelser ~~lagt so~ Udsigtsp~adB med '4dgang_for~Almenhede

ha~ ?pgivet det, da. e~.saadan 4dgang efter 'Forholdene natur

vilde ,u~kræve, a~, fler~ P~rce:ne:r .maatte '~rhverveB.', G;rævlin

ligger p~a ·en 1?~by,gget Parcel: - ~et "noI'døstl1ge .Hjørne af M

Nr.14t og kun ~n halv Sne~ Meter tI'~ H~~et_paa.Matr.Nr.14a.

bør dog mulig. v~d Lejlighed. tage~ op' ,igen. '!'7 f! ".r:, .~:,~.
Vejen pas .Matr~Nr.13a er.en.gammel·.Fæll~a-v:ej, hvis

5-6 Alen maa være tilstrækkelig, men ~ommunen'Bkal dog,

har overtaget Stien, være berettiget. ,·tiL:_at .1ud.vide ,denne

de gaaendes Skyld. Erstatningen fastaæt.tes. at- .Næ'\llnet • . ,
~

Stien udlægges i l'it m.:Bredde ,( exoL.Skrsan±nigerne-). Jord

erstattes med 2 Kr. pr. løbende Meter',' hyo:r d.ilr likke' '1:forvej

er eller skal udl~g~ea F~llesvej (saa1edes, som 'over Matr.Nr.

19, lz, læ og tY). pe~ ~an:ogsa~ bltve ~a~e'om'E~statning f~

Ulempe, navnlig i Form af ~iJ s1<:lld til Opsætning :.'af Hegn

som nede~~or- '!J~~.~eI!lt,og. ,~.øv:rig1i.under He:Qsyn tiL særlige

Største Delen af· Ejerne har ikke' re jst Spø'rgs1Jlaal'10m Erstatni
t .

for adskilliges V~dkommende~,.fordi".Stien8.At:lllæg,,~r.·en Pordel for

Ej~ndommensBeboere~._ ',,' .... ~.. !~.: ':.: .. : '1:'-',I
I I

\ \

\ !
I
I

Af denne Grund find~f'!,: Q.~r ikke. A.n+.edninS' t11::~a:t;1de Erstat ..

ni~g,~0l:" U~e~p~ til.Lodsejer:n~,.'I(ed ~~ovvejl;·n.;.:· ';'~/(:

P~a .enke l:te :~~rækn~,ng~~ ~aa ..Q.er, ,na~r Stien ,ler ,'a.a.bnet for

Offentligheden, sætt~~ .H~gn~:d~r ~og ~ behøver a.~.være midler-

_tidi~t •. Dett.~ .gæ;:tder..S~:x:'~kll~ngernEtOiVer, Ma1ir.·Nr~:60· (fra Huset),

.. S~, St. <?g~u, Iv" ly, l2~ ?g ,14e,,:Cpas' den sydil·:Lge ·ZU..d:e:).•

Hele Spørgsmaalet om Heg:q ,uliskydea .til endelig Af-gørelse



(ogsaa af Hensyn til Materialemangel) i 1945, da der inden den
1.September til Nævnet kan rettes Henvendelse om Anbringelse af
Hegn, hvorefter Fredningsnævnet afgør, om Kravet. bør tages til
Følge og fastsætte Hegnets Beskaffenhed.

Stien udlægges alene for gaaende, og Cykling er ikke tilladt,
hvor der kun er Sti eller privat Vej til en enkelt Ejendom.Bænke
maa udenfor Udsigtspladserne kun anbringes med vedkommende Grund-
ejers Tilladelse og efter Nævnets Anvisning.

Det bestemmes derfor, at Stien vil være at anlægge som foran
angivet, og at Sogneraadet lader Anlæget udføre. Det bør paabe-
gyndes senest i 1943.

Der udbetales i Erstatning til
Fru Ingrid Vissing 410 Kr.
Fru Emilie Bjufstrøm 440 -
Pcl. Christen Hansen 150 -
Fabrikant Kokfelt 200 -
LRSagfører Jerk 2000 -
Husejer P.Hansen 2357 -
Skotøjshandler L.E.Larsen 130
Rigsarkivar Lindvald 770 -
Grosserer J.Jensen 100 -
Fru Olga Mogensen 2000 -

ialt 8557 Kr.
De LRSagfører Jerk, Husejer P.Hansen og Fru Olga Mogensen

tilkommende Erstatninger udbetales mod Skøde pas Grunden. Kom-
munen afholder Omkostningerne herved. Den lader Hegn opsætte nu og
skal i sin Tid betale de Hegn, som Fredningsnævnet bestemmer skal
opsættes.

Erstatningen for Præsthøj udbetales til Sagfører Andr~ Jensen
som Prioritetshaver.

A.P.Larsen
Carl Poulsen K.Knudsen

. . . . . . . . . .
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