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U D S K R I l" ~' REG. NR. 8

:;O' \handlingsprotokollen for Fredningsnævnet for }'rederiksborg Amtsraadskreds.

af

Åar 1917 den 19. December ~m. Kl. lY2 mødte ~aturfrednings-

n~vnet for ~rederiksborg Amt paa Raadhuset i IIillerød, hvor der fore-

toges: Fredninger i f.elby 30gn, ~redning af 3tranden og Adgangsveje

til Stranden.

Der vil Vå:;re at give }'<±.rdselsret for alle og enhver paa den

udyrkede og for ~lantevwkst blottede Jtrandbred •

.l!'ølgende Adgangsve je bliver i ~'.edfør af llaturfredningslovens

§ 21 at etablere som Adgangsveje til den frie ~trandbred.

l) Længst imod Vest bliver der Adgangsvej til den Jordstriw-

mel af 6. Alens Bredde, som er fredet paa Grosserer ~endix' ~jendom

. i Portsættelse af denne Jordstrimmel mali dyd over l.1atr. Ilr. 4a 'l'ol1e-
t
f

;; rup ad en 6 Alen bred Vej, som l..e ,lem af Nævnet, Gaardejer C.A.Jorgen-
l' •,

sen, Tollerup, herved indl"ørnmer og bekrtbfter med sin Underskrift. :E'ra

;;)kellet for iilatr. lJr. 4a til ',lelbyvejen findes en privat Vej, paa hvil·

lv ken der finder Fu.rdse l :.3ted af alle 01:: enhver.
I

! 2) I Jkellet mellem Gaarden Latr. Ur. 14a og 15a Melby By,

tilhørende Jaardejer :Niels Jensen oe; Enkefru l..argrethe Petersen, fin-

des en privat Vej fra Vejen wellem Llelby og l'ollerup, hvilken Vej fort·

sættes langs Skellet mellem nævnte J.:.;jendomrnelige til Stranden, hvor

der er en Nedlwrsel, tilhørende Jadrdejer Niels Jensen.

1 Lærer J.'crpei frewlagde Fuldllla~t fra de no;vnte Ejere, hvoref- I

I

ter de tiltr~der denne Ordning (18 og 20).

3) Fra fuelby-Liseleje Vejen etableres en Gangsti over ~atr.

Nr. 12 Melby til jtranden, saaledes at deres Hetning paa et Stykke

henimod Stranden senere n""rmere bestemmes. ;jtien udmunder i en Pas-
l /
1 sage, som findes ved det nordøstliee Hjørne af l\låtr. Nr. 14a Llelby

mellem Latr. Dr. 14q og liatr. Nr. 14g og 14u.

Sagen herllled sluttet.

LU,lrer terpet fremlagde l!ulumagt fra l:Jjeren af l:latr. Nr.

12 (20).
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