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U D S K R I F T REG. NR. 42

K

af
Overfredningsnævnets ~orhandl1ngs- og

Kendelsesprotokol.

Aar 1919 den 28. Oktober afsagde Overfredningsnævnet følgende
Kendelse

i Sagen angaaende Adgang for Offentligheden til Greve-Kildebrønde
Strand, indanket af Direktør Holger Schmidt m.fl. og af Greve-Kilde-
brønde Sogneraad.

Da der ikke ved Naturfredningsloven er tillagt den Kommunal-
bestyrelse, som i Henhold til Lovens § 21 har rejst Krav om Færdsels-
ret paa en Strandbred, nogen Ret til at indanke Fredningsnævnets Ken-
delse for Overfredningsn~vnet, vil den af Greve-Kildebrønde Sogne-
raad foretagne Indankning være at afvise •

Idet bemærkes, at Overfredningsnævnet efter stedfunden Under-
søgelse ikke skønner, at nogen Del af den udyrkede og for Plante-
vækst blottede Strandbred har været inddraget under Havearealer før
den l. Januar 1916, vil Kendelsen forsaavidt den er paaanket, 1øvrigt
være at stadfæste i Henhold til de i samme anførte Grunde.

T h i e r a g t e s :
Forsaavidt angaar den af Greve-Kildebrønde Wogneraad fore-

tagne Indankning afvises Sagen.
Den af Fredningsnævnet for Roskilde Amtsraadskreds den

24. Oktober 1918 afsagte Kendelse angaaende Adgang for Offentligheden
til Greve-Kildebrønde Strand stadfæstes •
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Roskilde Amtsraadskreds.
af

Aar 1918, Torsdag den 24. Oktober Kl. 4Y2 Em. afholdt Nævnet
Møde paa Raadhuset i Roskilde, hvor da foretoges:

l. Sagen ang. Færdselsret ved Greve-Kildebrønde
Strand.

Nævnets Medlemmer enedes derefter om at afsige saalydende
K e n d e l s e :

Fredningsnævnet maa formene, at det er af væsentlig Betydning
for Befolkningens Friluftsliv, ikke blot for de i Greve og Kilde-
brønde Kommuner boende, men ogsaa for alle andre, der maatte søge ud
til den paagældende Egn, at kunne færdes til Fods langs Stranden, og
at Adgang hertil derfor bør aabnes for alle og enhver, men dog kun for
saavidt det kan foregaa paa den udyrkede for al Plantevækst blo,~
Del af Strandbredden. Derimod findes der ikke være nogen tils"ræ
lig Trang til saadan Færdsel med nogen Art af Befordringsmiddel Tæ.

sig ved Heste (Ridning) eller andre Dyr, ved Køretøjer, Automob~ r,
Cykler eller andre Befordringsmidler, og end mindre finder Nævnet
at der i Henhold til Loven om Naturfredntng kan eller bør gives nl
almindelig eller særlig Adgang til at hente Tang, Grus, Sten ellez
andet ved Stranden paa Steder, hvor den til Stranden stødende Grun
tilhører andre, og forsaavidt det ikke iøvrigt er hjemlet ved Lovel
Ligeledes formener Nævnet, at der ikke bør gives almindelig Adgang
Ophold paa eller Badning noget Sted paa Stranden.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om Erstatning for den Ulempe, so.
ved Færdselsretten for alle og enhver maatte tilføjes de enkelte Grund
ejere ved den heromhandlede Strand, er der ikke oplyst noget Steds
at være nogen bestemt paaviselig særlig Skade eller Værdiforringelse
for nogen enkelt af de heromhandlede Ejere fremfor nogen af de andre
og med Hensyn til den almindelige Ulempe for samtlige Ejendomme find!
der at maatte tages Hensyn til, at Adgangen til at færdes langs hele
Stranden i første Linie og væsentlig kommer selve Grundejerne til

;...

•



Gode, og herefter findes der ikke at være tilstrækkelig Grund til at
tilkende nogen af Grundejerne nogen Erstatning i denne Sag.

Det bemærkes, at de Hindringer, som paa enkelte Steder ved
Stranden er lagt for en Færdselsret som den ovennævnte saasom Staal-
traads- eller andet kunstigt Hegn, udover den omhandlede nøgne Strand-
bred, af vedkommende Ejer vil være at fjerne.

r Henhold til det saaledes anførte

P. Buch J.P.Jensen A.P.Olsen
•

eragtes:
Paa Greve-Kildebrønde Strand bør være fri og uhindret

for alle og enhver til at færdes forsaavidt og i det Omfang
ske paa den udyrkede og for Plantevækst blottede Strandbred
des, at denne Adgang ikkun tilkommer Fodgængere og ikke hjemler
til Ophold pas og Badning fra Strandbredden og ej heller til Op
af Tang eller andet paa andens Grund.

De nu bestaaende Staaltraads- eller andet Hegn, der
fornævnte Færdsel, bør af vedkommende Grundejere fjernes •

Der tilkommer ikke Grundejerne ved Stranden nogen Ers
i ovenomhandlede Anledning.
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Deklaration lyst den 19.11.1919 kvitteres herved til aflysning af
tingbogen forsåvidt angår ejendommen matr. nr. l h Hundige by,
Kildebrønde sogn. ~~

Fredningsnævnet for Roskilde amt,
den ~/'4.. .........,;--r- /<~?/

y~?::~
Ud. B. IndfØrt i dagbogen

don 2~AN 1977
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Ved skrivelse af 17.maj 1978 (j.nr. 97/1978) har De

anmodet om, at deklaration, lyst den 19.november 1919
på matr. nr. l g Hundige by, Kildebrønde sogn, om ad- l

gang for offentligheden til Greve-Kildebrønde strand,
jfr. fredningsnævnets kendelse af 24.oktober 1918, må
blive aflyst, idet den menes at have mistet sin betyd-
ning.

Da indholdet af fredningsnævnets kendelse af 24.
oktober 1918, efter anke stadfæstet af overfrednings-

nævnet den 28.oktober 1919 og tinglyst på en række
ejendomme på Greve-Kildebrønde strand den 19.november
1919 må anses for at være sammenfaldende med naturfred-
ningslovens § 54 kan nævnet tiltræde, at kendelsen af-
lyses.

Aflysningspåtegning i underskrevet stand følger hos- .
lagt tilbage.

,.'

A.G.Laugesen.
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