
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 17. Maj Middag Kl. 12 mødte Naturfredningsnævnet
Frederiksborg Amt i Hundested Kro, hvor da foretoges:

Fortsættelse af Fredningsforanstaltninger i ~horup Sogn
efter Begæring af Naturfredningsforeningen for Thorup Sogn.
Nævnets Medlemmer mødte. For Rekvirenten mødte Gaardejer

Nielsen, Uglerup.
............ . .

Sagen om Sti fra Hundested til Spodsbjerg Fyr.
Ingeniør Nyboe var mødt.
Forholdene toges i øjesyn, og Nævnet maatte give Hr. Nyboe

i, at Stien, som den nu er, ikke bør bibeholdes, da den vilde øde-
lægge hans østligste Byggegrunde, men at den bør føres langs Nyboes
'østlige Skel ind til Statens Grund. Hr. Nyboe erklærede, at hvis der

opnaas Tilladelse til, at Stien føres videre paa Statens Grund,
" il samtykke i, at der gives Almenheden Tilladelse til at færdes paa

tien paa hans Ejendom - paa det østlige Stykke forlagt til Skellet
mod Syd - imod at Foreningen eller Sogneeaadet paatager sig Stiens
orsvarlige Vedligeholdelse. - Han havde tænkt sig, at der i Stedet
or Vederlag for Stiens Afgivelse til Færdsel for Almenheden blev ydet
t aarligt Beløb af Naturfredningsforeningen til Anvendelse i vel-

'gørende Øjemed, men da han er bleven bekendt med, at Foreningen virker I

med ringe Midler, frafalder han dette Krav, idet han forventer, at
Foreningen til Gengæld vil love saa virksomt som muligt at hjælpe til
at værne hans Ejendom mod Overlast fra deres Side, som færdes paa
Stien.

Naar der i OverenSkomsten benævnes "Stien" menes derved hele
Passagen langs Nyboes sydlige og østlige Skel fra Byvejen fra Hundested
til Kikhavn.

Rekvirenten modtog Hr. Nyboes Tilbud.
Det overlodes til Nævnets Formand at søge Forhandlinger om

Stiens Fortsættelse paa Statens Grund •

"

...............
Jacobæus J. Jensen Bjellekjær Lars Hansen
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