
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

B213360
Rektangel



OVERFREDNINGSNÆVNET> 



I·

~,mi!iA.wmM,;.:E) ,~ æa Ed& zæa;SA"æza===miJ ....ymram,;:;:mlfUWiJLS'l!!.i:.t::;, ..atiima.mwJill1&s ... ll!!JBiIW!ftsm~;po/ ~'w.''''':"''~,,~''-. _

Q..

i..

•
I.

I

"

',.

I~
--)

I

r

II

II

Ir

~

I
,

._~'\ ., ,

I
I

!

i

I
I
I
I

REG. NR. 5 fl

U D S IC R I F T
af

uverfredningsn.0vnets Forhandlings- og Kendelsesprotokol.

Aar 1921 den 9' r,18j afs82:de uvel'fredningsn.Nl1et følgende

Kendelse i Sagen angaaende Adgang for Lff::nl;lighedell til Snap-

tun Strand og ~3kQv, forGlagt i Henhold til Naturfredningslovens

§ 16.

.-....,

Det i Fredningsn~Jv{l'.;;ts Kendelse orntal te, af Nwvnet paa Aastedet

afholdte Møde, ved hvilket Grænserne for d,,,t for <Jffe!ltligheden aabne-

de Lmraade nUlrmere GI' faavist, er ileke afholdt den l5'Juni 1920, illen

den 15'April 1919.

Med denne B~mLBrkningog iøv:cigt i fLnhold til de i Nævnets

Kendelse anførte Jcunde vil df3n være at stadf::ste.

Thi bestemmes;

Den af Fredningsn~vnet for Vejle Amtsraadskreds den 31'Juli

1920 afsagfe Kendelse angaaende Adgang for Gffantligheden til den

under Tønba11egaard og Jensgaard hørende Strandbred og Skov ved

Snaptun stadfæstes.
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U D S K R I F T

,~orhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Vejle Amtsraadskreds.·
af

l
i

I
,I
i

" .

Aar 1920 den 31. Juli blev i Sagen angaaende Adgang for Al-
menheden til Tønballegaards og Jensgaards Strand og Skov ved Snaptun
af Fredningsnævnet afsagt saalydende

K e n d e l s e :

Ved en af Fredningsnævnet den 19. Maj 1919 afsagt Kendelse
blev der givet Almenheden Adgang til den under Ejendommene Tønballe-

d gaard og Jensgaard i Glud Sogn hørende Strandbred og Skov ved Snaptun
J i et nærmere angivet Omfang og paa visse Vilkaar, hvorhos der til lag-
ji des Ejerne af de nævnte Ejendomme i Erstatning ialt }OOOKx. Blandt

;i Vilkaarene for Adgangsretten var, !l de Besøgende overholder naturl~ge
! OJnienshensyn og navnlig ikke beskadiger Skoven ved Afbrækning af Top-
s skud elle Grene, ej heller henkaster Madpapir, Madrester eller lig-

nende i Skoven eller paa Stranden, ~ Badning foregaar med Iagttagelse
af almindelige Ordens- og Velanstændighedshensyn, at Hunde og Cykler
intetsteds medtages, samt ~ det nøje overholdes, at Færdsel ikke
finder Sted udenfor de tilladte Steder. Hertil føjedes i Kendelsen,

,si,::;at saafremt disse Vilkaar for Adgangen ikke overholdtes, forbeholdt
'!~rEjerne sig at henvende sig til Fredningsnævnet, saaledes at dette, hvis I

,:~~det finder Ejernes Klage begrundet, kan konstatere, at Vilkaarene for
;l.fi

Adgangen ikke er opfyldt, og herefter erklære den Almenheden givne Ad- 1

gangsret for bortfalden.
Efter at denne Kendelse i Henhold til Naturfredningslovens § l

var forelagt Overfredningsnævnet har dette i Kendelse af ll. Maj 1920
udtalt, at da der ikke i Naturfredningsloven haves Hjemmel til at be-
stemme, at en ved Kendelse paalagt Servitut om Færdselsret kan bort-
falde i andre Tilfælde end i Lovens § 18 fastsat, maa den i Frednings-
nævnets Kendelse indeholdte Bestemmelse om, at Fredningsnævnet kan er-
klære Færdselsretten for bortfalden, saafremt de for Retten fastsatte
Vilkaar ikke overholdes, udgaa af Kendelsen, og da den mellem Frednings
nævnet og Ejerne af Tønballegaard og Jensgaard, Godsejerne F. Glud og
P.C.Glud aftalte forligsmæssige Ordning, der danner Grundlaget for
Kendelsen, saaledes ikke i sin Helhed vil kunne gennemføres, vil Kende]

\'''i~.'
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sen være at ophæve, saaledes at Spørgsmaalet om at paalægge Ejerne en
Servitut om Færdselsret, der kun kan bortfalde i Overensstemmelse
med Naturfredningslovens § 18, derefter kan optages af Fredningsnævnet
til fornyet Overvejelse.

r Henhold til denne Afgørelse af Overfredningsnævnet afholdt
Fredningsnævnet derefter paany Møde om Sagen: Herunder gjordes fra
Ejernes Side gældende, at naar det omtalte Vilkaar blev taget ud, vilde
Ordningen blive væsentlig byrdefuldere for de to Ejendomme, som h'
efter praktisk talt ikke vilde kunne blive fri for Adgangsretten,
selvom der fandt endog grove Misbrug Sted. for ~ønballegaards V
kommende vilde dette Forhold dire~te paavirke Ejendommens.Han~el8'
værdi, idet denne væsentlig beror paa Ejendommens Beskaffenhed so' I

Lystejendom. For Jensgaards Vedkommende vilde dette Moment nok I 1
I !gøre sig gældende i ringere Grad, men \log ikke helt være fjernet'i,I;

for begge Ejendomme vil det gælde, at der vil blive Besvær og Ud~:!
med at holde det ~apnede Areal i Orden. De mente derfor, at den 1111
satte Erstatning maatte væsentlig forhøjes. -Perhos maatte de krJ)
at Adgangen fremdeles kun var for Mennesker til Fods, saaledes
der ikke ,var Ret til at medtage Hunde og Cykler. J

Idet Nævnet i det hele fandt at maatte tiltræde disse Ej, .,
Betragtninger, enedes man pea lIødet, efter nogen Forhandling, om a, :-

II
fastsætte ~rstatningen til 8000 Kr., hvoraf 4500 Kr. til Tønballe~

• -'IIog 3500 Kr. til Jensgaard. løvrigt var der fremdeles Enighed om" l

at Sagen fremmedes paa den tidligere fastsatte Maade med de Ændri~,.....~",
der følger af det anførte, hvorved bemærkes, at naar der ikke 1 Kendel:'
sen kan knyttes nogen Retsvirkning til Overtrædelse af Vilkaar for
Færdselsretten, maa ogsaa selve disse Vilkaar udgaa.

I Henhold til det foranførte fastsætter Nævnet følgende
Bestemmelser om Almenhedens Adgang til den omhandlede Strandbred og
Skov: "

Der gives Almenheden fri Adgang til at færdes og opholde
sig pas Strandbredden mellem Havkanten og en Linie, der fra den nu-
værende Lasge i det'nu afspærrede Areals vestre Ende følger den nu-
værende, hen langs Stranden over Tønballegaards Jord førende Veje
søndre Side (Skovkanten hvor der er Skov ud til Vejen) indtil Skellet
mellem Tønballegaard og Jensgaard, hvorefter hele det i det følgende
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; I omhandlede Areal hører under Jensgaard. Omtrent ved n~vnte Skel staar
en Pæl med to hvide Strandfredningsmærker; herfra føres Grænselinien
i enlige Linie over mod det øverste nordre Hjørne af det paa Jensgaard:,
Hage liggende nedlagte Batteri (det saakaldte "Store Batteriii), saale-
des at Almenheden har Adgang til Arealet mellem Grænselinien og Vandet,
endvidere til hele Batteriet med Stranden udenfor dette. Fra Batteri-
ets søndre Side føres Grænselinien langs den derværende Stis vestre
Side ove~til Granskoven, ogsaa paa denne Strækning med Adgang for Al-
menheden til Arealet mellem Grænselinien og Vandet. Igennem Gran-
skoven fører fra Enden af den nysnævnte Sti en Vej tæt ved og langs
med Stranden i Retning mod ;;jy.d;ad denne Vej gives Ret for Almenheden

Gennemgang til Løvskoven og Stranden ved denne. I Løvskoven gives
til Færdsel i en Firkant paa ca. 25-30 Tdr. Land, begyndende hvor

- paa hvilket Sted der nu laves Nedgang til Stranden- -ved Nævnets Møde paa Aastedet den 15. f.M.
l'

.~nærmere paaviste Veje; Sydgrænsen er ved den saakald te "Lerbæk" • Af
~
'I<IStrandbredden udfor Jensgaards Løvskov gives Adgang for Almenheden til
,Strækningen fra den før nævnte nye ,Nedgang til Stranden indtil 50 Favne

syd for "Lerbæk", hvor Grænsen for' det tilgængelige Areal markeres ved
,',enAfviserpæl. Paa Strækningen Syd for "Lerbæk" er det alene selve
,l '

JtStrandbredden, der haves Adgang til, hvorimod den ovenfor denne Del af
~~Stranden liggende ,Skov fremdeles ikke er tilgængelig.

t Paa de Strandbredder, hvortil Almenheden efter foranstaaende
v
i faar Adgang haves Ret saavel til Færdsel som til Ophold og Badning:.

'lf'l.'

For hele det sualedes frigivne Areal af strand og Skov skal dog Adgangs·
retten være indskrænket til Maanederne Maj, Juni, Juli og August, og
gælder kun Mennesker til Fods, saaledes at der navnlig ikke haves Ret
til at medtage Hunde og Cykler.

Den Erstatning som vil vwre at yde for den saaledes indrømmede
Fwrdselsret, og som 1 sin Helhed vil vwre at tillægge Ejerne af de paa-
gældende Ejendomme. fastsættes efter det foranførte til ialt 8000 Kr.
at fordele med 4500 Kr. til Ejeren af Tønballegaard og 3500 Kr. til
Ejeren af Jensgaard.

Nævnet maa derhos af de i den tidligere Kendelse anførte
Grunde finde, at det - cgsaa efter Erstatningens Fornøjelse - bør være
et Vilkaar for Sagens Gennemførelse, at Horsens Købstad - gennem By-
raadet eller ad anden Vej - udreder Halvdelen af Erstatningen, medens

~
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den anden Halvdel udredes efter Reglen 1 Naturfredningslovens § 13,._
lste Stk.

'.

Den Offentligheden givne Adgangsret træder i Kraft en ~aaned
efter den Dag, da den endelige Kendelse er forkyndt for Ejerne af Tøn-o

ballegaard og Jensgaard, forsaavidt dette Tidspunkt falder indenfor

,
,

"

,

Nævnet vil v~re at forelægge for Overfredningsnævnet - vil være

de Sommermaaneder, 1 hvilke Adgangen efter foransta,aende overhove,~',JI'I·'.II',i

skal staa aaben. ellers fra den først paafølgende lste Maj. !,l J:,
Nærværende Kendelse - der 1 Medfør af fornævnte Lovs § 1$' 'II

:i'jl
" ,,
'::1

'"1.,,1

~"I

l'

A. Rudbeok J. Krag H.A.Hansen

'r,

'",

t1nglæse paa Fo11erne for Tønballegaard, Matr. Nr. 7b, Sb,
sl, 12a alle af østrup, Glud Sogn, og for Jensgaard, Matr.t.

,

:r
I

Jensgaard, lo Nederskoven og Kjærskoven, 2a, 2b Jensgaard, 3b
.Se, 15b, 19b Sønderby, 28 østrup, 3 Glud, 29a, 29b, ,Oa, ,Ob, 3 la. l:

I'

32b, 33a, 36a, 36b, 290, 30e, 3le, ,2e, 33e, 360 østrup, ligeled.l
, l',II·Glud Sogn, som serv1tutstiftende med Hensyn til den Almenheden g~l:

i,

Ret til Færdsel m.v.
T h i b e s t e m ro e s :

Til den under Tønballegaard og Jensgaard 1 Glud Sogn hørl
Strandbred og Skov ved Snaptun gives der Almenheden Adgang som OVI

nærmere angivet. Der tillægges Ejerne af de nævnte Ejendomme 1 E~
nlng ialt SOOO Kr., hvormed nærmere forholdds som ovenfor anført.

~ .4"

"
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UDSKRIFT

af J

..........
Overfredningsnævnets Kendelses- og Forhand-

lingsprotokol.

Aar 1920 den ll." Maj afsagde Overfredningsnævnet paa Grund-
',~I'!·',::L'W.f\i~

:~":'~!~":".lag af den skriftlige Votering følgende

i~~ K e n d e l s e
\"~i:~i•.. "[fl i Sagen, angaaende Adgang f~r Offentligheden til Snaptun Strand og

l.~'.'.':>..~' Skov, forelagt i Henhold til Naturfredningslovens § 16.
~''i :

rU;:': Efter de foreliggende Oplysninger find:,:s deJ' at være Grund

f"li:;~ til at aabne Almenheden Adgang til i nærmere fastsat Omfang at færdes
I·,.,

~;.paa den i Fredningsnævnets Kendelse omhandlede Strandbred og Skov,
lti:l<
!-":; hvortil der er Hjemmel i Naturfredningslovens § 5, jfr. § 1. Da der
_:"j.l

~~:imidlertid ikke i Naturfredningsloven haves Hjemmel til at bestemme,
!~"If.~}
~;I(' at en ved Kendelse paalagt Servitut om Færdselsret kan bortfalde i
~i"I'~:~andre Tilfælde end i Lovens' § 18 fastsat, maa den i Kend~lsen inde-

I;· holdte Bestemmelse om, at Fredningsna'Vnet kan erkl~re F~rdselsretten

~J1:for bortfalden, saafremt de for Retten fastsatte Vilkaar ikke over-

~ihOldes, udgaa af Kendelsen, og da den mellem Fredningsnævnet og Ejer-
:;;il,

l'.'.'.'.~.;.t...(.;ne af Tønballegaard og JensgaarJ, Godsejerne F. GlUd. og P.C.Glud, af-

:{.~'[tal te forligsmæssig Ordning, der danner Grund laget for Kendelsen, saa-
d[~\
"~\

~.~:ledes ikke i sin Helhed vil kunne gennemføres, vil Kendelsen være
:,J~~:
~~at ophæve, saaledes at Spørgsmaalet om at paalægge Ejerne en Servitut

" .t::~om f'ærdselsret, der kun kan bortfalde ~ Overensstemmelse med Naturfred-

. nings10vens § 18, derefter kan optages af I!'redningsnævnet til fornyet

Overvejelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Fredningsnævnet for Vejle Amtsraadskreds den 19. Maj

'. 1919 afsagte Kendelse angaaende Adgang for Offentligheden til den under

Tønba1legaard og Jensgaard hør~nde Strandbred og Skov ved Snaptun op-

hæves •
,

!

I-
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UDSKRIFT

r-'rhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Vejle Amtsraadskreds.
af I

I
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Aar 1919 den 19. Maj blev i Sagen angaaende Adgang for Almen-
heden til Tønballegaards og Jensgaards Strand og Skov ved Snaptun af
Nævnet afsagt saalydende

K e n d e l s e :

I Marts og Juni 1918 henvendte Horsens Turistforening og Fæl-
lesudvalget for Landsfredning sig til Fredningsnwvnet for Vejle Amt
med Anmodning om at optage til Undersøgelse og eventuel Paakendelse
Spørgsmaalet om Adgangs- og Færdselsret, derunder Ret til Badning for
Almenheden paa den under Tønballegaards i Glud Sogn - og som det un-
der Sagens Behandling har vist sig, under Jensgaard i samme Sogn - 11121-

rende Strandbred ved Snaptun, til hvilken der tidligere har været fri.
og wlindret Adgang, men som Ejeren fornagle Aar siden havde aflukket,

1

ligesom han delvis havde lukket for Adgang til den ved Stranden væren~:
de Skov. Det anførtes i Henvendelsen, at Snaptun, hvortil der er
Dampsk1bsforbindelse fra Horsens, er et af denne Købstads Udflugtsste-
der, der tidligere, da Adgangen til Stranden var fri, var meget søgt,
og at Stedet har særlig Betydning for Horsens Befolknings Friluftsliv~ 1

I!'oranledigetaf denne Henvendelse har Nævnet under en Række Møder for-·
handlet Sagen med Ejerne henholdsvis af 'I'ønballegaard,Godsejer :E'. Glu
nu af Horsens, og af Jensgaard, Godsejer P.C.Glud. Oprindelig prote-
sterede. disse Ejere mod Sagens Fremme, idet de ikke kunde erkende, at
Lovens Betingelser for at give Almenheden Adgang til den nu afspærrede
Del af deres Ejendomme var til Stede. Efter at der var ført en Række
yderligere Forhandlinger med Ejerne, dels underhaanden mellem disse og
Horsens Turistforening samt Fællesudvalget for Landsfredning deleun-
der Møder for Nævnet, har Ejerne imidlertid fremsat et Tilbud om at
give Almenheden en nærmere begrænset og betinget Adgang til Stranden I

og Skoven ved Snaptun. Dette Tilbud gaar ud paa følgende:
Der gives Almenheden fri Adgang til at færdes og opholde sig.

paa Strand bredden mellem Havkanten og en Lini~, der fra den nuværende·
Laagei det nu afspærrede Areals vestre Ende følger den nuværende,
hen langs Stranden over Tønballegaards Jord førende Vejs søndre Side
(Skovlcanten, hvor der er Skov ud til Vejen) indtil Skellet mellem Tøn-
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ballegaard og Jens~aard, hvorefter hele det i det følgende omhandlede
Areal hører under Jensgaard. Omtrent ved nævnte Skel staar en Pæl'--\d
to hvide Strahdfredningsmærker; ,herfra føres Grænselinien i en lige Li~
nie over mod det øverste nordre Hjørne af det paa Jensgaards Hage lig-
gende, nedlagte Batteri (det saaka1dte "Store Batteri"), saaledes at
Almenheden har Adgang til Arealet mellem Grænselinien og Vandet, end-
videre til hele Batteriet med Stranden udenfor dette. Fra Batte

gang til Løvskoven og Stranden ved denne.

søndre Side føres Grænselinien langs den derværende Stis vestre S
over til Granskoven, ogsaa paa denne Strækning
den til"Arealet mellem Grænselinien og Vandet. Igennem Granskove
rer fra'Enden af den nysnævnte Sti en Vej tæt ved og langs med S~.

'~~I

den i Retning mod Syd; ad denne Vej gives Ret for Almenheden til '!I"
I Løvskoven gives Ret:Gr,u!e

l!'ærdsel.i en Firkant paa ca. 25 - 30 'rdr. Land, begyndende hvor'
ne hører op - paa hvilket Sted der ~u laves en Ned_~ang til
og iøvrigt begrænset af ved Nævnets Møde paa Aastedet den 15. f.'
nærmere paaviste Veje; Sydgrænsen er ved den saakaldte "Lerbæk".
Strandbredden udfor Jensgaards Løvskov gives Adgang for
Strækningen fra den før nævnte nye Nedgang til Stranden
syd for "Lerbæk", hvor Grænsen for det tilgængelige Areal marker
en Afviserpæl. Paa,Strækningen Syd for "Lerbæk" er det alene se
Strandbredden, der haves Adgang til, hvorimod den ovenfor denne
af Stranden liggende Skov fremdeles ikke er tilgængelig.

Paa de Strandbredder, hvortil Almenheden
faar Adgang, haves Ret saavel til Færdsel som til Ophold og
For hele de;t saaledes frigivne Areal af Strand og Skov skal dog Ad.-
gangsre~ten være indskrænket til Maanederne Maj, Juni, Juli og August.. de
Det er derhos en almindelig Forudsætning for Ejernes Tilbud, ~Besøger
de overholder naturlige Ordenshensyn og navnlig ikke beskadiger Skoven
ved Afbrækning af Topskud eller Grene, ej heller henkaster Madpapil'....

I

Madrester eller lignende i Skoven eller paa Stranden, at Badningen
foregaar med Iagttagelse af almindelige Ordens- og Velanstændigheds-
hensyn,·at Hunde og Cykler intetsteds medtages, samt at det nøje over-

. ,'.:~

holdes; at Færdsel ikke finder Sted udenfor de tilladte Steder. Saa-
fremt disse Vilkaar for Adgangen ikke overholdes, forbeholder Ejerne
sig at 'henvende sig til Fredningsnævnet, saaledes at dette, hvis det
finder Ejernes Klage begrundet, kan konstatere,.at Vilkaarene for Ad-

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  



l..
I li~..

I

l- I
I

L.~I
(.

l."

~..

r

r'
r'-~:

"

r'

e'
I

~

,.-'\

..
,"'~ '."\'i' ...... "'.'

:.....

gangen:ikke er opfyldt, og herefter erklære den Almenheden givne Ad-
gangsret for bortfalden.

'Med Hensyn til den Ejerne tilkommende Erstatning har disse,
efter oprindelig at have fremsat væsentlig større Krav, sluttelig er-
klæret' sig tilfredse med en Erstatning paa ialt 3000 Kr., at fordele
med 2500 Kr. til Ejeren af Tønballegaard og 500 Kr. til Ejeren af Jens
gaard, hvilken Erstatning udgør det Beløb, hvortil Ejerne ansætter Ud-
giften ved Hejsning og Vedligeholdelse af et af dem ønsket Hegn mellen
den frigivne og den forbeholdte Del af Tønballegaards og til Dels Jens
gaards·Jorder saint af de fornødne Advarselstavler o.lign. I Anlednint:
af Forbeholdet om eventuelt Bortfald af Adgangsretten har Ejerne erkla
ret sig villige til, saafremt Adgangsretten maatte bortfalde inden
5 Aar~ regnet fra l. Maj 1920, at tilbagebetale ialt 1000 Kr. af Er-
statningen, hvoraf 800 Kr. udredes af Ejeren af 'rønballegaard og
200 Kr. af Ejeren af Jensgaard.

Det af Ejerne saaledes fremsatte Tilbud er erklæret for til-
fredsstillende af de mødte Repræsentanter for Horsens ~uristforening
og Repræsentanten for Fællesudvalget for Landsfredning, hvilken sidste,
dog ikke gav Møde ved Sagens sidste Behandling for Nævnet, da Ej~rnes
endelige Erstatningsfordring fremkom. Nævnet maa ligeledes fur sit
Vedkommende finde, at Ej.ernes ovenanførte, endelige Tilbud, der er
fremkownet under Medvirkning af Nævnet, er egnet til at læggætil
Grund:ved Sagens Afgørelse, idet paa den ene Side Almenheden derved
skønnes at faa sin Interesse i Adgang til den omhandlede Strand og
::?kov...hvilken Adgang utvivlsomt er af væsentlig Betydning for Be-
folkningens Friluftsliv, særlig for Beboerne i Horsens - fyldestgj ort I

i væse~tlig tilfredsstillende Omfang, medens paa den ~nden Side den
'af ~jerne endelig fordrede Erstatning - hvis Anvendelse s~rlig til
Hegn maa være Ejernes egen Sag - ikke findes at overstige en rimelig
Erstatning. Erstatningsbeløbet vil, som anført, i sin Helhed være at
tillægge Ejerne af de paagældende Ejendomme.

I Henhold hertil bifalder Nævnet, at Sagen i det hele afgørei
overensstemmende med Ejernes foran nærmere anførte Tilbud, dog med del
Tilføjelse, at da Beboerne af Horsens Købstad har den umiddelbare og,

. Ivæsentlige Interesse i Sagens Gennemførelse, findes det at burde være
et Vilkaar, at nævnte Købstad udreder Halvdelen af Erstatningen til
Ejerne, altsaa 1500 Kr., medens den anden Halvdel udredes efter Reglel
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~t, i Lov om Naturfredning af s. Maj 1917 § 13, l. Stk. Endvidere bemær-
I"" ...~

., IlOkale Forhold maa Adgangsretten til begge .tijendollJ-kes, at ifølge de
L. mes Arealer anses som en Helhed, saaledes at den, ligesom den er paa-

lagt Ejendommene under eet" kun vil ,kunne hæves for begge Ejendomllie
under eet, samt at den fornævnte eventuelle Tilbagebetaling af en

,af Erstatningen vil være et Vilkaar for, at en af ~jerne fremsat
ring om Tilbagekaldelse af den givne Adgangsret kan tages til Føl'

Den Offentligheden givne Adgangsret 'træder i Kraft en
efter den Dag, da den endelige Kendelse er forkyndt ,for Ejerne
ballegaard og Jensgaard, forsaavidt dette Tidspunkt falder indenf

,Jensgaard, le Nederskoven og Kjærskoven, 2a, 2b Jensgaard, 3b

li,'I,'I.!,
li ~
J~I'

l,,!
,j"

iJ
,~

1

1 ISe, 15b, 19b Sønderby, 2S østrup, 3 Glud, 29a, 29b, 30a, 30b, 31a~ "r';':
32b, 33a',,,36a,36b, 290, 30c, 31c, 32c, 33c, 36e 0strup, ligelede', i(), L
Glud Sogn''-som servitut stiftende med Hensyn til den Almenheden gi ',lill"

jl ~-''''''Ii I
Ret tilF,,"rdsel m.v. ',1t, I ' I,l! ;': ,

I III l'Thi e r a g te s : ,'i I,

,

Til den under Ejendommene "Tønballegaard" og "Jensgaard"l
t;'

Glud Sogn/hørende Strandbred og Skov ved Jnaptun gives der Almen~

1--

-~, Sommermaaneder, i hvilke Adgangen efter foranstaaende overhovedet
~taa aaben, ellers fra den først paafølgende 1. Maj.

Nærværende Kendelse - der i LieJfør af fornævnte Lovs §

Nævnet:vil være at forelægge for Overfredningsnwvnet - vil være
tinglæse paa :b'oliernefor Tønballegaard, Llatr. Nr. 7b, Sb, 5e,
sl, 12a, alle af Ø:3trup, Glud Sogn, og for Jensgaard, I\latr.Nr.

Adgang i det ovenfor nærmere angivne Omfang og paa de der anførte
kaar. Der tillægges bjerne af de nævnte Ejendomme i Erstatning ialt
3000 Kr., hvormed nærmere forholdes som ovenfor anført.

-,.~~

A. Rudbeck l. Krag Hans Andersen'Hansen
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