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Aar 1922 den 4. August ~iddag Kl. 12 afholdt Naturfrednings-
nævnet for Frederiksborg Amt Ijøde i Gilleleje, hvor da foretoges :.Sag aneaaende Sikring af fri Passage paa den ubevoksede
Strandbred i Søborg-Gilleleje Komm~~e og Tilvejebringelse af fornøden
Adgang til Strandbredden efter begæring af ~øborg-Gilleleje Kommune.

.........................
.Jer var .r:;nighedmellem alle Lodsejerne OIn, at der bør være

fri ?furdsel paa den u1evoksede Styandbred, men ikke nosen liet til
Ophold eller Baderet.

i;'orsaavidtangaar :5ørnehjemmet "Gilbjerggaard Anstalt" ,~_r __
hvilke t mød te kgl. Borgmester Lyu2,b;)'eaf .tlelsineør,begærede denne Por-

.holdet ordnet ~a2~edes, at der paa 2 Steder ved hnstaltens Strandbred
(hvert Sted i en Længde af ca 100 m), finder Afsp~rring Sted ved P~l
og Traad af den ~el af Stranden, som er nærmest Vandet, men dog saale-
des, at der er Passage bagved i en BreddE af mindst 4 m.

Dette fandt ~ævnet at kunne gaa ind paa.
Led Hensyn til Adgangsvejene til Strandbred::len.fandt Na::vnet,

at der paa Strækningen fra nlidstrups 3kel til Gilbjerggaards Anstalt
er tilstr~kkelig hdgang til Stranden af de deri varende 2 ~angveje og
ad en nedenfor n~vnt Sti.

~urer T~. Jacobsen og Laurits ~edersen erklærede, at de ind-
gaar paa, at der paa l":atr.l:r. 6c Strandbjers-'",ruplangs 3jendommens
vestlige Skel afgives en Sti i 2. Alens Bredde fra Strandvejen til Ha-
v~t, saaledes at det i filfælde af Grundens Udstykning ob Bebyggelse
sl-:::.alVEr.retilladt at forlægge Stien til et andet Sted paa Grunden, Som I

af Sogneraadet godkendes.



Borgmester Lyngby erklærede for Børnehjemmet Gilbjerggaards
Anstalt, at han samtykker i, at der bliver Ad8angsvej til Stranden fra
Strandvejen ved Skellet Vest for Anstaltens Grund, hvor Grunden ejes af
Enkefru Kildeborg, og han vil indgaa paa, at der udlægges en 4 Alen
Vej paa Anstaltens Grund, hvis Fru Kildeborg ikke indrømmer Færdselsret
paa hendes der værende Vej.

Tilbudet modtoges, og 30gneraadet vil have at sørge for, at
denne Adgang bringes i Orden, hvorom 80gneraadet tilskrives.
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............ .................
Paa Strækningen fra Byens vestlige Grænse til Havnen er der

3 offentlige Adgangsveje og Badehotellets Adgangsvej til Stranden,
hvilket maa anses for tilstrækkeligt. Fra Havnen østpaa er der 3 Ad-
gangsveje indtil Interessentskabet Fyrbakkernes Grund. øst for Fyrbak-
kerne til Nakkehoveds Fyrs Grund er der ingen Adgan0svej til Strand-

___v_e~jen. Sogneraadet foreslog, at en gammel ~angvej, der gaar fra den
. .) .offentlige Sti nedenom Stonehill, gøres tilgængelig for Almenheden som

Sti for gaaende Fardsel.
• I

Navnet maatte anse denne Adgang for nødvendig og den ene ~
mulige. Fabrikant John Petersen erklærede, at han for sit vedkomm~~~e

tt godkender denne Sti og tillader Fardsel af en af ham anbragt Stentrap-
pe.

Nævnet afsagde derefter saalydende
K e n d e l s e :

I Medfør af Naturfredningslovens § 21a bestemmes, at der
skal være fri Fardsel paa den ubevoksede Strandbred fra 0kellet mellem
Elidstrup Kommune og 3øborg-Jilleleje Kommune til Gilleleje Ilavn, ",

forsaevidt denne Strandbred hører under 3øborg-Gilleleje Kommune, og
Cst for Havnen til ~akkehoved ligeledes fri Passage paa Stranden. T- Invor I

..der er Høfder, lovede Ejerne at sætte Trapper til Passage. Heserv~ ~
tionen fra Gilbjerggaards Anstalt bliver at respektere.
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.?oruden de nuvttrende Ad;angsveje og den tilbuLlte Sti paa .0')
i..:atr.l:r. 60 3trandbjerstrup saL:t Adeangsvejen ved Gilbjerggaard Plan-
tage, vil dogneraadet vare at anmode om at drage Omsorg for, at der
etableres følgende Adgange fra den offentlige Sti til 3tranden, neolig

l) Paa Ingeniør K. Degn og S. og H. Nobels Ejendom llatr. Nr.
2a Strandbjerstrup en 2 Alen bred Sti, der vil v~re at lægge paa det
Sted af Grunden, hvor den volder Zjerne mindst Gene.

2) Den gamle ~angvej fra Stien til Nakkehoved, som gaar bag.
om Jtonehill, John Petersens 3jeniom, vil være ved Jogneraadets ~oran-
staltning at aabne for almindelig gaaende ?~rdsel.

~a saavidt passeret, blev der :ni3hed mellem Ingeniør K.

Jegn og 30eneraadet om, at den nuv~renie, traadte 3ti skal udlæg3es som
Gangsti, saaledes at Ejerne, naar Stien maatte vi~e sig at Vfure til
!~inder for Arealets Udnyttelse, har Ret til at fordre Stien forlagt
til det ene eller andet Skel. ~rs~atning for 3tien fas~sættes efter
Reglerne i Lov af 4. Juli 1850.

De r:J.ødte frafald t Zendelsens }'orkyndelse•
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A f s le r t f t.

Jtempelfri i H~nh'16 til
L~v af 8.~2j 1917.

D e l\: l a r [;. t i ,)n.

Underskrevne Købmand c.;f 3illeleje Th. Jac 'bsen .)[ TÆuritz
Pejersen s ',m :~j8re af :,:str.l\"r. 6c af 3srandborctrup, Søb"rc -;"'2n,
bestem'TIer J1l:'rve-d i i:l~n:J-)ld til Vedt;:;:'elss pG8 No-l:;'.lrfl'edninf,sr.':v(,c-:ts
?10:ie i ,}ill~L:je j2n 4._1,tg~St ICJ"':"', at Jer par V'Y' l1_vnte ~Jend \:;1 s'me A:i--::bl1,3 til Stra.l:1tr2iden s'u;l v:::re er: ? !~len bred Sti fra S l;;n,-vejc;n
t i 1 S tra nden, hvil k'~n St i sJ:aJ v J. re:: t i 1 fri F-:-rds el f ,lY' /\.lmenhed\:On •

• Jtien ~3k81 [,DO ':ed ;~jend~;:'":]ens v·::~~tlige SkE-l le:.l1bs dc:tte, men i Til-

tit f.xlde [li GI'llJlciens UdstykninG "Z Beby J;-:;lse s-,Dl .j- t v.-Bre tilludt et
f 'rl'f-'c:"se :':'tien til et :.::~det :;ted p8a :ir'J.rden, f,; ....m af S )J;ner8. det

::~etsanm.l.n'l~ninb 'In Jervi tuter ,.,g ,}r\lndbyrier fl'af:-~Jdes.
Jenr:ce ~)ek18rati 'n uJstedes i r'~(:;':før af I.-w 'ID }\:at'.1rfredninG 8f

. ---8. Ea-j-1-9-l-7-t-i-l--N 8-t-H-F..f-re e.-n-i--n·:~s·n~::v-n(o,-t-f......1r_Rr.~_rl_er_i ;':_22J_~rt,,;_Am:L .

~il Bekr~ftelse m~j v're Und~TG~rifter.

Gillsleje, d:m 17.A'.lcSUst 192?

Lauritz PeJ~rsen. Th. Jac 'bsen.
Læst inJen ~r nb'r~ vestre Birks ~et 5en 22.\~3ust 1922 'g indført.

Jac 1b-2US.

Frednin:::;s~:.;v~:et f 'r Frederi1:sb'rg Amt, d..J5.:'1[j 1944
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