
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

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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U D S K R I F T
af

~fhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1922 den 9. Jeptember fremlagde s i Kontinuation af den
den 10. August d.A. i IIulerod .0adehoLel afholdte .i!'orretningtil I-roto- I

kollen:
Skriftlig Protest af 26. f.M. fra Ingeniør Fr. Raaschou

m.fl. mod Strandbreddens Aabning til fri rassa~e.
l':roLestenhar cirkuleret mellem Nwvnets Uedlemmer og der

blev Enighed mellem disse om at afsige saalydende
K e n d e l s e :

I Anledning af, at Søborg-Gilleleje So~neraad i ~edrør af
Naturfredningsloven af 8. Naj 1917 har rettet Ilenvendeise til Hatur-
fredningsnævnet om, at der sikres Al~enlleden F~rdselsret paa den u~yr-
kede og for Plantev'.l.:kstblottede Strandbred fra SLatens Grund ved
Nakkehoved Fyr til Jkellet Ulellem Søborg og Bsbønderup Sogne ved
~ronningemølle, er der til N&vnet indgivet en skriftlig Protest fra
flere Lodsejere ved den anførte Strandbred.

Ve~ et paa ~tedet afholdt Wøue er det for Nwvnet bodtgjort,
at der tidligere llar v&ret en Sti langs det omweldte dtykke StranJ-
bred, der imidlertid nu af Lodsejerne er afspwrret, hvilken Sti har
været benyttet i ret lJetydeligt Omfang saavel af l~Gnen" :t'olksom navn-
lig af Turister, idet den førte langs meli et af de smukkeste Strand-
partier i Nordsjælland og var den kor test,,' og bekvemmeste Adgang fra
øst til Bakkerne ved Nakkehoved :b'yr,som er et af de ejendommeligste
Partier i Nordsjælland, der aarliu besøges af en stor Mængde Personer.
Stien har ikke kunnet retableres, og af saa meget større Betydning er
det derfor, at Almenheden har fri Fl:;.;rdselpaa Strandbredden.

De rejste Indsigelser mod dogneraadets Beg&ring findes
ikke at have Hjemmel i Naturfredningsloven og maa i ,lethele anses

Ifor at være uden Betydning overfor Almenhedens Krav paa ikke at spærrel
ude fra en saadan Strandbred, hvorfor ~ogneraadets Begæring vil være
at tage til ~ølge i MeJfør af Naturfredningslovens § 21.

T h i b e s t e ID m e s :
Der gives Almenheden Færdselsret paa den udyrkede og for

Plantevækst blottede ~trandbred fra Statens Grund ved ~akkehoved Fyr
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til 30gneskellet mellem ~øborg og Esbønderup Sogne ved Dronningmøl~~.
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