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Aar 1929 den 5. Oktober blev i 3agen angaaende Klitterne ved
Tisvilde Hegn afsagt følgende

K e n d e 1 s e :

I.Ie1by>:>ognsTurist- og Naturfredningsforening har henledet
~'redninBsnævnets Opmærksomhed paa, at Opstillingen af Badehuse i og
ved Klitterne langs Havet ud for Tisvilde Hegn 8r til Skade for Ind-
trykket af Stedets ejendommelige Hatur.

Lige fra Tisvildeleje til Liseleje, en ~trækning af ca. 7 km
findes langs Stranden en Række høje Klitter og indenfor denne Klitrwk-
ke et Bælte, hvor Naaletræsbevoksningen paa Grund af Stormens Iilagter
meget lav. Den eneste Bebyggelse der findes paa hele Strækningen
er Skovløberstedet IIStængehusetll•

Klitrcekken ligljer paa Statens Grund, dels paa Tisvilde Hegns
dels paa Ass~rho Plantages Omraade paa Grundstykkerne (fra øst til
Vest) l,latr.Nr. la Tisvilde Plyvesand og Matr. Nr. 13i, 14e, llc, ge,
lod og 17c Melby. Paa idatr. Nr. la ligger - udenfor Skovhegnet - Stej
lepladsen ved Tisvildeleje, som er ParkeringsplaJs for Motorkøretøjer,
02 hvor mange har benyttet sig af den hidtidige fri Adgang til Opstil-
ling af badehuse.

I tidligere Aar, dog ikke i de tre sidste Aar, har Forstvæ-
senet medd-:::ltenkelte 5eboere af Sommervillaer ved Asserbo Tilladelse
til mod en aarlib Betaling af 10-20 Kr. at opstille Badehuse i Klitter
ne, og der findes for Tiden 6 saadanne anbragte meget synligt.

Anbringelsen af saadanne Bræddehuse opfattes med Rette som
forstyrrende Stedets Uberørthed, og Nævnet finder, at Hensynet til
Bevarelse af Naturens Udseende og Stemninger bør gaa forud for Hensyn
til de Beboere, der ønsker at have den Bekvemmelighed, som et Badehus
nær ved Stranden er.

Nævnet b e s t e m m e r derfor, at der ikke maa opstilles
BadJhuse i eller foran Klitrækken ud for Asserbo Plantage og Tisvilde
Hegn fra ~tejlepladsen ved Tisvildeleje til Stejlepladsen ved Liseleje
samt i det bagved liggende ferrff;n,hvor Bevoksningen er saa lav, at
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den ikke kan skjule Dadehusene.
Dette Forbud vil være at tinglyse. Det gælder ikke selve

Stejlepladsen ved Tisvildeleje.
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