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OVERFREmaNGSN/EVNE'l'SK7NDELSESFRCT OKCJL.

Aar 1932 den 23.April afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlag af den skriftlige V0teri.n~ følgende Kendelse i
Sagen angaaende Fredning af Asnæs F0rsk~v 0g Vestersk0v m.v.

Den af Fredninf,sn~vnet f0r H~lb~k Amtsraadskreds
den 26.Jn.nuar 1931 i denne Sag afsa;~te Kendelse er f'lrelagt (Ner-
fredningsn;evnet i Medfør af Natu.rfredningsJ wens § 16, hv ,rh,s
Kendelsen i Medfør af Naturfredningsl,vens § 14, 2.Stk., jfr.
§ 11, 2.Stk. af Justitsministeriet er frlrelagt Overfredningsnævnet.

0verfredningsnevnet hur ved et den ~8.Maj 1931 afhnldt
Aastedsmøde besigti~et de Arealer, om hvis Fredning der er frem-
sat Beg'ering.

Overfrlr OVerfredningsn-:evnethar Ejeren af Asnæs F1rskl)v
ng Vestersklv. H~fjDgermester Peder Andreas Lund. ~aastaaet den af
Frednin~snævnet afsagte Kendelse stadf~stet, d0g saaledes, at
han har givet Afkald paa den Del af den ham ved Kendelsen tillagte
Erstatning, der i H<:?nhlldtil denne vil være at udrede af K81undb Ira
K'1mmune.

Ejeren har derh0s bestridt Justitsministeriets Beføjelse
til at f'relægce Sagen f,r Uverfredninbsnævnet, idet han anfører,
at Frednin~snEvnets Kendelse ikke gaar ud paa. at intet skal f,re-
tages, "g derf~r ikke ~mfattes af Reglen i Naturfredningslwens
§ 14, 2.Stk., ;ifr; § 11, 2.Stk.

Fnrsaavidt der ikke gives ham Medhold heri, 0g Kendelsen
ikke stadf:nstes, hAr Ejeren derh')s nedlagt Paastland paa Erstatning
f ,r l) Jagten 18r)/)Kr. a~Jr]iR, kapitaliseret efter de sædvanlige
Regler~ 2) Indskrænkninp; i Sklvdriften 36GO Kr. aarlig, kapitali-
seret eftf;r d8 s:Bdv~nli~e Hegler og 3) Indskrumkning i Ejend'lms-
retten iøvrigt 27. ()()I) Kr.

Efter In!h)ldet af Fredningsn ,vnets Kendelse, hv~refter
Nævnet har bestemt, at der ikke med Hensyn til Asnæs Vestersk0V
og den sydlige Del af Asnæs F0rsk0v vil være at f1retage n1gen
Fredningsf'1ranstaltninger, vil der nu ikke kunne gives Ejeren
Medh"ld i hl3ns Paastand 'm Ju.stitsministeriets manglende Beføjelse
til at f'relægge Sa~en til Prøvelse i dens Helhed af Overfrednings-
nævnet.

Da der derh0s efter det f"r Overfrednin:ssnævnet f'1religgen-
de ikke ved den af Fredningsnævnet trufne Afgørelse skønnes at
være tilvejebragt en fuldt tilfredsstillende Løsning af Spørgs-
mbGlet 'm Offentlighedens Adgang til Færdsel 'i Asnæs Ft')rskt')vng
ti1 FJlrdsel rlg-~J[)h~ld naa Strandbredderne n ')rd~g syd f'lrdenne,
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har man ved gentagne Fnrhandlincer med de interesserede Parter
f1rsøgt at tilvejebringe en rimelig f1rligsmæssig ~øsning. Dette
er imi,dlertid ikke lykkedes, oB det er ej heller under 3'Jgens Be-
handling lykkedes at npnaa Enighed med Ejeren ,m,Fredningens Omfang
{)g Størrelsen af den Erstatning, der maatte tilk·)mme han f.}r denne.

(werfredningsnævnet har fundet, at Ejerens Interesse i
at bevare uf~rstyrret Besiddelse af en Del af Strandbredden til
be~;ge Sider af hans S·..,mmerboligved Snrtenstenhuset i Henhold til
§ 1,2. Stk. i Naturfredningsl wen under de f')religgende CJmstæn-
digheder i et vist lmfang bør imødek'~nes.

Efter samtlige de sa~ledes under Sagen tilvejebragte
Gpl vsninger maa Overfrednin[';sn:evnet f0rmene, at A.snæs Forskl)v
og Strandhredderne langs dcn1e mnd Nord og Svd har en SDa væsent-
lig BetyJning for Befl)lkningens Friluftsliv, at der bør træffes
følgende Fredningsbestemmelser:

ner aabnes Adgang for Offentligheden til Færdsel og OP-
h,ld paa et Areal af "Hedvigslyst"s J.,rder, bec;rænset m,d øst af
det ca. 50() m øst for Sortenstenshuset beliggende Stendige, m·ld
Nnrd af Kvstlinien, mod Svd af Grevindestien og mnd Vest af en
Linie. trukket imellem Kvstlinien ng Grevindestien i en Afstand
af 25CJ m fra Stendiget parallelt med dette. Fra det Punkt, hV'lr
Grevindestien sk~rer dette Areals vestlige Gr~nse ~g indtil Sknv-
stien, der udmunder ca. 20c; m syd for Sortenstenshuset, anlægGes
der ved Fredningsnævnets Foranstaltning en Sti, der ligesom
Grevindestien vil være at foranledige nptaget paa det offentli~e
Gangstiregulativ.

Endvidere aabnes der Adgang for Offentligheden til ()p-
hnld og Færdsel saavel paa Stranden langs den nnrdlige Ride af
Asnæs Forsk~v fra et Punkt, beliggende 30G m vest for Sortenster
huset 1~ indtil Brændebr0en, S0m naa det paa denne strækning
mellem jen udyrkede, f0r Plantevækst blottede Strandbred og Sk0v-
brynet beli,g,~ende Areal.

P,.a d9n langs F 1rsk wens sYdlige Side gaaende Strandbred
gives d8r ()ffentligheden Ad,!ang til' CJphnld 'g Færdsel, hv w-

hnfl der na:' denne Strandbred fra et Areal" hvis Ud$træknin~ nær.:llH'e
vil v..;rl't at fast",æLt .. af Fr"'llniu",an<tlvn""t,lliveR Het. t.il 8adning.

~!lrl~1; liT ~",'oYl""Q "611' LJfl'Hutli.,;lJ.",JenAo~an...;til FærJwel
til FJ'18 Yla8 Ve iA 1~<..;ti ~1' i hele F"rsk·wen, dl'lgat det i Tiden
fra den 15.April til 15.Juni skal være Ejeren tilladt at ,forbyde
Færds~l i Jen Del af Flrsk'ven, der ligger nlrd flr den offent~ige
Bivej, herfra dng undtaget Vejen fra denne )g indtil Brændebroen,
samt F0rbindelsesvejen fra den pr'jekterede Sti og til de vest
f"r Snrtenstenshuset værende fredede Arealer.

Gver de Are~ler, til hvilke der i Henh,ld til f0ranstaaende
er givet (Jffentligheden J~d,gang, maa der ikke uden ,Fredningsnævnets
Samtvkke udøves n'1gen Raaden, s 1m er til Hinder f 1r (Jffentlig-
hedens frie F~rdsel.

Derimod f'inder (Nerfredninbsnævne't ikke efter det f.,relig-
gende Anlednine til f.,r ~iden At træffe særlig Bestemmelse nm Adgang
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f0r ,Offentligheden til Asnæs Vestersk~v ud,ver den Adgang, S0m
• J

al,le,redeer ti,lLdt af E';eren.
Den n:crmere Fastsættelse af den S,ieren i Anledning af

Frednin~en s,m anført tilk'~mende Erstat~inG ~i~ vær~ at fnre-
ta.ge af den i Henh,ld til Lw Nr. 523 af l5.Decu:nb;;:rlq22 Uw.l-
satte 'l'aksatirmskommissi'm. I (Nerensstemmelse med det saaledes
8nførte vil den af FredninBsn~vnet afsagte Kendelse være at ændre.

T h i b e s t e ~ m e s
Den af Fredningsnævnet f ,r H0lbæk Amtsraadskreds den

26.Jsnuar 1931 afsagte Kendelsp. angaaende FredninG af Asnæs For-
sknv 'g Vestersknv ophæves.

Der aobnes Aduang fnr Offentligheden til Færdsel ng Gp-
hnld naa et Are3l af "Hedvigslyst"s J'"lrder,begrænset m,d øst
af det C8. ~00 m øst f'r S'rtenstenshaset belig~ende Stendige.
m"d N,rd af !<;vstlinien,m"ld Svd af Grevindestien og m"d Vest af en
Linie, trukket imellem Kystlinien ng Grevindestien i en Afstand
af "5() m fra Stendiget parallelt med dette. Fra det Punkt. hV0r
Grevindestien skærer Jette Areals v8stlige Grænse ng indtil Skov-
stien. der udmunder ea. 20() m syd f"r S 'rtenstenshuset, anlæg~es
der ved Fredningsuævnets FnrHnstaltning en Sti, der liges,Ol
Grevindestien vil være at f lranledige ')ptaget paa det )ffentlige
Gangregulativ.

Endvidere aabnes der Adgang f,r 0ffentligheden til Oph(')ld
ng Færdsel saavel pa.lStranden langs dep n"rdlige Side, af Asnæs
F"rsk 'v fru et rllnkt, b31i,-gende 3(){Jruvest f.,r Sortenstenshus03t
'~ inntil Brænnebrlen, s~m pa~ det ~aa denne Str~kning mellem

den udvrkede, f"r PIantf'lVækstbl·,tte:e St['andbred og Sk'wbrynet
belia~enne Areal.

PRa den lan~s Forsk ~ens sydlige Side· gaBende Strandbred
gives del' (;ffsntligheden Adgang til (Jph0Jd ng F<erdsel, hvnrhos
der pua denneStrandbred fra et Areal, hvis Udstr'Ekning nærmere
vil være at fastsætte af Frednineoncvnet, gives Ret til Badning.

Endelig aabnes der Offentlip;heden t'dgang til Færdsel til
Fnds paa Ve;ie '1gStier i hele F·,rsk'wen, d og at det i Tiden
fra den IS.April til IS. Juni skal være 8jeren tilladt at f,r-
b:vde F'Erdsel i den Del uf F 'rs},'ven, jer ligger n ,rd f0r den

fiffentlii58Bivej, herfra d "J; undto.,'et Vejen fra denne ng indtil
Brændebrnen, s1:JmtF lrbindels8svto:jenfra den pr 'jekterede Sti
og til de vest f0r 3nrt.,;nstenshus13tværende fredede Arealer. I

0ver de Arealer, til hvilke der i Henh0ld til fnran-
st8aende er givet 0ffentlighed8n Adgang, maa der ikke uden
Fredningsnævnets Samtykke udøves n"gen Raaden, Snm er til Hinder
for Offentlighedens frie Færdsel.

Saafremt Brændebrnen maatte blive ødelagt, og Ejeren
ikke istandsætter den inden en nærmere af Fredningsn~vnet

fastsat Frist, skal Kalundbnrg Knmmune hove Ret til at genr)~føre
eller reparere BI''en.

Den nærmere Fastsættelse af den E;ieren tilkommende Erstat-
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ning vil være at f 'retage af den i Henhr)ld til Lov Nr. 523 af
15. December] 922 nedsatte Taksr,ti 11nsk()rnmissi'-m. Erstatningen
udredes med Halvdelen henh')ldsvis af Statskas~:en "lg af Hl)lb'ek
Amtsrepartiti~nsfl)nd.
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Forhanolingsprot1kolle for Fredningsnævnet for Hol-
blflkAmt.

K e n d ~ J s e :
Asnæg F0rsk~v ti1h0rte on~lnnelig Grevskab~t Lerchenbo~e,

n.p,ri Henh·,lti.til TJ0V N~. 5Fi'3 af 4.(;ktnber 1919 vel} Lensnævnets
Ke~np.l~e af 1l.AumQst 1923 blev Rfløst n~ ~ik over til fri Ejep-dom
o" d~rpfter tilh0rta Lens~reve Chr. ~erche, ~erchenbo~g.

I T,en~n'EvnetsSkri.velRP-af samme Dato 'bemærkes net, at der
ikke er till~qt d~t Offentlige n'gen Forkøbsret i Følge Lensafløs-
nil1f:sl'wenRPrp.:.? med Hel"lAvntil a~ G~evskabet ti lhQlrenda Skrwe,
Ramt Strandbredder m.v., S0m paa Grund af deres naturlige Skønhed
har alminnelia Interesse.

Grev Lerche solate Grevskabet ved lltin?læst K<lIbekrmtrHktaf
2A.CJk+'ober1927 til SktbAreder Joh. Brun, som atter ved Skøde,
ting1vst J.Septemher 1928 s,l~te Lerchenbor~ men 31"t, J"rner ()~
Skov, de~ tilsammen n.dp::OIrHalv!".enAsnæs og er naa ca. '3.onn '1'ar.
Land, ti1. ,'lennllVæl"3l'J.deEjer, Hof:i:.e,~el"rnesterPeter Andreas Lund.

I de < Sk,ve, Asnæs F,rsKnv 1~ Asnæs Vest.erskov, var af
Grev Lerche ved Stier o~ Vej~ onsat f~lgende Plakat:

"Al Færdsel
udenfor afstukken Vej eller Sti i Tirlen fra 15. April til 1'5. J1mi,
Afbrvdnin~ af Grene, Henkastnin~ af Papir, ÆggeskRlle~, Tøjrin~
af Heste udenfor Staldplads~rne, Færdf'leli Indhe.·mil'l'?:samt al
M ,tor1c(~rselpaa Skovve:iene i Asnæs Sk'we er strengt forbudt.

Lerchenhorf. Sk,vc'lifltrikt."

E~c'lviQPrevar t G~ev Lerches Tid al Wæ~d8el hele Aaret
fl)rbnr1tnaa Ririestierne j hele Forskwen.

An~aaendA rien Raakaldte "Grevindesti" fra Lerchenborg til
Forsk,ven lan~s K~lunrlbl)~~Fj~rd blev det ved Fl)rlig indgaaet 4
Juni ]924 for Nat1ll"frednil"ll,?;snævnetf0T' Holbæk Amt (Sa~ Nr.2) be-
stemt, at Sti.en "indtil vtrlere holdes tilgængelig 'for Fndgængere,
dne uden Indsk~ænknin~ i han~ (Ejerens) Adgan~ til at af~pærre Stien,
hvis Miflbrue af rlen finder Sted, eller t.il at rAade over Arealet ti.l
anqen Anvendelse." Ved samme Lejlighed tilbød Grev Lerche at frede
Buehækkene i Sl,tsnarken samt Lindealleer~e sammesteds, saaleaes
at Træerne i bemeldte Hæk og Alleer ikke uden Nødvennighed maa
b'rthu~~es. Repræsentanterne f,r den l,kale FT'ednin~skl)mite erklæ-
~ede gt~ vel tilf~edfl mec'!Grevens Tilbud, som herefter blev accep-
teret af Nævnet.
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Iøvri~t havde Fnlk Lnv til frit at færnes i Skovene o~ naa
Strandbredden 0g ~aa En~en de~ime1lem. ,~ det var en almindeli~
Sommer- '1g Søndagsf"rnl7J;ielsenavnl ig fol" Bebnerne i Kalundbrwg:

KøbstAd at gl7JreUdfluet til Asnæs Sk0vene og navnli~ til dp"
l'l,rdllo:eStrandbred, hV0rfra der haves en smllk Ud.Rjp:t til Kalnnd-
bf')rgBv f')P' Kirke samt Refsnæs.

Udflugterne skete de1A ~d Landeve~en ad den nffentlip'e Bi-
vei f.,rbi Lerchenb,r~ Slot ,~ ud i~ennem Sk0vene f')~ dels derved,
at Passa~erm.,tl)rbaade sejlede fra Kalundhor~ o~ lagde ti~ ved de
~ Anl~bsbr'er paa N,rdsiden af A~næs, nemlig Broen ved Sortenstens-
hU8et 'P: Brændp.brI"Jen1,J KM Vegt :lerfor, beg!!.eved Forsk'1ven og
endelig Br'en ved Havnemark ved VeRtersk'ven.

SortenstenFJhll~et beboerl.esaf en Jaa:tbet;ient, der havde Kaffe-
udsk~nknin~, f')F fra Brændebroen frnrte en Vej nu til et Ejeren qf
Lerchenbor~ tilhørende Traktørsted med tilh0rende Fest~lad6.

Lerchenb0ro:s næste Eier, Skibsreder J'1h. Bruhn,. vidl;'~ikke rJt
have ejnrt n,gen Forandrine heri, men efter at Lerchenb~res ~u-
værende Ejer H~fjæp.erme8ter Lund, blev Ejer af Lerchenborg, Rkete
der i F'1raaret 1.92g n,",~leForandringer i oen hiilt·U !"ældende
Adeang for Offentligheilen ti1. at f>9rdes i Asnæs Sk"vene.

F~r der første blev de hidtil værende Plakater fjernede
og erstattet Af nve, ilAr havde samme Indh'11d A0m de gamle, men ude-
lqd ordene "I 'l'idenfra 15.Aprjl. ti.l l5.Juni" saaledes, at Færdsel
udenfor afstukken Vej eller Sti val" f-lrbudt hele Aare-t.rundt.

DesllilAnblev Ocll' i F"lrsk,wen ved den nffentlige Bivej, der
~aar fra Lerchenbnrg m0d Vest til. Spidsen af Halvøen, '1psat Pla-
kater. der fnrbød Adgang til,hele Sk0vstrækningen N"lrd for Bivejen
alene med Undtagelse af Vejen fra Traktørstedet til Brændebr'len.
Dette var ensbp-t,vdenrlemed, at den Del af F0rsk wen, rier lieger
N0rn f.,r ~en f')ffentli~eVej og øst f0r Vejen til Traktørstedet
np videre til Brændebr0en, blev spærret fnr Offentligheden, n~ det
samme I!.~aldtStran(~brAddAn f')F' Engen fra ""RrEendebrl)enmon øst til
SnrtenRtenshw'let.

Paa den anden Side bortfalrtt oe specielle Fnrbud m.,d at
færdes naa Ridestiern8 i S"k'wene rlerved, at den nye Ejer eller
hans Familie el·ler Gæster ikke hl11l,:el"Abrugte RidehAstene ,
iler afløstes af hans Bilkørsel.

Som B~lnr1~]Re f0r denne Afspærring har H0fiæ~ermester Lund
anf~rt, at h~n, der ejer og bor uaa et Gods i Sverige, "Raatenæs",
Pl". Tune i Vesteruotland, bln nnh()lder sig n0get under ~ Sommer-
maanedA~ ~aa Lerchenborg, 0g na det er ham øk~n~misk umuJigt at bo
naa Sll"lttet,har han ft)r 25. OOCJ Kr. bysn:;etet Træhus ved Sl'Jrten-
stenshUSAt , hVl"lrhan b,'r med Hustru ~E$ Børn I)~ benytter det gamle
Sortenstenshus til Køkken ~g Tjenerbeboelse. off.na det eåaledes er
den efteFJteGlæde han har af Lerchenbl"lrg. hAr han afsuærret den n'1rd-
re Del af F0r'3k,ven f0r, voen at bl i.vFlp:eneret af ()ffentli,e;r:hen.en
at kunne bf')i Fred med ~in FRmi.lie ved Skl"lvng Strand.
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I 1enne F0rbj~dp.1se ~kal nævnes, at oe '3 n~vnte An]øbsbrne~
blev s1{ruAt b'"lrtaf Isen i Vinteren 1928-29, ('Hl kun BrændebrnAn
er senere blevet ~ennpf0rt, nemli~ i 19~0 af H)fjæ~ermester Lund.
Derefter ~ennnt"~es atter Sejlan~en fra Ka1undb0rg om S~nda~en i
S0mmertiden.

Da den "l"kale Natllrfredninorsfl)rening fl)rKa1unnborg og ()megn~
ved disse ForanstR1tninger fra H"fjffl~ermA9ter Lunns Side saa et
Ane-reb j Offentli.c:.hedensIntere8ser, hi"lrden, d')~ ikke før i Juni
lQ"'5CJ, begæret Sagen r"rell:lgtNaturfredningsnævnet fl)r Holbæk Amt,
Og i SkrivelAs fra Danmarks Naturfredningsfl)rening af 30 ,Tuni 19'30
har Lnkal f lren;ywen I')?: Naturfredni.ngf'lf,)renin.Q'ennedla.Q'tfi7l1a-encie
.Paa!'3tann:
§O•• at hAle flen nr'lvrkedp.f)!Sfor Pl"Jntevækst blotterte Strandbred
]snZR nævnte Sk0V sa3vel lan~s Kalun~b,r~ Fjord som langs Stote-
bælt erk' 'p,r88~abne fl)r Pub1 ikum jfr. LI)VenflPrg. 21, navnl ip:

;Punkt 8.
~.,at der fra den i Punkt a nævnte Strandbred lan~s Storebælt
eller n'~ en De] af ~en efter Nævnets Bestemmelse tillades Bad-
)'l.ing.
Q. at dRr tillades ()phoJn nAa nvennævnte Strandbred ~aavels,m Daa
en pasBAn~A Del af den En~, der ved Ka1undb0rg Fjnrd støder I)Dtil
de~ nøgne Strandbred.
d. at ner i Henh01d til L~vens § 21 f hestemmes. at der skal være
Ad.Q'an~til de frie Strandbredder ad de hidtini~e Stier ng Veje, an
hvilk~ ~pr var An~8ng f0rinden Hofjævermesteren f0ret~g Ændringer
i 1F!D ttiIligerehævdvl.1n~nATtlstanrl, I)Vat net ucttrykkeJigt faRtslaas,
at det skal v~re tjlJarlt at gpa i Land paa "den frie Strandbred" fra
Aaadanne Br'er, S0m maatte blive 0Df0rt i Vandet udenf0r Strandbred- I

dø~ med det offentliges TiJIHde1se, og endelig
~. at Sk0ven aabnes f,)rPubliknm i !'lamme()mfal'1p:,som fandt Sted i
Hnfjæ~erme3terens F~r~æn~eres Tid.

Ejeren, Hofjæ~erme9ter Lund, har fasth0Jdt de af ham tap,ne
F0rh01rlsre~ler 0~ orl)tegteret imod, at der ~0res Indgreb heri.

Under Sa~en har Nævnet besigtiget Terrainet ,g Parterne har
af~ivet F0rklaring.

Der har været rejRt SD~r~smaalet nm, hV0rvidt Befolkningen j
Kaludnb'r~ ven Alrlerstidahævrlhar erhvervet Ret til Færdsel i
Lerchenb0rR Sk0ve, En2e eller Dele deraf.

Af de af Grev Lerche flretagne upslaR fremgaar imidler-
tid tYdeligt, at alt Besø~ paa Lerchenbf)r~s Sk0ves Grund har bernet
naa Tilladelse fra Ejerens ~jde. (~ medens der kan erhverves A1ders-
tidshævn naa Ret tiJ at hente Tan~ ~.l. fnr Landbrugere og til
Færdsel ad ikke offentlige Veje 0g Stier, hAves der ingen Hjemmel
til at erhverve Alderstidshævd Daa Sommerudflugtspladser.

Saafremt nn~en ikke destn mindre maatte mene at have saaoan
A1der!'ltidshævd,er n~rværende Kel'1delseikke til Hj~der fnr Pr0-
Ce~Rp.r her~m. Men det findes uhensigtsmæssip:t at udsætte Afg0relsen
af net f,reJi~gende Sp0rgAmaa1 efter Urtfaldet af saananne Processer,
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ner ikke vil kunne være afsluttede til F'1rsommeren 1931-
Det er altsaa den almindelige 0Q" specielle L'vgivning,

hV1rpRa det knmmer an.
Efter Naturfreilnin.o:sJflVNr. 245 af 8.Ma.i 1917 § 21 InlHen-

ninO'fm 1.0:Litra b h',!' l\.lmenhAdenFærdselsret til hele Kvsten af
Halvøen Asnæs, idet in~en Del af den før I.Januar 1916 var inil-
dra!!et undAr Havearealer eller Erhvervsdrift. Be.;rænsningen li.gger
alene i § 21-e-2, hv,refter det er tilladt Ejeren at anbringe
"HlIfder, AalelZaard, Kreaturhel2'n og Badeindretninger, naar der hnldes
Pas8a~A aaben b~Rflm, flyer eller .o:ennemde naazældende Anlæg".

Men iøvrigt bestemmer § 21-e-2:
"Paa den. frie Strandbred maa ilpr ikke uden FredniY!,gsI'la:vnetr

Samtykke iværksættes Foranstaltnin~er, der er til Hinner fflr den
fri.e Færdf'lel."

Denne Bestemmelse har Ejeren af Lerchenbnrg, H'1f,iægermester
Lv.nd, l'1anriletim-vi veil at afspærre Strandbrertdl'lnfra Brændebrnen
til Sflrtenstenshuset ~g et Stvkk~ videre øst naa, idet Naturfrcd-
ningsnevnets Samtykke hertil ikke er erhvervet •.

løvrigt pælder dRn almindelige ngsaa i Lflvens § l, 2.Stk.
f,ru~satte Re~el, at Ejeren har udelukkende.Ret over sin Grund
derunder lQ"saaSklve med deri værende Veje ng Stier, medmindre
nisse maatte værA udlalTt A 1m '1ffentli iJ:e, saavelsom '1ver Engene
mellem Skov ~~ Strand. Til St~anden hen~egnes etter § 21 "Den
udvrkede O~ for Plantevækst blnttede Strandbred."

Om enrt Ejeren i AlmindAliR:h~d har Ret til at snærre f'1r
Sk 've '1"!En"'e, er .iennA Ret dOIl ikkA llbetinget, idet den delvis
kan expr<'lprierps i Henh0ln til I,wens § l, 2.Stk., der bestemmer;
"Endvidere kan der mld fuld Erstatning ao.bnes Adgan.p:til at færdes
i Naturen Daa Steder, hvor saaden Færdselsret· af Hensvn til
Befolkningens Friluftsliv er af væsentlig Betvdning.for Almenhede~,
og hvor Færdselen kan finde Sted uden at tilstdes~tte Hensynet til
vedkommende Ejers eller Bru,p;ersberettigede o,p;væsentli~e Interesse
navnli~ ilen Drivate Fred eller Husfreden.

Det, der fflreli 'ger Natllrf~ednin~snævnet til Af~Arelse, er
da de 2 Sn0r,Q'smaal, dels hV0rvidt der skal gives E.ieren Tillac1eIAl'l
til at ofAT1:.lJrreen Del af den frie Stralldbred......cls ~.v..rrvid t ,l."r

~~al _iv~~ B~~nlkllln~Hn ~n ~1~r~t Qct ~il BAc~~ i Sk'1vene og paa
Ertf'sn.

~1
I

Med Hensvn til Spørgsmaalet Sp~rringen af en Del af Strand-
bredden mCJa der ~;ives Ejeren Medhfll.di, at hans Krav herom til en
ViA Grad bllT.'i;nødek'1mmes.

Af skattetekni "'leeGrl1l.d~ka;l L.::>'''hJob,Jr..,:Sl jt ikAti b..uvttes
til B~h)al~A. ~ln vej at Sl~ttet ikkri b~~~cs. kan ~ur_fra.S~attA-
rnvncHghedernes Side naLlA til det af Kredi tf-1reningerne tagne
Standpunkt, at S10ttene paa G1dserne i det væsentlige er uden
Værdi j Handel ng Vandel b'rtset fra den Indtæ~t, der kan opnaas
ved m"d Betaling at fl)revise dem f'1r Publikum.

Da ~lottet saaledes ikke kan beblBs, '1~ Ejeren af G,dset mAa
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have et Sted at bI) ",lIer "nh ,Ide sig, hVt)r han i Fred ft)r Pub li-
blm kan nyde ~e Natursk0nherler ng den Adgang til Badnin~, snm den
ham ti~h0~ende Sk~v og Eng samt Strannen frembvder, indrømmes der
ham Ret til at afspffirreStranrlen fra SortenstenhIlset ~a. 5()()H
mn~ øst.nver Tevlbj~ruRmarken til Stendiget t)gendvide~e mo~
Vest, (l'w ikke saa Ian,~t S0m OInsket 1,3 KM., men kun ca. 700

M., til dp.t f~emsnri n~en~ e P1.mkt Hvin eklint med en st()r Sten ]ig,sren- I

de N',rrif 'rFm ude i Vandet, iriet dette !l)"avære tilstrækkelie;t. De
sidste 6()() M. fra Hvineklint mnd Vest indtil Brændebr()en maa
derfor ,ikke afsnærres, og det samme gælder hele Kvsten rundt ogsaa
naa Storebæltsiden. Denne Ret til Færdsel have.:;j),.: ICJm t.il nl<C

llrivl"lt.~deng for PlantevælcRt bJ:(ltt,p{lp.~lt:rar dhred.
Hvar'ltll?rnæRt.anea8r qnl'lr~'p,nl~A'llei":,1 l:~bninr: af ::;J< "vor,,,,ir.

Stranden.a:enel'ern'Srke'3~at ~ l, 2.8tk. ikkA kan anvennes til at
træffe l1~'~tern'lol~H;r, ller hjellll"'" fjo1'norA h'len(le '!'lATiDtCT' Adrel'l

til al. l,c ør;", hir"Jtill)l'E.rdte ~,1:er>l'. 1er, dEl' l'er er r-,]f; ,m, er
dAn flter'lli'?e'qefnlluminO's Friluftsliv, OP' i denne HenReen<le 1;:011 (let.

i 1;:\'02 11tAf1q!1Wq,~n[e,t/ en Del af Asnæs F"rsk()v er af Betydning f 'H'

-Befbl'knin,u:HYl 'j Kt1lunrlh0r~K0bsi;an, forsaavidt de,n ikke har Raad til
~m Søndagen at f~reta~e længere Udflugter til den iøvrigt langt
smukkel'A Ry'weso:nven JvdArun ""g Skarridsø.

Det StYkke, der findes at burde aabnes f"'r Bef()lkningen i
Kall1.ndb""'rgKøbstad, )g s.,m Følge deraf ngsaa for andre Mennesker,
er den Rektangel af Asnæs Fnrsknv, snm li~~er Syd f.,r den ca. 600 M.
øst f'1r Brændebroen liggende 3 ~l"l,';1 iJ,je. Det li'lstliEstePunkt af
Svda~ænsen ligger lEje) M. Syd f.,r Snidsen Elf Hvideklint r'\g gaar
derefter i en ret Linie ,.,mtrentmnd VeRt, skærende S8mmpn~t0ds-
flunk1.etaf 3 Veje r'\f! <lerfra vide!'A m"d Vest i ]ige Linie tjl VO,lf:n

fra TraktørRtedet til Brændebrnen i det hele et Areal paa ca. I(J

ha eller ca. 18 Tdr. T.and. Arenlet begrænses m"d Vest af Ve~tsi.len
af ;l,.;;n f'::JT"al:n..:.,vntp. V"'; 'I; l B{·...I ••hd..T"II,m II ... i .ud1J~f:.lt.ter o~saa Jt;nne.

el

l
'I
I
l

Heraf f~lger, at der aabnes Adgang f,.,rBef0lkningen ikke
alene til Sk'warea] et, men t)gsaa til Stranden~en, der lig;o:eri det
'1mhandlede Areal.

Til det nævnte Areal behnlder Ejeren sin Ejendnmsret, men han
kan jkke fl)rdre Befolkningens Brugsret ophævet, selvom den mautte
blive misbrugt .• Denne Adi!,angfnr Befolkningen bør d0~ ikke være ube-
grænset, 0g de 'i G~ev Lerches Tid fastsatte Indskrænkninger findes
i det v~sentlige at være pas :ende, li~esnm de af denne opslaaede
Plakater i det væsentlige kan p-'dkendes.

S()mFølp-e heraf el' net ik~e ,den besøgende Befolkning til]~dt
at gaa udenf'r Veje I)~ Stier naa det aabnede Areal i Tiden fra
1.Aoril til 15.Juni, hv,.,rim,.,den saadan Færdsel ()veralt paB Are81et
liges ,m i Statssk')vene er~11adt i den øvrige Del af Tiden. Af HensYl
til Vjldtpt8 oa Fu~lenes Opdræt findes det nødvendigt At opretholde
denne Fredn:ingstid.

Naer der mi skal gives Bef.,lkningen sikret Adgang til at
besøge det n:svnte Areal. er der efter L'lvens F "lTudsætninger ingen
Grund til at ud:..,trækkerlen længere, end det er af Betvdning for



-6-

Fri111ftslivet, fJl! Arealet aabnes derfor kun i Sflmmertiden, der
regnes fra 1.Aprjl til ~u September.

Det er Friluft~livet om Dagen, der skal~kyttes, og ikke
Kamnerinp: 0m Natten. S"m F'.'lIgeheraf er Areal et kun aabent fra
7 Mnrgen til S01nedgan~.

Det er i Overensstemmelse med Grev Lerches Opslag forbudt
at afbrvne Grene, at henkaste Papir, Æggeskaller ~g lignende ryg
at tøjre Heste udenfor Staldpladserne, ligesf'lmal M0torkørsel
ubetin~et er ff'lrbudt.Derimfld maa Ejeren ikke f0retage Indhegning
i denne Del af Skoven uden ved Nvplantning af forstmæssige Grunde.
Naar der ~8aledes er aabnet en sikret Adgang f0r Beff'llkningentil
at færdes n8a det n,evnte Sk"lvareal, falder dette ind under Politi
vedtægt f0r Holb~k Amts Landdistrikt af 1.Juli 1909 § 26 a' Stk.,
der er saalvdende;" Enhver, der f~Fdes naa en for almindelig Fær1-
sel a~bnet Privatvei eller Plads er med Hensvn til saadan Færdsel
underkastet de i dRnne Vedtægt ff')rFærdsel nRa offentlig Vej eller
Plads givne F'rskrifter."

~n'llFøl!1;eheraf kan det i det hele med. Hensvn.-til, hvad der
er fn'budt, henviRes til Politivedtægtens § l angaaende fornærme-
li~ eller upassende Adfærd saavel )verforSkcweieren som overfflr
det øvri~e besøgende ~lbliblm! 0vertrædelse heraf straffes efter
Politivedtægtens § 27 jfr. Politilov 4'Februar 1871 § 6, men
kan iøvrigt ngSAa straffes efter Naturfrednings10vens § 26, der
h:iel'tlerBøder fra 10 - lOCJO Kr mer, liges"lm Mark- og Vejfredsl'wen
af 2, Marts l872 kan bringes til ,tmvend~lse f,rsaavidt Anvendel-
sen ikke vil V'Bre i Strid med de her trufne Bestemmelser.

Jagtlovgivningen ffJr Tiden LfJVNr.279 af '30Juni 1922
~æld~r li~eledeB. Det er saaledes ubetinget fnrbudt alle ~dre
end de :ia~tberetti~ede Eiere, Brugere eller Lejere naa dette Areal-

at færdes med Hunde, Geværer eller andre Jagtredskaber, ligesaavel
Rom det er i Strid med Jagt}0vens § 5 - 2'Punkt at jage paa
:Kyststrækningen, derunder indbHfattet Engene.

I0vrigt skal Færdsel med Hunde, selv ~m det ikke·er Jagt-
hunde, altid være forbudt af Hensyn til Fuglelivet. Heraf følger
tillige, at F"rstvrrelse ~f fred~de Fugles Reder eller Yngel er
f"rbudt, ,r'lft.dl:ltteF"lrbud har sin Hjemmel i Jagtlovgivningen.

Da 'Ref11kningen i Kalun.ob',rgl,ar en ud:n;:erketBadestrand i
Nærheden, ,g da Bad~ing i høj Grad vil genere de øvrige Besøgende,
er Badning fra Strandbredden fra det aabnede Areal forbudt. uan-
set at Eieren ikke i,Medfør af L'vens § 21 d har udstedt n0get
F0rbud herim 1d.

0Vertrædelser af det af Naturfredningsnævnet fastsatte
Forbud m,.,dBadning naa det herflmhandlede Areal straffes efter
Naturfredninft.sl"ven eller Politivedtægten.

Det er ikke alene U0rden i Skflven fJgnaa Strandbredden,
men ogsaa U"rden paa Engen derimellem, som kan naatales efter de
nævnte Bestemmelser, men i0Vrigt er Adgangen til 'Engen i hele dens
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Udstrækning tilladt i Sommertiden.

'Hv,)rvidtEjeren vil ti11 ade uph"lld PGa elle~ Bann:in"g
Vest f"r Brændebr.oen eller uaa Søn:ierstrand'en'er N'evnetuvedk"m-
mende.

·Med Hensvn· til Naturfredningsforeningens Paastand om Ret til
Br'slap,ning af andre end Grundens Eier bemærkes, at en saadan
Ret f~r Staten eller andre ikke kan antages at f1religge uden
Grundejernes Samtykke.

Da Strandhredden paa begge Sider af Sortenstenhuset imid-
lertid afspærres ved nærværende Kendelse, hliver A~eBhedens Ret
til F'Brdsel URa den Vest derf,r liggende Strandbred temmelig
vanskeliggj)rt, naar Adgang til Stranden kun haves forbi Trak-
t0rstedet, hvilken Ret fra den 0ffentlige Bivej Og ud til Brænde-
broen herved anerkendes, d0g b 1rtset fra Kørsel med Biler og
M"lt·,rcvkler.Saafremt Brænd8broen atter maatte blive skruet ned af
Isen, eller Landganr:en af fJndre Grunde maatte blive umuliggj '1rt,
og Ejeren ikke inden den paafølgende I.April har retableret
Broen eller i Sommertiden g~,rt den i Stand inden 8 Dages Forløb,
tilkommer Retten til at opf0re ny Bro eller r.eparere den gamle
Brændebro Kalundborg Købstads Kommune. hvis Beboere i det væsent-
lige alene er interesseret i denne Fredning, li~es"')mNabokommunen-
hvad Kalundborg Købstad er gennem Kalundbnrg Mark - ifølge
Lensafløsningsloven § ~ udtrykkeligt er nævnt som interesseret -i
Fredninu.en.

Hvad der ligger udenfnr denne n"lrdvestlige Fjerdedel af
Asnæs Forskov maa anses for at være uden Betydning f1r Kalundboru.
KC'lbstodsBef'1lknings Friluftsliv.

NaturfredningsnEvnet vil derfor ikke blande sig i eller
g~re Indgreb i Ejerens Ret til at forbyde Færdsel i Asnæs Vester-
sk"v, der iøvriu.t li~ger for fjernt til at have n"lgen Betydning
f0r den almindelige Bef"llkning.

Det aabnede Areal er ogsaa tilstrækkeligt stort til, at Nævnet
hellerikke vil gøre Ind~reb i Ejerens Ret til Afspærring eller
Færd~elsbearænsnjng i den søndre Del af Asnæs F~rskov eller Vejene
ng Stierne deri~ennem saa lidt som i den Sk~vstrækning, der ligger
Syd for rræhuset ved Sortenstensstedet.

Det er qerefter alene et Mellemv~rende mellem Ejeren, Skov-
beskatningen o~ de offentlige Menin~er, hV0rvidt Ejeren vil give
Adgan~ til Veje ')gStier i den Del af Asnæs F~rsk0v, s~m lig~er
Svd for det aabnede Areal. Et meget vigtigt ~lnkt, der har været
at tage Hensvn til ved hele denne Ordning, er Jagten.

Medens Træfældning i disse Skove il(ke giver noget nævneværdigt
Bkonomisk Udbytte, men skaffer Sommerarbejderne Arbejde om Vinteren,
~ælder det derimod muligvis Jagten, at det lider nogen Skade, men
kun en me~et ringe. Ved Deklaration af 23. Oktober 1929, tinglyst
5 Februar 19~O, har Ejeren bortlejet Jagtretten i 5 Aar fra 18.
Spetember 1929 for et aarligt Vederlag af 15-19,000 Kr. Denne
Indtægt er af væsentlig Betydning for G'dset Lerchenborg, i hvilket
der indestaar føJgende Pantegæld:
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l. Lannkrerlitkassen
2. Lensareve C.C.L.Lerche
3. SkibAreder Jf)hs. Bruhn

19<.J(),()(IO Kr.
250, ()()() II

2 <.JO,<.Jon"
2350,O()() "

Det ~ælder 0m at 0rdne Fnrh01det saaledes, at der ikke
bliver at udrede støre Erstatninger, hv"rtil,der f'lr,Tiden ikke
haves Midler i de ,)ffentlige Kasser, og navnlig ikke at f0rmindske
Jagtindtægten væse'nt]igt ud0ver, hvad Lukningen af ca. 120() M.

Str~ndbred til Gen~~ld betyder for Ejeren.
Efter den nll trufne ()rdnirlgfindes dette' ri ,genlunde at kunne

gaa ~p im,d hinanden. Omend ikke Aabningen af Adgang til Skf)v, Sn~
O~ 3trand f,r Publikum nu bliver væsdntligt større end i Grev
Larches Tid, maa det dog siges, at dtH er en p;anske,betydelig
Forskel f0r Ejeren naa, ~m Beff)lkningens Adgang beror naa en Til-
ladeIse, der kan tages til.bage ell er inrlf'lkrænkes,eller er en net,
som Ejeren maa bøje sig f~r.

Naar alt tages i Betragtning, findes der tii Ejeren at
burde gives en Erstatning af ialt 2<.JO()Kr. Af Panthaverne har
l. p'rinritetshaver, Landkreditkassen, ikke nedlagt Paastand paa

, . l • I rErstatning. 2.Prinritetshaver, Grev Lerche, har ikke givet Møde.
3.P-r.i'1ritetshaver,Skibsreder Bruhn, har nedlagt Paastand

naa Erstatning. Anrtel i den samlede Erstatning' findes' imidlertid
ikke at burde tillægges ham. Ulemnerne ved den hele Foranstalt-
nim! P:88r nærmest kun ml 'wer E.ieren, ng 3.Prinri t'etshavers Sikker-
hed findes ikke at berøres heraf.

NaGr henses til den Interesse, Beb~erne 'i Landkommunerne h~
til Færdsel i diss~ Sk,ve, findes H~lbæk Amts Repartiti0osfonds
Andel i Erstatningen ikke at kunne sættes høje~e end til '500 Kr.
Statens Tilskud bliver s"m Følge af 1wen's Besternmels'er'liD;sl-ades
paa 5()f) Kr.

j- l ' , tI'Resten, altsaa naGr f0ranstaaende Erstatningsberegning lægges
til Grund, l<)()()Kr~ner ud redes af K81undb 'lrg,K'~bstadsiK"mmune,
uden at dette d"g er nn~et Paalæg, men derim"d en Betingelse for
Frenninp.ens Gennemførelse.

r Naturfredningsl '1vens§ l() - 2 findes nemlig følgende
Bestemmelse: '

"Ved Kenrtelse kan bestemmes, at Fredningen skal være betinget
af, at den ikke medfører n0gen Ud~ift f~r det "ffentlige til
Erstatnings Udredelse, og af, at Erstatningen er udredet inden en
ved Kendelsen fastsat Frist."

Ja~te.iere har heller ikke
ning, men f'1rhehnldt hig Ret til

Inedlagt nngen Paastand paa Erstat-
Nedsættelse i Jagtafgiften fra

'el
I
I

G',dse.ierne.
Snm Følge heraf kan Erstatningen 2<.J()OKr. helt udbetales

til E.ieren, H'1f,iægermester Lund.
'''Undlader'KalundbnrR: K!1Ib8tads'r(n~urieat ud!rede den betinge-

de Er'statning inden' den nedenfor fastsatte F'rist, b"'rtfalde~ alle
de f,ran fastsatte Bestemmelser '"lmAabning af Sk"ven for Almen-

I '

hec'len.



Men tillige b'1rtfalder d·:n Ejeren indrømmede Tilladelse til
at' afspærre nlgen Del af Strandbredden f,r F~rdsel saavel øst
som Vest for S0rtenstenRhuset.

Thi eragtes:
Det tillades Ejeren af Sortensten~lset og Trævillaen derved

at afsnærre Strandbredden m"d øst i en Længde af ca. 50() M. til
Stendiget og ffi'1dVest i en Længde af ca. 700 M. til Fremspringet
naa Hvideklint.

Den Vest derfor liggende StTandlinie i en Længde af ca.
60<JM. inrltil Brændebrf')en ng denne i!ldbefattet 0g den Svd derfor
liggende Strandeng og Rektangel af Asnæs Forskov Matr.Nr. li af
Lerchenbnrg, Aarby S0gn ned til en Linie ca. l5CJ M. Syd for Strand-
linien, s88ledes snffin~rmere er beskrevet, aabnes for Befolkningens
Friluftsliv i ()verensstemmelse med det ovenfor anførte.

Af Statskassen og Hnlbæk Amts Repartitif')nsfond udredes til
E,ieren. Hl'lfjægermester P.A. Lund, en Erstatning af 1()(JU Kr')ner.

Inden 1.April 1931 vil Ejeren af Asnæs Fl'lrskov,Hl'lfjæger-
mester P.A.Lund, have at fjerne de deriml'ldstridende Plakater.

Alt naa Betingelse af, at der inden 15.Marts 1931 hos
Naturfredningsn~vnets Fl'lrmandtil videre Udbetaling til Hofjæger-
mester Lund dep'meres et Tilskud naa lf)(;(JKr. af Kaludb,)rg Købstads
Kommune.

Retten til at paatale CJvertrædelse af f1ranstaaende til-
knmmer Kulundb )rg K0ramune.

At efterkomme lInder Adfærd efter L lven.
Brendstrup Kr. Jensen J.P.LClrsen

Kendelsen I'lplæstes.
Sap,en sluttet f'1r 1t
Mødet hævet.
Brendf1trup

indsendes til CJverfredningsnævnet.

Kr. Jensen J .P. Lar sen
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