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REG. NR . .3YoU D S K R I F T
af

Overfredningsnævnets Forhand11ngs- og Kendelsesprotokol.

Aar 1932 den 12. Eaj afsa~de Overfredningsnævnet paa Grundlag
af den skriftlige Votering følgende Kendelse i Sagen angaaende Offent-
lighedens Adgang til F~rdsel paa Karlslunde-Karlstrup og Greve-Ki1de-
brønde Strand.

Den af Fredningsnævnet :or Roskilde Amtsraadskreds jen 7. Au-
gust 1931 1 denne Sag afsabte Kendelse er indanket for Overfrednings-
n'-lvnetaf Piskerne Ejnar Pedersen og Niels Pedersen, Proprietær Cl,r•

H1larius Rasmussen, Grosserer C. Convad, Tandl~ge Oscar Drescher,
~rv1ngerne efter afdøde Fabrikant Jeppesen og Overretssagfører Aage
Jcr0ensen :or Interesser-tskabet "~stkysten" som E~ere af nogle af de
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Strandarealer af Karlslunde-Karlstrup og Greve-Ki1jebrønde Strand, der
omfattes af Fredninssnævnets Kendelse.

OverfredninEsn~vnet har ved et den 27. ~pri1 1932 afholdt
AastedsID3de besigtiget de paagfuldende 3trandarealer og maa ligesom
Predninbsnævnet anse det for at v~re af v~sentlig Betydning for Be-
folkningens Friluftsliv, at der i det af Fredninesn~v~et bestemte Om-
fang gives Adgang til uhindret F~rdsel til Fods langs Stranden.

Under Her.syn hertil, sant da Overfredningsnavnet ogsaa
iøvrigt i det Væsentlige tiltr~der det i Frednin5sn~vnets Kendelse ud-
talte, vil Kendelsen v,,-reat stadfæste i Hen.'I101dtil de i denne anfor,
Grunde.

T h i b e s t e ro li e s :

Den af Fredningsn~vnet :or Roskilde P~tsraadskreds den 7. Au-
gust 1931 afsagte Kendelse vedrørende Offentliv,edens Adgang til F~rd-
sel paa K~rlsl~~de-Ka~lstrup og Greve-Kildebrønde Strand stadf~stes •
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REG. NR. 3/0

~ -::1
Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Roskilde Amtsraadskreds

Aar 1931, Fredagen den 7. August Kl. 10Y2 Form. afholdt
Nævnet ~øde paa Tinghuset i Roskilde, hvor da foretoges:

Sagen angaaende F~rdselsret ved Karlslunde-Karlstrup samt
Greve-Kildebrønde Strand.

Der afsagdes saalydende
K e n d e l s e :

Det maa anses for at være af v~sentlig Betydning for Befolk-
ningens Friluftsliv, at man uhindret kan færdes til Fods langs Stran-
den, og den ved Overfredningsnævnets Kendelse af 28. Oktober 1919 for
Greve og en Del af Kildebrønde Strand givne Færdselsret udvides derfor
til at angaa den øvrige Del af Greve-Kildebrønde Strand saæt endvi-
dere Karlslunde og Karlstrup Strand, saaledes at Adgang til at færdes
her til Fods - men uden Anvendelse af eller Trækken med nogen Art af

Befordringsmidler - aabnes for alle og enhver paa den udyrkede og for
al Plantevækst blottede Del af Strandbredden saaledes forstaaet, at
som Plantevækst ikke regnes den sa::dvanligeaarlige Opgrøde af i.:are-
halm, Strw1dløg, Kelde eller andre Tangplanter af saadan midlertidig
Karakter, at de ved Højvande overskylles af 5avet og til Tider af

, ... " Aaret bort skylles eller paa anden naturlig 1:aade forsvinder, saaledes
altsaa, at Passage mellem og over saadanne Planter bør v~re fri.

Det paa E~endommen Matr. Nr. lb af Mosede By i Greve Sogn og
Matr. Kr. 9d af Mosede, Karlslunde Sogn, tilhørenje Fabrikant Jeppe-
sens Arvinger, paa den udyrkede Strandbred anbragte Hegn, bestaaende
af Pæle med Hegnstraad vil være at fjerne, ligesom det Pigtraadshegn,
som d~~er Grænsen mod Fisker Niels Pedersens Zjendom vil være at
fjerne, for saavidt det strækker sig ind paa den ubevoksede Strandbred

!~ed Hensyn til den paa l\:atr.Nr. lOg og 8x af Mosede i Karls-
lunde Sogn, tilhørende Tandlæge Oscar Drescher, og Latr. Nr. 81 samme-
steds tilhørende Jeppesens Arvinger, foretagne Opfyldning i en ~tr6::k-

ning af ca. 60 ID ~yd for Vandløb Nr. 4, forbeholder Kævnet sig at for-
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lange fri Passage aabnet over dette Areal, saafremt det senere
maatte findes nødvendigt for Passagen langs Stranden.

Ejerne af Ejendommen Matr. Nr. lOd af ~osede i Greve Sogn,
tilhørende Jeppesens Arvinger og af ovennævnte ~atr. Nr. lOg Mosede
i Karlslunde Sogn, samt endvidere af Matr. Nr. 10at af Karlslunde,
nu tilhørende Fabrikant Carl Convad tilpligtes til at taale, at der

~"\henholdsvis over Vandløbet Nr. 4 og over Karlslunde Wøllebæk a~. '.~~
bringes Gangbrætter og Ejerne af Ma~r. Nr. 8b af ~osede By, Ka~l.-~

, • 1

lunde Sogn, Interessentskabet Østkysten, at der find2s anbragt ~~~
per op til Broen til ~osede Fiskerihavn, alt forsaavidt Anbring.l~~r

~
ne sker fra den ubevoksede Strandbred, og findes der ikke i nrf~~~J
Henseender at tilkomme disse Ejere nogen Erstatning, daedllereri~~;:~\~•
skønnes derved at paaføres Ejendomoen paaviselig Skade 1r "l

~~
Ulempe udover, hvad allerede den ovennævnte fri F~rdsel lang, ; .~I
Stranden Dedfører. t . ~
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§ 21 c. j
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~ h i e r a g t e s :
Paa Karlslunde-Karlstrup Strand ligesom paa Gr~ve-Kild~.

brønde Strand bør v~re fri og uhindret Adgang for alle og enhver
til at fB;rdes forsaavidt og i det Omfang, det kan ske paa den ~~~

\.. '; , -"
j .udyrkede og for Plantevækst blottede Strandbred, og saaledes . ,

at dea~e Adgang ikkun tilko~~er Fodgængere og ikke hjemler Ret
til Ophold paa eller Badning fra Strandbredden.

•
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De nu bestaaende Hindringer for F~rdslen bør fjernes som
foran na;vnt•

Der tilkommer ikke Grundejerne nogen Erstatning i heromhand-
lede Anledning.

P. Bueh J.P.Jensen :Fr.L.Andkj!.:r Arved Larsen
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