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REG. NR. ~
U D S K R I F T

af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amtsraadskreds.

KENDELSE
afsagt den 28.Juli 1938.

Flere ved Gilbjergstien boende Grundejere, der ad en Sidesti
har Adg~g til Badestrand, har klaget over, at Ejeren af en ved
Stranden og ved nævnte Sidesti beliggende Ejendom Matr.Nr.3io
Gilleleje, har indtaget et Stykke ubevokset Strandbred ved at
indhegne det. Ejendommen ligger mellem Stien og Nordre Strandvej,
der ender her ved Ejendommens Skel. Klagerne oplyser, at det
efter Hegnets Opsætning er bleven vansk~ligere at færdes mellem
Stien og Nordre Strandvej, da der var bedre at gaa paa det Stykke.
der nu lieger indenfor Hegnet end paa den foran dette liggende
Strandbred, der er meget stenet.

Klagerne opfordrer Nævnet til at foranledige, at Hegnet
rykkes tilbage, samt at den yderste Del af Plankeværkerne ved
Ejendommens østlige og vestlige Skel, der ifjor er ført længere
ud - i Højde med det omtalte Hegn - men senere er væltet af Søen,
ikke rejses igen.

Af Matr~ulskortet ses, at Nordre Strandvej tidligere endte
omtrent midt ud for Ejendommen, saaledes at dennes Skel gik langs
Vejens Sydside, Vest for det Sted, hvor Vejen ifølge Kortet ender.
gaar Ejendommens Grund helt ned til Strandbredden.

Sekretær E.Ltitzen (hvis Hustru har Skøde paa Ejendommen) har
oplyst, at Hegnet tidligere har staaet i Skellet - ud mod det nu
forsvundne Stykke af N.Strandvej - og i Skellets Forlængelse mod
Vest, men er bleven flyttet 2-3 m ind, hvorved den Passage er
fremkommen, som Klagerne nu hævder, at de vil savne, Nu har
imidlertid Ejeren ladet Hegnet sætte paa sin gamle Plads, fordi
han tværs over Grunden, lige indenfor Hegnet har lavet en Vej til
en Garage, han vil bygge ved det vestlige Skel. Der er tilført
Ler og lagt Rullesten ovenpaa dette.

En Landinspektør har bekræftet, at Hegnet nu staar 1 Skellet
(og dettes Forlængelse). Afstanden fra Hegnet til dagligt Vande



er ea 12 m.
Der er her kun Tale om en ganske smal Jordstrimmel ved

Overgangen fra bevokset til ubevokset Strandbred, - en Overgang,
hvis nøjagtige Sted ikke nu kan konstateres - og om et Hegn, del
tidligere har staaet, hvor det staar, dels i Ej~ndommens Skel,
dels inde paa Grunden. Da Ej eren her vil lægge Vej og Garag4"l
er det naturligt, at han har opsat Hegnet der, hvor det staa~~~

i ;..,f~~),· Iog da den offentlige Interesse i, at Stykket ligger til fri! ;~~
1Passage, ikke kan anses for væsentlig, finde~ der efter Om-\.

stændighederne ikke Grund til at fordre Hegnet eller Dele at,
-------

Plankeværket fjernet.
A.P.Larsen

Bernhard Levinsen L.Harboe
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