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OVERFREDNINGSNÆVNET S KENDELSESPPOTOKOL.-----------------------------------------

Aar 1941. dQn 24.Marts. ~fsagda Overfrednlngsnævnet pes
Grundlag af skriftlig Votering fØlgende

Kendelse
i Sagen Nr. 400/1939 angaaenda Afspæt'rinB af et St~kke nøgen strand-
bred udfor Ejendommen Matr.Nr. 4biaf Espergærde By. Egebækvang Sogn.
tilhørende Grosserer C. Lundgrean. ind mod Matr.Nr. 4bk ssmrr.esteds.
tilhørendQ Revisor K~iim.
I en den 28.August 1939 e~ Naturfreoningsnævnet for Frederikshorg
Amtsrasdskreds afsset Kendelse. hvori det oplyses. Bt den,pBagældende
Stre~ed ligger udfor et før 1.Januar 1916 eksisterende Haveereal.
men efter det oplyste er dannet senere,end nævnte Tidspunkt. er det
udtalt. at "det afgørende" for. om Strand'breddep skal være aaben for
AlmenhedQn for Færdsel til.Fods. "er. et Haveareelet er geaet til
Strandbredden. maa denne siges at være inddraget derunder. og den

1)
foran nævnte Regel vilde kun fae ringe Bet;,'dning.naar den ikke
ogsea skulde gældfl det. der sk;ylder til" •

Kendelsen festslaar herefter:
"Gross8rer.Lundgreen maa anses for berettige~ til at

opsætte HeBnet. oB Revisor Kliims Klag~ kan derfor ikke tages til
FØlge ."

Denne KendelsQ blev af Da~marks Naturfredningsforening
indBnket for Overfrednlngsnævnet.

Da Overfredningsnævnet. der den 21.0ktober 1979 her basig-
tig~t den pssgældende Strendhred og dennes Omgivelser. ansee det for
Øhskeligt. at dat 1 Segen foreliggende retlige Spørgsmaal om den fore-
---_._------_.
l)Bestemmelsen i Naturfredningslovens -§ 27. lstk.
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tagne Afspærrings Berettigelse. forinden man tog Stilling til sagen.
blev afgjort ved Domstolene. foranledigede man i Henhold til Natur-
frenningslovens § 27. at dette Sp~~smsal blev indbragt for ~stre
Landsret. som ved en den l3.December 1940 afsagt Dom, for hvilken
Anke fristen er udløbet. uden at Paanke har fur.det Stad, ha r kendt
for Ret:

"sagsøgte Grosserer C. Lundgren b~ anerkende Almlmhedøn8
Ret til Færdsel til Fods pas den til hans Ejendom. Matr.Nr. 4bi af E8P,r-

, .
gærde By. Egebækveng Sogn. hørende ubevoksede Strandbred, medmindre ~-'('!!

• ... 1Fredningsnævnet i Medfør af Naturfredningsloven træffer Afgørelse om; .","
...... ,'
, .' ,Udelukkelse eller Begrænsning af saadan Færdsel."

Da Spørgsmaalet om Almenhedens Ret til ~dsel ad den
paagældende,Strand~red saaledes er afgjort ved fornævnte Dom,

~. • ~ :""4 I

( ".-', .~

og da Overfredningsnævnet ikke skønner,· at saadanne særlige Grund., ,.,.
som omhandlet 1 Naturfredningslovens § 23, ;.Stk., taler for at

.. I

I "

W::\
,L' ( :.

ophæve, og den af Grosserer C. Lundgreen etablerede Afsp~ring lmod~~~51
Naboejendornmen. Matr.Nr. 4bk af Espergærde, vil være at fjerne lnden~·~t~;':l

.,; r
(f:. I.

;:."J
, . !nen af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amtsra8dl-~ ....;)

kreds den 28.August 1939 afsagte Kendelse. hvorved Grosserer C. ~.:.(~..,'. ~J

udelukke eller begrænse Almenhedens Færdsel paa.oftnævnte St~and-
bred. vil Naturfredningsnævn.ts foran omhandlede Kendelse være at

den 1.Maj 1941.
T h i b e B t e m ro ea:

Lundgren er kendt berettiget til Opsættelse af Regn pas strand-
tredden udfor den ham·tilh~ende Ejendom, Metr.Nr. 4bi ef Esper-

Grosserer C. Lundgren skal fjerne det opsatte Hegn
gærde, ind imod Naboejendommen. Matr.Nr. 4bk samm.steda, ophæves.

den 1.Mej 1941.
P.o.v.

Frederik V.Petersen.
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af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amtsraadskreds.

KENDELSE
afsagt den 28.August 1939.

Ved en Klage fra Revisor K.Kliim, Strandvej 135 A, Espergærde,
Ejer af Matr.Nr.4~ Espergærde , er det Spørgsmaal forelagt Nævnet,
om det kan tillades, at Ejeren af Naboejendommen Strandvej 135 B
Grosserer C.Lundgreen i Skellet mellem deres Ejendomme har opført
et Hegn, der hindrer Passage paa Strandbredden.

Der er her en sandet ubevokset Strandbred nogle Meter bred,
som har dannet sig i Løbet af en Snes Aar, og nu strækker sig mel-
lem 100 og 200 m mod Nord til Egebækken, mod Syd til et ud for en
Ejendom opført Glacis, som Vandet naar ind til.

Grosserer Lundgreen gør gældende, at han efter Loven maa være
berettiget til at hindre Færdsel forbi hans Ejendom, da den alminde.
lige Regel om fri Passage ikke gælder, naar Strandbredden inden
1.Januar 1916 har været inddraget under Haveareal.

Der har i mange Aar før nævnte Tidspunkt her ved Strandvejen
ligget Huse hvis Haver gik ned til Bredden, ogsaa paa det Sted
her er Tale om. Det er oplyst, at Bredden paa nævnte Tidspunkt
var et Glacis, nedenfor hvilket Sandaflejringen er sket. Dette

at denne maaske først har dannet sig senere, kan dog ikke anses
for afgørende. Det afgørende er, at naar Havearealet er gaaet til
Strandbredden, maa denne siges at være inddraget derunder, og den
foran nævnte Regel vilde kun faa ringe Betydning, naar den ikke
ogsaa skulde gælde det, der skyller til.

Grosserer Lundgreen maa anses for berettiget til at opeætte
Hegn,t, og Revisor Kliims Klage kan derfor ikke tages til Pølge.

A.P.Larsen
L. Harboe H.Sandell
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