
00883.00

Afgørelser - Reg. nr.: 00883.00

Fredningen vedrører: Hundige Strand

Domme

Taksationskomm iss ione n

Naturklagenævnet

Fredningsnævnet

14-06-1961, 20-12-1943

07-08-1943

Overfredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer



OVERFREDNINGSNÆVNET>

o



REG. NR. d'J'3
-:1
"\ 'I_r _J

UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL •

•e
År 1961, den 14. juni, afsagde overfredningsnævnet på grund-

lag af mundtlig og skriftlig votering følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 1368/59 vedrørende fjernelse af færdselshindringer
ved H~dige strand.

I den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den
3. november 1959 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 30/6 1959 fra oldermanden for Iriskvejs
vejlaug til grundejerforeningen for Greve-Hundige strand henled-
tes foreningens opmærksomhed på, at enkel te af' grundejerne havde
foretaget regulerende foran~altninger, som havde medført, at
passage langs stranden jævnlig er vanskelig, undertiden endda
umulig, hvilken skrivelse grundejerforeningen derefter har vide-
resendt til fredningsnævnet med oplysning om, at de nævnte grund-
ejere er
l) frøken Houlberg Nielsen som ejer af matr. nr. 10df Hundige,

Kildebrønde sogn,
2) salgschef Henry Bjerregård som ejer af matr. nr. lade ibd. og
3) manufakturhandler ChrestenHansen som ejer af matr. nr. 10dd

ibd.
Nævnet har derefter den 2/9 1959 holdt møde på åstedet med

indkaldelse af de interesserede parter og besigtiget ejendomme-
ne og herunder konstateret, at der for de tre ejendommes vedkom-
mende er foretaget opfyldning og anbringelse af cementmure,
øjensynlig på den for græsvækst blottede strandbred. Sagen blev
udsat, for at ejerne kunne få adgang til at tage stilling til
sagen, og nyt møde afholdtes den 14/10 1959.

Ejeren af matr. nr. 10eh, 10el og lOen ibd., ingeniør Arvid-
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sen, forklarede her, at han har været ejer af de nævnte ejendom--
me, der er beliggende umiddelbart bagved matr. nr. 10dt og 10de~
i ca. 25 år. Han fremlagde 4 stk. fotos, taget på stranden ud-
far ejendommen, førend opfyldningen fandt sted, og afgav for-
klaring om, hvorledes stranden havde set ud i 1939, og at han,
da frøken Houlberg Nielsen foretog opfyldningen, spurgte hende 1

om hun var sikker på, at denne var lovlig, og fik det svar, at
dette var undersøgt, og at den var lovlig.

Landinspektør Krarup, Roskilde, forklarer, at han, da muren
i 1951 skulde opføres, blev tilkaldt af frøken Houlberg Nielsen
og efter dennes anmodning afsatte højvandslinien, der da var 5
meter længere ude, end da udstykningen i 1935 fandt sted, men
han kan ikke udtale sig om, hvor langt den faste græsvækst da gi:k
ud.

Allerede ved fredningsnævnets kendelse af 24/10 1918, stad-
fæstet ved overfredningsnævnets kendelse af 28/10 1919, der blev
tinglyst også på de i denne sag omhandlede ejendomme, bestemtes
det, at der på Greve-Kildebrønde strand burde være fri og uhin-
dret adgang for alle og enhver på den udyrkede og for al plante-
vækst blottede del af denne, således forstået, at som plante-
vækst ikke regnes den sædvanlige opgrøde af marehalm, strandløg,
melde eller andre strandplanter af sådan midlertidig karakter,
at de ved højvande overskylles af havet og til tider af året
bortskylles eller på anden naturlig måde forsvinder, således at
passage mellem og over sådanne planter bør være fri.

Da naturfredningslovens § 23, jfr. bekendtgørelse nr. 354
af 30/11 1938, er overensstemmende hermed, og da det, således
som strandbredden udfor de tilstødende ejendomme, for hvis ved-
kommende ingen regulerende foranstaltninger er foretaget, nu
ser ud, i forbindelse med det af ingeniør Arvidsen og andre
grundejere oplyste, må anses godtgjort, at opfyldning i forbin-
delse med opførelse af cementfundamenter har fundet sted på
strandbredden, der da var blottet for nævnte plantevækst, og
da ejerne ikke har godtgjort, at disse arealer før l/l 1916 var
inddraget under havearealer, finder nævnet, at de pågældende
hindringer for den frie færdsel skal fjernes i følgende omfang:

Fra strandbredderne søværts fra et punkt beliggende 22,50
meter fra det nordlige hjørne af matr. nr. lOer regnet i lige
linie langs Vibevejs sydøstlige side, i lige linie til et punkt
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,.
beliggende 18,25 meter fra det nordlige hjørne af matr. nr.
10de regnet i lige linie langs skellet til matr. nr. 10df, og
fra dette punkt i lige linie til et punkt beliggende 30,50 meter
fra det vestlige hjørne af matr. nr. 10dd i lige linie langs
skellet til matr. nr. lOcs."

Konklusionen er sålydende:
"Ejerne af matr. nr. 10df, 10de og 10dd Hundige, Kildebrønde

sogn, henholdsvis frøken Houlberg Nielsen, salgschef Henry Bjer-
regård og manufakturhandler Chresten Hansen bør under ansvar
efter naturfredningslovens § 40 inden 1/4 1960 i fornævnte
omfang fjerne de på strandbredden udfor de nævnte ejendomme
etablerede hindringer for den frie færdsel."

Denne kendelse er af landsrBtssagfører Erik Skaaning for
frk. Y. Houlberg-Nielsen indanket for overfredningsnævnet.

Overfredningsnævnet har den 29. september 1960 besigtiget
de pågældende ejendomme og forhandlet med de fremmødte grund-
ejere og andre i sagen interesserede.

Det er af den ankende anført, at betonmuren ikke er opført
på den for græsvækst blottede strandbred, og at grunden til, at
det nu undertiden kan være vanskeligt at passere stranden, skyl-
des, at forholdene har forandret sig væsentligt siden muren
blev opført omkring 1951, idet der var forsvundet ca. 2-3 m af
strandbredden.

Salgschef Henry Bjerregaard og manufakturhandler Chresten
Hansen har oplyst, at de har opført murene henholdsvis i foråret
1958 og ca. 1956, og at disse var nødvendige af hensyn til
efterårsstormene, der tidligere skyllede alt væk helt op til
husene.

Repræsentanterne for det stedlige vejlaug har heroverfor
fremhævet, at den bestående beplantning på de ubeskyttede nabo-
ejendomme viser, at det ikke er nødvendigt at opføre betonmure.
Det blev endvidere anført, at de opførte betonmure er stærkt
medvirkende til at formindske strandbredden, idet bølgerne efter
at være slået ind mod muren ved tilbagetrækningen medtager det
tidligere på stranden aflejrede sand.

Der er også for overfredningsnævnet blevet fremlagt fotogra-
fier, der synes at tyde på, at der tidligere har været mere
sandstrand på det under sagen omhandlede sted end nu.

Ved overfredningsnævnets besigtigelse blev det godtgjort, at
især muren udfor matr. nr. 10df medfører vanskelighed for passage
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af stranden. Det forhold, at denne mur ikke ligger parallelt
med strandkanten, men på skrå for denne, og desuden springer
længere ud end naboejendommenes mure, kunne ligeledes tyde på,at
den var opført på den for græsvækst blottede strandbred. Fra
overfredningsnævnets arkiver imidlertid fremskaffet en opmåling
af matr. nr. ~Odf,foretaget i 1942, og heraf fremgår, at græs-
kanten dengang forløb skråt nogenlunde på samme måde som muren
idag. Da den gamle opmåling ikke medtager ejendommenes landværts
skel, tillader den ikke en konstatering af, om muren er opført
i eller søværts den i 1942 indtegnede græskant; men opmålingen
afkræfter dog den formodning, som murens skæve forløb ved en
umiddelbar besigtigelse skaber.

Under hensyn hertil og til de stærkt modstridende forkla-
ringer i sagen finder overfredningsnævnet, der ikke er i be-
sideIse af de oplysningsmidler, herunder adgang til at afhøre
vidner under ansvar efter straffeloven, som i henhold til rets-
plejeloven står til rådighed for de ordinære domstole, ikke at
der er skabt tilstrækkeligt grundlag for fastlæggelse af et
punkt, til hvilke de opførte mure, om hvilke det ikke med sik-
kerhed tør fastslås, at de er opført på den for græsvækst blot-
tede strandbred, skal tilbagetrækkes.

Overfredningsnævnet finder herefter ikke, at der foreligger
det fornødne grundlag for at påbyde fjernelse af hindringerne for
den frie færdsel, således som sket ved den af fredningsnævnet
for Roskilde amtsrådskreds afsagte kendelse, og denne vil her-
efter være at ophæve.

Det tilføjes, at en eventuel videre behandling af spørgs-
målet om, hvorvidt der på den i sagen omtalte strækning er
sket indgreb i den for græsvækst blottede 'strandbred efter over-
fredningsnævnets opfattelse, bør ske ved de ordinære domstole.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds den 3. no-

vember 1959 afsagte kendelse vedrørende fjernelse af de på strand·
bredden udfor ejendommene matr. nr. lOdf, lOde og lOdd af Hundige
Kildebrønde sogn, etablerede hindringer for den frie færdsel, op-
hæves.

•

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

U"w;S;'i~iJ;A/lh _
Va&h Ditlev Larsen ~ w,~
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OVEPFREDNINGSNÆVNETS KENn~ISESPROTOROL.

Aer 194}. den 20.December. afs~gde OverfrednlngsnÆronet
pes Grundlei af mundtlig Og skr>iftlig Voter-lng fØlgende

K e n cl 8 l s e
1 S~E:erne Nr. 538 og 539/45 vedrørende Færdselilhlndrln~er P~UI
Hundlge Str'nd.

Ved en af Neturfrednlngsnævnet for ROli1klldeAmtli1NISdlilkreds
den 24.0ktober 1918 afsilgt Kendelse, der er liltildfæstetved Over-
frednlngli1nævnetli1Kendelli1eaf 28.0ktoher 1919. hlev det hestemt.
at der skal være frl og uhindret Adgpng for s11e og enhver til at
færdelilpas den udyrkede og for Plentevæks t blotted e Strandbred t

Greve-y.ildehrønde SOBne. derunder Hundi~. og at de dilbest,sende
Hegn. der var til Binder for Bærdse1en, skulde fjernelil.

Imidlertid blev der 1 Mart.1il1942 af en Forening af Grund-
ejere 1 fornævnte Sogne rettet Kle~e til Naturfredninglilnævnet
over. at en Del Grundejere ved Hund!ge Strli1ndefter Opfyldning
pas en Del af den for Gr-æilvækstblot.tede Strli1ndbredh,vde hegnet
PSli1denne med Betonmure og Pæle.

Ved en 'f Nævnet foratsBst Undersøgellilekoniltilteredeildet,
at der i 25 Tilfælde vel" Grund t.il Klage; men ved Forhandling med
de pililgældendeGrundejere blev de fleste S'~er dog ordnet eller

. .
Udilkudt indtil videre. Tilbage blev de 8 nedennævnte Ejendomme,

lq4~1for hvis Vedkonmende Nævnet den 7.Auguilt h'r afsilgt Kendellile,nemlig:
l) Matr.Nr. 9bi Hundige By. Klldehrønde Sogn. Ejer Chiluffør

Agner Jensen.
Kendelsen gali1rud psa, ,t den pas Ejendommen langil Strli1nden

værende Mur inden 1.Novem~er 1943 vil være Qt rykke 2 Meter tll-
rli1ge psa E jerens Grund. hvorhos Muren vod" F"'rresti" og .Pig-
trncdshegnet l~ng8 denne vil v~re at fjerne inden sam~e Tidspunkt.
2) MHr.Nr. 9bq Hundige. Ejer Montør C.N.Fieber.

Kendeisen ga~r ud pafl, lOt den Hngs Str~nden anbr~gte Rækve
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pæle vil være at rykke 2 Meter tilbage paa Ejerens Grund inden
l.November 1943.
3) MQtr.Nr. 9br Hundige, Ejer Fru Grosserer Jacques Ullemann.

den/Kendelsen gaar ud p~a, at langs Stranden anhragte Pæle-
række vil være et rykke 2 Meter tilbage paa Ejerens rrrund in~en
1 .November 1943.
4-5) Matr.Nr. 9av og 9aæ Hundige, Ejere ssgførerfuldmægtig P.

W1nke1 og Ci@Brhendler A.Svendsen.
Kendelsen gB8r ud paa, at den PSll Ejendcrrnrenbngs strenn-

kanten l1egende Mur med bagved lib~ende Opfyldning inden 1.Novem-
bel" 1945 psa Ejernes Forsnlednin~ og bekostning vil være at fjerne

I I
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den i samme bredde som udfor de tilstødende Ejendomme.
6) Matr .Nr. 10bg Hundige , Ejer Gt'osserer E .Skjold Pet.ersen.

Kendelsen gsar ud paa. at den pas Stranden anhragte Ind-
hegning af Træpæle og en ssmmesteds anrragt Jernstiver vil være
at fjerne inden 1.November 1943.
7) Matr.Nr. 10de Hundige, Ejer Læge Aage ijendrichsen.

Kendelsen gaGr ud pas. at det plilaEjendommen

I I
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anhragte Gærde vil være at rykke 2 Meter tilhage paa Ejerens
Grund inden I.November 1943.
8) Matr.Nr. llcø Hundige, Ejer Direktør Folgel" Alstrup.

Kendelsen gaar ud p91il. at den paa Ejendommen langs stran-
den anhra~te Rafter,arriere inden l.November 1943 vil V'treat rykke
2 Meter tilhage p,a Ejerens Grund.

De nævnte Kendelser er indsnket for Overfredningsn~net,
for saa vidt an8aat Metr .Nr. 9bi ved I,sndsretssagfører Povl A.
Wiedemann,

Matr.Nr. 9bq og 9br ved Ovarretssagfør-er Aage Thomiilenog
Matr.Nr. 9av og 9aæ ved overretssagfører Johs. Giersing.
overfrednin~~net har den 30.0ktober 1943 besigtiget de

psa8ældende EjendOlrnneo,oBfOrr"l51l1dletmed de mødte Grundejere eller
Repræse~tanter for disse, uden at der op~&sedes Overenskomst med

I '
I
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nOBen Qf dem. Man indgik dog paa. Qt Fristen for Fjernelsen af Muren
ved Matrikulsnurnrene 9~v og 9aæ forlænges till.Maj 1944.

Af nogle ef de ankende er det anført. st nræsvæksten tidli-
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gere hgr været nær·mere ved VIOndet ned nu, og at Hindr'ingerne op-

rindelig har været lovligt Qnb~,"gt. Da der imdi~ertid intet B~via

er præsteret i Sf,lQ Henseende, er· Kenciellilerne med Rette ~fsagt plla

rrrundlag Qf de bestaaende Tilatande.

Dl! Overfredningsnævnet OgSIl& iøvr1.gt 1. det væsentlige kan

tiltræde det i Kendelserne anførte, vil disse være at liIt8dfæste

med den anf~te Ændring, for SB," vidt llngaar Ejendommen Matr.Nr.

9av og 9aæ.

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

De af NQturfredningsnævnet for Roskl1de Amtiilrasdkrediil den

7.Augulilt 194, aflillOgte Kendelser vedrørende Matr.Nr. 91:>i, 9bq,

9br, 9a v, geæ. lObg lOde og 110.0' Hundi ge shd fæstes med c'l en fora n

nævnte Ændring for IilIOIOvidt llngalOr Ejendommen Matr.Nr. 9av og 9aæ.

P.O.V.

Frederik V.Peteraen.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for
Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1943, den 7.August blev i Sagen
Nr.10/1942 Færdselshindringer paa Hundige Strand
vedrørende Forhold 5 afsagt saalydende

K e n d e l s e :

I en Skrivelse af 31.Marts 1942 har Foreningen af Grundejere
ved Stranden i Greve-Kildebrønde Sogne forelagt for Fredningsnævnet
en Række Tilfælde ved Hundige Strand, hvor de ud til Stranden boende
Grundejere i Almindelighed efter forudgaaende Opfyldning med Tang
og Sand har inddraget Arealer af den for Græsvækst blottede Strand-
bred og derefter i flere Tilfælde foretaget Indhegning af eller
Opsætning af Betonmure o.l. ved Arealet, hvorved den fri Passage pas
Stedet, i hvis Opretholdelse alle Grun~ejere ved Stranden maa være
interesseret, hindres, ligesom Indretningerne ofte er af skæmmende
Karakter.

Ved tvende i denne Anledning føretagne Besigtigelser ved Hundig
Strand har Fredningsnævnet konstateret, at Chauffør Agner Jensen,
Th.Hansensgade 4, København, paa sin Ejendom Matr.Nr.9bi Hundige har
opført dels langs Stranden en ea 12,5 m lang og 43 cm høj Cementmur
dels i "Fyrrestien"s sydlige Side en tilsvarende 3 m lang og 75 cm

høj Mur i Forbindelse med 3 Træpæle, forsynet med 4 RækkæPigtraad,
hvilke Indretninger ligger paa den for Græsvækst blottede Strandbred

Ejeren, der har nægtet at ville fjerne fo~anstaaende, har oplys
at Murene er opført i 1925 og dengang laa indenfor Græsbevoksningen,
der siden er skyllet bort af Havet.

Først bem~rkes, at der ved nærværende Nævn! Kendelse af 24/10
1918, stadfæstet af Overfredningsnævnet ved dettes Kendelse af
3/11 1919, er hjemlet almindelig Færdselsret paa den udyrkede, for
ai Plantevækst blottede Del af Strandbredden.

Da de fornævnte Indretninger nu er beliggende paa den for Græs-
vækst blottede Strandbred, og der intet er dokumenteret om, at de
før l/l 1916 var inddraget under Havearealer eller Virksomhed,
ligesom de maa anses for at være til Gene for den frie Færdsel paa



•

Stranden, der paa Stedet er ret smal,
b e s t e m ID e s

Den paa Matr.Nr.9bi Hundige langs Stranden værende Mur vil
inden 1/11 194~ være at rykke 2 m tilbage pas Ejerens Grund, hvor-
hos Muren ved "Fyrresti" og Pigtraadahegnet langs denne vil
fjerne inden samme Tidspunkt.

Sachs J.P.Nordengaard Knud Andersen
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1943 den 7.August blev i Sagen
Nr.lO/1942 Færdselshindringer paa Hundige Strand
vedrørende Forhold 7 afsagt saalydende

K e n d e l s e :

I en Skrivelse af 31.Marts 1942 har Foreningen af Grundejere
ved Stranden i Greve-Kildebrønde Sogne forelagt for Fredningsnævnet
en Række Tilfælde ved Hundige Strand, hvor de ud til Stranden boend!
Grundejere i Almindelighed efter forQdgaaende Opfyldning med Tang 0E
Sand har inddraget Arealer af den for Græsvækst blottede Strandbred
og derefter i flere Tilfælde foretaget Indhegning af eller OpsætninE
af Betonm~re o.l. ved Arealet, hvorved den fri Passage, paa Stedet,
i hvis Opretholdelse alle Grundejere ved Stranden maa være interes-
seret, hindres, lige~om Indretningerne ofte er af skæmmende Karakte:

Blandt de af Grundejerforeningen paaklagede Forhold findes den
paa Matr.Nr.9av og 9aæ paa Stranden opførte ea l m høje og 52 m lan!
Betonmur, der str~kker sig langs med selve Strandkanten og afspærre:
enhver Pass~ge paa Strandbredden.

Først bemærkes, at Fredningsn~vnet allerede i 1938, liGeledes
efter Klage fra Grundejerforeningen, har beskæftiget sig med den
paagældende Mur, der i 1926-27 er opført af Vægtfabrikant Harald
Oluf Rasmussen. Nævnet var allerede den Gang meget betænkelig ved
denne Murindretning, men under,Hensyn til, at Rasmussens Sommerbe-
boelse laa saa tæt ved Stranden, at den maatte anses for ~t være
stærkt udsat ved Højvande, gav Nævnet dog den 4/8 1938 sin Tilladel:
til, at Indretningen indtil videre maatte opretholdes paa BetingeIs!
af, at der for hver Ende af Muren opførtes en Betontrappe, saaledes
at den offentlige Færdsel langs Stranden kunde foregaa over Ejerens
Grund.

Ved Besigtigelsesforretningen den 5/7 1943 konstaterede Nævnet
at Vægtfabrikant Rasmussen havde solgt sin fornævnte Grund til et
Konsortium, bestaaende af Sagførerfuldmægtig P.Winkel, Nr.Voldgade

50, København, og Cigarhandler A.Svendsen, Istedgade 124, KøbenhavJ
og at der paa Arealet efter foretagen Udstykning, men i betydelig



s~ørre Afs~ana fra ~~ranaen ena Hasmussens Hus, var under Opførelse
2 Sommerhuse, hvortil Fredningsnævnet ikke forud havde givet sin
Tilslutning i Medfør af Fredningslovens § 25, Stk.6.

Iøvrigt konstateredes det, at Passagen over Grunden nu var
næsten umulig, idet Opfyldningen bag Muren var sunket eller bort sky
let. Tillige fandtes 2-3 ro indenfor Muren i Passagen en
Udgravning, der var et Par Meter i Diameter og en lille
og som var livsfarlig for. Færdselen paagældende Sted.

Som Repræsentant for fornævnte Konsortium forklarede
handler Vang Olsen, Hundig~, at-Konsortiet og
der dog endnu ikke havde faaet Skøde paa de af
var indforstaaet med, at Murindretningen nu kunde fjernes,
stillede sig paa det Standpunkt, at det maatte ske pas det
liges Bekostning.

Da Murindretningen er beliggende paa den for Græsvækst
blottede Strandbred, da dens Tilstedeværelse er til største
•

I'

I

for Færdselen paa Stranden, da Ejeren ikke har overholdt sin
pligtelse til at vedligeholde en ordentlig Passage over Grund
Muren, og endelig da denne ikke skønnes fornøden til Beskytte
af den nu planlagte Bebyggelse,

b e s t e m m e s
Den paa Matr.Nr.9av og 9aæ langs Strandkanten

med bagved liggende Opfyldning vil inden den 1/11 1943 paa
Foranledning og Bekostning være at fjerne, saaledes at der
fuld Adgang til Passage paa selve Strandbredden i samme Bredd
udfor de tilstødende Ejendomme.

Sachs J.P.Nordengaard Knud Andersen
. . . . . . . . . .
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1943, den 7.August blev i Sagen
Nr.10/1942 Færdselshindringer paa Hundige Strand
vedrørende Forhold 8 afsagt saalydende

K e n d e l s e :

I en Skrivelse af 31.Marts 1942 har Foreningen af Grundejere
ved Stranden i Greve-Kildebrønde Sogne forelagt for Fredningsnævnet
en Række Tilfælde ved Hundige Strand, hvor de ud til Stranden boend
Grundejere i Almindelighed efter forudgaaende Opfyldning med Tang
og Sand har inddraget Arealer af den for Græsvækst blottede Strand-
bred og derefter i flere Tilfælde foretaget Indhegning af eller Op-
sætning af Betonmure o.l. ved Arealet, hvorved den fri Passage paa
Stedet, i hvis Opretholdelse alle Grundejere ved Stranden maa være
interesseret, hindres, ligesom Indretningerne ofte er af skæmmende
Karakter.

_Ved tvende i denne Anledning foretagne Besigtigelser ved Hun-
dige Strand har Fredningsnævnet konstateret, at Montør C.H.Fieber,
Nordugsvej, Hundige Strand, paa sin Ejendom Matr.Nr.9bq Hundige
langs Stranden i en Længde af ea 16 m har nedrammet en Række Træpæl
der rager 30-40 cm op over Jorden. Pælene etaar ganske frit paa den
for Græsvækst blottede Strandbred.

Ejeren, der har nægtet at ville fjerne Pælene, har forklaret,
disse er blevet nedrammet for ea 7 Aar siden for at skærme hans
Grund, idet Havet ved Højvande ellers vil gaa ind over den.

Først bemær'res, at der ved nærv':erendeNævns Kendelse af 24/10
1918, stadfæstet ved Overfredningsnævnets Kendelse af 5/11 1919, er
hjemlet almindelig Færdselsret paa den udyrkede, for al Plantevækst
blottede Del af Strandbredden.

Da den fornævnte Pælerække er beliggende paa den for Græsvæks"
blottede Strandbred, og der intet er dokumenteret om, at den Del af
Strandbredden, hvorpaa den er anbragt, før l/l 1916 var inddraget
under Havearealer eller Virksomhed, og da den maa anses for at



være til Gene for "den frie Færdsel paa Stranden, der paa Stedet
er ret smal,

b e a t e ro ro e s :

Den paa Matr.Nr.9bq Hundige langs Stranden anbragte Række Pæle
vil inden 1/11 1943 være at rykke 2 m tilbage paa Ejerens

Sacha J.P.Nordengaard Knud Andersen
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REG. NR. tfJ'J
U D S K R I F T

af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1943 den 7.August blev i Sagen
Nr.10/1942 Færdselshindringer paa Hundige Strand
vedrørende Forhold 9 afsagt saalydende

K e n d e l s e :

I en Skrivelse af 310Marts 1942 har Foreningen a f Grundejere
ve1Stranden i Greve-Kildebrønde Sogne forelagt Fredningsnævnet en
Række Tilfælde ved Hundige Strand, hvor de ud til Stranden boende
Grundejere i Almindelighed efter forudgaaend·e Opfyldning med Tang
og Sand har inddraget Arealer af den for Græsvækst blottede Strand-
bred og derefter i flere Tilfælde foretaget Indhegning af eller
Opsætning af Betonmure o.l. ved Arealet, hvorved den fri Passage paE
Stedet, i hvis Opretholdelse alle Grundejere ved Stranden maa være
interesseret, hindres, ligesom Indretningerne ofte er af skæmmende
Karakter.

Ved tvende i denne Anledning foretagne Besigtigelser ved
Hundige Strand har Fredningsnævnet konstateret, at der paa den Fru
Grosserer Jacques Ullemann, Sortedamsdosseringen 101, København,
tilhørende Grund Matr.Nr.9br Hundige langs Stranden i en L~ngde af

ea 19 Meter er nedrammet en Række Træpæle, der rager 50-ISO Centi-
meter op over Jorden. Pælene staar ganske frit paa den for Græsvækst
blottede Strandbred.

Ejerinden, der var lovlig indkaldt til Fredningsforretningen
den s/7 1943 gav ikke Møde under denne.

Under nævnte Frednin~sforretning har Arkitekt Jefsen, Amicis-
vej 2, København, oplyst, at han, der i 1935 købte den paagældende
Grund og i 1939 solgte den til Grosserer Ullemann, stadig om Sommere
bor som Lejer i det paa denne liggende Sommerhus.

Han har iøvrigt forklaret, at da han for ea 8.Aar siden anbragt
~ælene for at holde Grunden afspærret for uvedkommende ~assage, var
der Plantev~kst af samme Art som den, der nu forefindes paa Arealet
ea 2 Meter bag P~lene.



•

Først bem~rkes, dels at der ved n~rv~rende Nævns Kendelse af
24/10 1918, stadfæstet af Overfredningsnævnet ved dettes Kendelse
af 3/11 1919, er hjemlet almindelig Færdselsret paa den udyrkede,
for al Plantevækst blottede Dell af Strandbredden, dels at Nævnet
maa anse den paaviste Plantevækst for i Hovedsagen at være
halm og ikke Græs.

Da den paag~ldende Pæle række er beliggende paa den for
vækst blottede Strandbred, og der intet er dokumenteret om, a
Del af Strandbredden, hvorpaa den er anbragt, før l/l 1916 va
draget under Havearealer eller Virksomhed, og da den maa anse
at være til Gene for den frie Færdsel paa Stranden, der paa S

er ret smal,
b e s t e ID ID e s :

Den paa ~,~a~r.Nr.9brHundige langs Stranden anbragte Pæle
række vil inden l/II 1943 v~re at rykke 2 Meter tilbage paa E

Grund.
Sacha J.P.Nordengaard Knud Anderse"n
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af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet.for

Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1943 den 7.August blev i Sagen
Nr.10/1942 Færdselshinaringer paa Hundige Strand
vedrørende Forhold'll afsagt aaalydende

K e n d e l s e :

I en Skrivelse af 3l.Marts 1942 har Foreningen af Grundejere ved
Stranden i Greve-Kildebrønde Sogne forelagt Fredningsnævnet en R~kke
Tilfælde ved Hundige Strand, hvor de ud til Stranden boende Grund-
ejere i Almindelighed efter forudgaaende Opfyldning med Tang og Sand
har inddraget Arealer af den for Gr~8vækst blottede Strandbred og
derefter i flere Tilfælde foretaget Indhegning af eller Opsætning af
Betonmure o.l. ved Arealet, hvorved den fri Passage paa Stedet, i
hvis Opretholdelse alle Grundejere ved Stranden maa være interesseret
hindres, ligesom Indretningerne ofte er af skæmmende Karakter.

Ved tvende i denne 'Anledning foretagne Besigtigelser ved Hundige
Strand har Fredningsnævnet konstateret, at Læge Aage Hendrichsen,
Vigerslev Alle 33, Valby, paa sin Ejendom Matr.Nr.lOde Hundige langs
Stranden i en Længde af ca 32 Meter har opsat et 1,1 Meter højt Gærde
bestaaende af Fletværk af Grene mellem nedrammede Træpæle. Gærdet
staar ganske frit paa den for Græsvækst blottede Strandbred.

Ejeren, der har nægtet at sløjfe eller flytte Gærdet, har for-
klaret, at dette blev anbragt for 5-6 Aar siden for at bes~tte hans

Grund mod Havet.
Først bemærkes, at der ved nærværende Nævne Kendelse af 24/10

1918, stadfæstet af Overfredningsnævnet ved dettes Kendelse af 3/11
1919, er hjemlet almindelig Færdselsret paa den udyrkede, for al Plan
tevækst blottede Del af Strandbredden.

Da det paagældende Gærde er beliggende paa den for Græsvækst blot
tede Strandbred, og der intet er dokumenteret om, at den Del af
Strandbredden, hvorpaa det er anbragt, før l/l 1916 var inddraget und
Havearealer eller Virksomhed· , og da det maa anses for at være til
Gene for den frie Færdsel paa Stranden, der paa Stedet er ret smal,



•

b e s t e m m e s :
Det paa Matr.Nr.10de Hundige langs Stranden anbragte Gærde

vil inden 1/11 1943 være at rykke 2 Meter tilbage pas Ejerens Grund.
Sachs J.P.Nordengaard Knud Andersen
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Porhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet

for
Roskilde Amtsraadskreds.

Aar 1943 den 7.August blev i Sagen
Nr.10/1942 Færdselahindringer paa Hundige Strand
vedrørehde Forhold 19 afsagt saalydende

K e n d e l a e :

I en Skrivelse af 31.Marts 1942 har Foreningen af Grundejere
ved Stranden i Greve-Kildebrønde Sogne forelagt Fredningsnævnet en
Række Tilfælde ved Hundige Strand, hvor de ud til Stranden boende
Grundejere i Almindelighed efter forudgaaende Opfyldning med Tang
og Sand har inddraget Arealer af den for Græsvækst blottede Strand-
bred og derefter i flere Tilfælde foretaget Indhegning af eller Op-
sætning af Betonmure o.l. ved Arealet, hvorved den frie Passage paa
Stedet, i hvis Opretholdelse alle Grundejere ved Stranden maa være
interesseret, hindre s , ligesom Indretningerne ofte er af skæmmende
Karakter.

Ved tvende i denne Anledning foretagne Besigtigelserwed Hundige
Strand har Fredningsnævnet konstateret, at Direktør Holger Alstrup,
Valby Mejeri, paa sin Ejendom Matr.Nr.llcø Hundige langs Stranden i
en Længde af godt 50 Meter har opsat en 65 Centimeter høj Rafte-
barriere, der staar ganske frit paa den for Græsvækst blottede Strand-
bred.

Ejeren, der var lovlig indkaldt til Fredningsforretningen den
5/7 1943, gav ikke Møde under denne.

Under nævnte Fredningsforretning har hans Hustru, Fru Else Alstr~
hævdet, at da den paagældende Barriere for 4-5 Aar siden blev opført
for at beskytte Græsset paa deres Grund mod Vandet, gik Græevæksten
helt ud til Barrieren.

Først bemærke,s~ dels at der ved nærværende NæVJllB Kendelse af
24/10 1918, stadfæstet af Overfredningsnævnet ved dettes Kendelse af
3/11 1919, er hjemlet almindelig Færdselsret paa den udyrkede, for al
Plantevækst blottede Del af Strandbredden, dels at der i en Afstand
fra Barrieren af indtil 2 Meter bagud ikke forefindes Græsvækst, og
at den Græsvækst, der iøvrigt. fandtes i Nærheden af Barrieren, efter



Nævnets Formening var fremkommet paa kunstig Maade efter senere fore-
tagen Opfyldning.

Da de~ paagældende Barriere er beliggende paa den for Græsvækst
blottede Strandbred, og der intet er dokumenteret om, at den Del af
Strandbredden, hvorpaa den er anbragt, før l/l 1916 var inddraget .~.. ,~~,,~
under Havearealer eller Virksomhed, og da den maa anses for at ~~

t ""Elt <!,til Gene for den frie Færdsel paa Stranden, der paa Stedet er r~.'1
~j:"
I' fDen paa Matr.Nr.llcø langs Strand~n anbragte Raftebarriere fJt

)C.,Å'ilinden 1/11 1943 være at rykke 2 Meter tilbage paa Ejerens Grund"i~:_.~
Knud Andersen l' ~~~, A\
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b e s t e m m e s :

Sacha J.P.Nordengaard
. . . . . . ...
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Roskilde Amtsraadskreds.

REG.NR. ~/3

Ih -{(ly

Aar 1943 den 7.August blev i Sagen
Nr.10/1942 Færdselshindringer paa Hundige Strand
vedrørende Forhold 24 afsagt saalydende

K e n d e l s e :

I en Skrivelse af 31.Marts 1942 har Foreningen af Grundejere
ved Stranden i Greve-Kildebrønde Sogne forelagt Fredningsnævnet en
Række Tilfælde ved Hundige Strand, hvor de ud til Stranden boende
Grundejere i Alminde1ighed efter forudgaaende Opfyldning med Tang
og Sand har inddraget Arealer af den for Græsvækst blottede Strand-
bred og derefter i flere Tilfælde foretaget Indhegning af eller
Opsætning af Betonmure o.l. ved Arealet, hvorved den fri Passage
paa Stedet, i hvis Opretholdelse alle G~undejere ved Stranden mas
være interesseret, hindres, ligesom Indretningerne ofte er af
skæmmende Karakter.

Ved tvende i denne Anledning foretagne Besigtigelser ved
Hundige Strand har Fredningsnævnet konstateret, at Grosserer E.
Skjold Petersen, Malmøgade 4, København, paa Stranden ud for sin
Ejendom Matr.Nr.10bg Hundige har nedrammet 6 Træpæle, der rager
1,30 m op over Jorden og foroven og ~aa Midten er indbyrdes for-
bundet med Tv~rlægter.

Endvidere forefandtes i den sydlige Ende af Hegnet foran.
Skjold Petersens Grund opsat en Jernstiver, der rager et godt
Stykke ud paa den for Græsv~kst blottede Strandbred.

Ejeren, der har nægtet at fjerne de fornævnte Indretninger, har
forklaret, at Indhegningen af Træpæle er anbragt for at have noget
at hænge Badetøjet paa og for at værne Græsset paa Grunden.

Først bemærkes, at der ved nærværende Nævne Kendelse af 24/10
1918, stadfæstet af Overfredningsnævnet ved dettes Kendelse af
3/11 1919, er hjemlet almindelig Færdselsret paa den udyrkede, for
al Plantevækst blottede Del af Strandbredden.

Da saave1 den paagældende Indhegning som Jernstiveren er be-



I I

liggende paa den for Gr~sv~kst blottede Strandbred, og der intet er
dokumenteret om, at den Del af Strandbredden, hvorpaa de er anbragt,
før l/l 1916 var inddraget under Havearealer eller Virksomhed,
ligesom de, der ikke synes at tjene noget rimeligt Formasl, mas
anses for at være til Gene for den frie F~rdsel paa Stranden,
paa Sted~t er ret smal,

b e s t e m m e s :
Den paa Matr.Nr.IObg Hundige paa Stranden anbragte Indhe

af Træpæle samt den fornævnte, sammesteds anbragte Jernstiver
inden 1/11 1943 være at fjerne.

Sachs J.P.Nordengaard Knud Andersen. . . . .. .
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