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Aar 1950, den 20. november, afsagde overfredningnn:f:)vnetpaa grund-
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 962/50 vedrørende færdselsret for almenheden ad en sti paa
matr. nr. 9a og 10e af Auderød by, Kre~me-Vinderød sogn.

Den af fredningsn~vnet for Frederiksborg amt den 17. december 1949
afsagte kendelse er snalydende:

ilSomejer af matr. nr. 9a og 10e af Auderød by, Kregme-Vinderød.
sogn, henover hvilke arealer der fører en sti hen til ot sted ved Arre-·

t sø, som hidtil har været benyttet af almenheden som badeGted, har
gaardejer Th. Christensen henledt nævnets opmærksomhed paa, at færdse-
Itn hen til dette badested i den senere tid - navnlic efter at der i

t n~rheden er blevet opført et børnehjem - har været til ulempe for ham,
dels fordi han benytter stedet til kreaturvanding, dels fordi færdselen
undertiden har fundet sted henover hans marker (altsaa udenfor sti8n).

Det har derfor v~:er(:lthans tanke at afsp:Erre stien; men han er dog
villig til at undlade dette, saafremt færdselsretten kan blive bestemt
afgrænset, og dor for dennes udøvelse ydes ham en rimelig erstatning.

Efter nævnets opfattelse - der tiltrædes af Krer.~c-Vinderød kom-
mune, vil det v~rc af v~sentlig betydning for almenheden, at færdsels-
tttten bevares, ikke mindst af hensyn til badningen i søen.

N'l?vnctkan derhos tiltræde, at den af gaardejer Christensen kræve-
de erstatning 1500 kr. er rimelig, hvorved bcm~rkes, at Kregme-Vinderød
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kommune har crkl~ret sig villig til at udrede en mindre del af erstat-r'.
n:tWgen.

Derfor bestemmes:
Ad den paa ho~lagte kort indtognede sti skal der være f~rdselsret

for'almenheden saaledes at f':Erdselenhen til det forannævnte badested,
til geng~ld ikke maa foregaa uden for stien, og saaledos at færdselsret-
ten - af hensyn til kreaturvandingen - ophører paa det sted, som kortet

~~ saa henseende udviser.
Som erstatning ydes der gaardejer Th. Christensen 1500 kr. ,hvoraf

500 kr. erl'13ggesaf Kregme-Vinderød kommune.~"e Da den heromhandlede fredning maa anses som et led i de omfattende
I fredningsplaner med hensyn til Arresø, findes det rimeligt, at restbelø-

bet fordeles med to trediedele til statskassen (altsaa 666,67 kr.) og
en trediedel til Frederiksborg 'Lmt (nltsaa 333,33 kr.).

Kendeloen vil være at tinglyse som servi tutstj.ftende paa matr. nr.
913. og 100 af Auderød by, Kreerne-Vinderød sogn, med fredningsn~vnet for
]'rederiksborg amt som paa talebere ttif,et."

Kendelsen er i medfør af naturfredningslovens § 19, 3. stk.,forc-
~ lagt overfredningsn~vnet, som den 2. juni 1950 har besictiget stedet og
I'

forhandlet med ejeren af arealet og andre i sagen interesserede •
• • Da overfredningsn"vnet kan til træde det i kendelsen anførte. vil

denne være at stadf~ste.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnæ~let for Frederiksborg amt den 17. december 1949

afsagte kendelse vedrørende færdselsret for almenheden ad en sti paa
matr. nr. 9a og 100 a.fAuderød by, Kregme-Vinderød sogn, stadfæstes.
En n':l')I'værendekendelse vedhæftet plan nr. Fr. 121 viser stiens belir;gen-
hed.

• Udskriftens rigtig-
hed bekr:eftes•
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KENDELSE
afsagt den 17. december 1~49 af fredningsnævnet

for Frederiksborg amt.

Som ejer af matr.nr. 9a og 10c af Auderød by, Kregme-Vinde-
rød sogn, henover hvilke arealer, der fører en sti hen til et
sted ved Arresø, som hidtil har v~ret benyttet af almenheden som
badested, har gårdejer Th. Christensen henledt nævnets opmærksom-
hed på, at færdselen hen til dette badested i den senere tid -
navnlig efter at der i norheden er blevet opført et børnehjem -
har været til ulempe for ham, dels fordi han benytter stedet til
kreaturvanding , dels fordi færdselen undertiden har fundet sted
henover hans marker (altså udenfor stien).

Det har derfor været hans tanke at afspærre stien; men han
er dog villig til at undlade dette, såfremt færdselsretten kan bli-
ve bestemt afgr~nset, og der for dennes udøvelse ydes ham en ri-
melig erstatning.

Efter nævnets opfattelse - der tiltrædes af Kregme-Vinderød
kommune, vil det være af væsentlig betydning for almenheden, at
færdselsretten bevares, ikke mindst af hensyn til badningen i

søen.
Nævnet kan dernos tiltræde, at den af gårdejer Christensen

krævede erstatning 1500 kr. er rimelig, hvorved bemærkes at Kreg-
roe-Vinderød kommune har erklæret sig villig til at udrede en min-
dre del af erstatningen.

Derfor bestemmes:
Ad den på hoslagte kort indtegnede sti, skal der være

~ færdselsret for almenheden, således at færdselen hen til det
~',

forannævnte badested til gengæld ikke må foregå uden for stien,
~\ og således at færdselsretten - af hensyn til kreaturvandingen -

ophører på det sted, som kortet i så henseende udviser.
Som erstatning ydes der gårdejer Th. Christensen 1500 kr.,
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hvora"f 500 kr. erl:Jgges af Kro[,rme-Vinderod kommune.
Da den her omhandlede fredning må anses som et led i de omfat-

tende fredningsplaner med hensyn til Arresø, findes det rimeligt,
at restbeløbet fordeles med to trediedele til statskassen (altså
666,67 kr.) og en tredie del til Frederiksborg amt (altså 333,33 kr.).

Kendelsen vil være at tindlyse som servitutstiftende på matr.
nr. 9a og 10c af Auderød by, "Kregme-Vinderød sogn, med frednings-
nævnet for Frederiksborg amt som påtaleberettiget.

J. L. Buch. Carl Poulsen. Knud Knudsen •
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