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OPHÆvET
KENDELSE

afsagt den 5. marts 1951
af natur fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

Fra Tinkerup Grundejerforening har nævnet - med anbefaling
af Søborg-Gilleleje sogneråd - modtaget anmodning om i henhold
til naturfredningslovens § 1 at skaffe almenheden adgang til at
færdes henover matr. nr. 6b, Strandbørstrup, Gilleleje sogn.

Den ydre anledning til ansøgningen er den, at ejerne af area-
let, arkitekt Hans Bretton-Meyer, korrespondent Henrik Bretton-
Meyer, boghandlermedhjælper Niels Bretton-Meyer, John Bretton-
Meyer (mindreaarig), Ulrik Bretton-Meyer (mindreaarig) og Peter

Bre~~w.~ af ~~eti:t)~rs~,v~
ejer bv~r~4 og de 3 sidstnævnte bve~2, i augo 1949~r~r-

ret adganw ~ø og~r:ad~F'emærsslllligerfQ5'
at lenrik~e~'s arv er~andlagt ~ Overfor ynd ri~indt!l~
hans 50. aar"

Den formelle begrundelse af ansøgningen er den, at der paa
arealet ligger to gravhøje, medens den reelle begrundelse er, at
der paa dette sted ønskes adgang til stranden (gravhøjene har nok
iflg. deres usædvanlige beliggenhed, men næppe iøvrigt, historisk

~ eller anden interesse).

,A\.,
, \
1

Grundejerforeningen har tilbudt at yde et bidrag til frednin-
gen paa indtil 150 kr.

Foreningen har yderligere henvist til, at der ved et skøde
af 6/4 1863 er givet bl.a. ejeren af matr~nr. 2 tangbjergningsret
langs bele sandlodden matr.nr. 6 b, hvorfor det, da de sommerhuse,
der er tilsluttede foreningen, er udstykkede fra matr.nr. 2, for-
menes, at sommerhuse jerne allerede i kraft af dette skøde har ret
til at færdes paa arealet, paa hvilket der - hvad nævnet har for-
visset sig om - kan ses spor af den gamle tangvej.
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År 1951, den 3. august, afsagde overfredning8nævnet på g~undlag af
mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
..i sagen nr. 1045/51 vedrørende åbning af to adgangsveje til stranden
~ Strandbørstrup.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 5. marts 1951
afsagte kendelse hedder det:
tt "Fra Tinkerup Grundejerforening har nævnet - med anbefaling af

ttsøborg-Gilleleje sogneråd - modtaget anmodning om i henhold til natur-
fredningslovens § l at skaffe almenheden adgang til at f~rdes henover
matr. nr. 6b, Strandbørstrup, Gilleleje sogn.

Den ydre anledning til ansøgningen er den, at ejerne af arealet,
arkitekt Hans Bretton-Meyer, korrespondent Henrik Bretton-Meyer, boghahd-
lermedhjælper Niels Bretton-Meycr, John Bretton-Meyer (mindreårig), Ulrik
Bretton-Meyer (mindreårig) og Peter Brctton-Meyer (mindreårig), af hvilke
ejere de 3 førstnævnte ejer hver '/4 og de 3 sidstnævnte hver 1/12, i
aug. 1949 har spærret adgangen med låge og Pigtråd. Det bemærkes yder-
ligere, at Henrik Bretton's arver båndlagt i Overformynderiet indtil

_lans 50. år.
Den formelle begrundelse af ansøgningen er den, at der på arealet

~igger to gravhøje, medens den reelle begrundelse er, at der på dette
ttJted ønskes adgang til stranden (gravhøjene har nok iflg. deres usædvan-

lige beliggenhed, men næppe i0vrigt, historisk eller anden interesse).
Grundejerforeningen har tilbudt at yde et bidrag til fredningen på

indtil 150 kr.
Foreningen har yderligere henvist til, at der ved et skøde af 6/4

1863 er givet bl.a. ejeren af matr. nr. 2 tangbjergningsret langs hele
sandlodden matr. nr. 6b, hvorfor det, da de sommerhuse, der er tilslut-
tede foreningen, er udstykkede fra matr. nr. 2, formenos, at sommerhus-
ejerne allerede i kraft af dette skøde har ret til at f~rd0s på arealet,
på hvilket der - hvad nævnet har forvisset sig om - kan ses spor af den
gamle tangvej.

Efter nævnets skøn har dette spørgsmål dog ingen interesse i denne
ttsammenhæng, da sagen ikke drejer sig om en speciel tangbjergningsret, men



2.

tlom en almindeli~ f~rdselsret.
Et andet spørgsmål er, om det i forhold til de tangbjergningsberet-

tigede (om sådanne endnu måtte findes) har været lovligt at afspærre
arealet; men dette spørgsmål henhører ikke under n~vnets kompetence.

Under sagens behandling er n~vnet blevet opmærksom på, at der natur~igt
parallelt med den del af matr. nr. 6b, over hvilken adgangen til kysten/
måtte skaffes (d.v.s. den østlige del) findes en fra landevejen til
kysten førende sti, henhørende under matr. nr. 6k Strandbørstrup, der

~ilhører købmand Tage Jacobsen.
Nævnet har derefter udvidet fredningssagen til også at omfatte denne

sti, overfor hvilken udvidelse ejeren har reageret ved - i strid med

:
aturfredningslovcns § 22 - at afspærre stien (dog ikke med pigtråd).

Det er den almindelige (dog ikke af ejeren tiltrådte) opfattelse på
stedet, at den n33vnte sti ikke ha!' v:Bret lukket de sidste 50 år.

Sognerådet - der iøvrigt har tilbudt at bidrage med 100 kr. til
fremskaffelse af adgangsret til kysten - deler denne opfattelse; men
da det erfaringsmæssigt er vanskeligt at få fastslået rettigheder for
almenheden, vundet gennem alderstidshævd, mener n~vnet at måtte afstå
herfra.

Da nævnet imidlertid tiltræder, at det netop på det her omhandlede
sted er af væsentlig betydning for almenheden at få adgang til den frie
strandbred, har man forhandlet med ejerne af matr. nr. 6b (gennem arki-

"ekt H. Bretton-Meyer) og matr. nr. 6k (købmand Tage Jacobsen). Disse
~ar herunder udtalt, at de bestemt må modsætte sig, at almenheden får

adgang over arealet, hvorhos de har nægtet at udtale sig om størrelsen

If en eventuel erstatning.
, Førstnævnte har ikke givet nogen speciel begrundelse, navnlig ikke

den, at arealet agtes bebygget. Sidstnævnte har begrundet sit standpunkt
ved, at han har ovenfor beliggende grunde, som han ønsker at sælge, og at
det er hans opfattelse, at liebhavere vil byde mere, ikke just for at få
færdselsret til stranden, men for at få ret til at færdes ad ·en sti, hvor
andre ikke må færdes.

Nævnet skønner herefter, at sagen bør fremmes i det nedenfor bestemte
omfang.

Da ulempen ved f~rdselsretten ikke skønnes at v~re alvorlig for nogen
af ejer~e, der ikke selv har hus i n~rheden, findes erstatningen at
kunne fastsættes til 500 kr. for hvert matr.nummers vedkommende, at udrede

~om nedenfor fastsat."
~ Konklusionen er sålydende:

"Der åbnes almenheden adgang til at færdes fra landevejen (Gilleleje-
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ttvejen) til stranden henover den østlige del af matr. nr. 6b af Strand-
børstrup i en bredde af 2 m samt henover den del af matr. nr. 6k af
Strandbørstrup, som ligger øst for matr. nr. 6b.

Som erstatning udredes der til arkitekt Hans Bretton-Meyer, korre-
spondent Henrik Bretton-Meyer, boghandlermedhjælper Niels Bretton-Meyer,
John Bretton-Meyer, Ulrik Bretton-Meyer og Peter Bretton-Meyer, ialt
500 kr., for de førstnævnte 3's v.edkommende hver med 1/4 og for de sidst-
nævnte 3' s vedkommende hver med '/12. Henrik Bretton-Meyers part indsæt-

~es i Overformynderiet, medens de 3 mindreåriges parter udbetales til
deres værger.

Endvidere udredes til købmand Tage Jacobsen 500 kr.tt Af erstatningen udredes 500 kr. af Søborg-Gilleleje sogneråd med
ttregresret overfor Tinkerup Grundejerforening f.s.v. 150 kr. angår.

Af restbeløbet 500 kr. udredes halvdelen af Statskassen og halvdelen
af Frederiksborg amt.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende på
matr. nr. 6b og 6k af Strandbørstrup, Gilleleje sogn.

Påtaleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og Søborg-Gille-
leje sogneråd, hver for sig eller i forening."

Kendelsen er forelagt overfredni.ngsnævnet i henhold til naturfred-
ningslovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af ejerne af matr.
nr. 6b, Strandbørstrup, Gilleleje sogn, arkitekt Hans Bretton-Meyer m.fl.,

~g af købmand Tage Jacobsen.
Overfredningsnævnet har den 22. maj 1951 bcsigtiget de pågældende

arealer og forhandlet med de ankende og andre i sagen interesserede.
~ De ankende, som principalt har påstået kendelsen ophævet, subsidiært

erstatningerne forhøjet, har især påberåbt sig) at almenheden har anden
adgang til stranden i ret kort afstand fra de af kendelsen omfattede
arealer.

Overfredningsnævnet har, navnlig i betragtning af denne anden adgang
til stranden, ikke fundet tilstr~kkelig begrundelse for fredningsnævnets
fornævnte kendelse, som derfor vil være at ophæve.

T h i b e s t e ID m c s ;
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 5. marts 1951 afsag-

te kendelsp vedrørende åbning af to adgangsveje til stranden i Strandbør-
strup ophæves.

ge
overfredningsnævnets sekretær

rigtighed
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