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OVEh}'REDNL1GmIÆVlIETS KENDELSESPliOTOKOL.---------------------------------------

År 1953, den 20. juni, afsagde overfredningsn~vnet på grundlag af
mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1122/52 vedrørende flytning af en indhetning af stranden
p~ ejendommen ~atr. nr. 60 bl. af Solrød by og ·ogn.

I den af fredningsn~vnet for Roskilde amtsr~dskrGds den 20. okto-
ber 1952 afsagte kendelse hedder det:

f- "Efter at fredningE:n:nvnetsoprn-nrksomhedaf flere grundejere pofle t-· Jagtvej, Solrl3d Strand, var henledt p~, at ejeren af matr. nr. 60-bl
af Solrød by og sogn, frugthandler Hans Berthelsen ad flere gange havde
flyttet indhegningen af sin 6T~~d s~ langt frem mod øst, at der nu bag

denne l~ en del af den strfIDdbred, som if01ge naturfredningslovens
§ 23, stk. l, er 4ben for almindelig færdsel, holdt fredningsnævnet
møde p~ stedet den 27/9 1952.

Foruden ejeren, der mødte personlig, var Bogner~det rep~senteret,
hvorhos natur'fredningsrådet eftel'n~vnets a.nmodning V&.1. r8pr.:esente:ret
ved professor, dr. phil. C. A. Jørgensen og stadsingeniør O. Forchham-
mere

•

Efter at s~vel den ommeld te grund som nubogrundene var bel3igtiget,
afgav professor Jørgensen erkl~ring om, at af matr. nr. 60-blfs øst-
ligste del er et stykke, begr~nset af en linie fra indhegningen s nord-
~stligste hjørnep~l og 2 pele frem i vestlig retning (5,40 meter).
og af en linie herfra 11,80 meter i sydlig retning og af en linie
herfra til indhegningens sydøstlige hjørnep~l hovedsagelig kun bevok-
set med de i statsministeriets bekendtgørelse nr. 354 af 30/11 1938
anflJI-testrS!1dplanter.

Det konstateredes derhos, at gl'undene til begge sider for metr.
nl', GO-bI i mindst 5,40 meter-s afstand lr",ndnrts fra flugtlinien for
matr. nr. GO-bIts østligste in~~egningsp~le var s~ godt som ubevoksede
og i hvert fald kun med de i fornEvnte bekendtgørelse nevnte strand-
planter.

Ejeren har oplyst, at indhegningen af det omstridte stykke af hans
ejendom er sket efter 1946 •
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Herefter må n~vnet anse den af frugthandler Berthelsen foretagne
indhegning af den i professor Jørgensens erkl~ring omhandlede del af
ejendommen for at v~re i strid med bestemmelsen i n&turfredningslovens
§ 23, stk. l, jfr~ stk 5, og i henhold til samCie pt.l"a.grafs2' stk.
bestemmes, at frugthandler Berthelsen tilpligtes til senest 30 dage
efter dea~e kendeIses forkJ~delse for ham at rykke den foretagne
indhegning 5,40 meter l~dværts (i vestlig retning) med den begrun-
delse, at hele dette stykke, såfremt den skete indhegning ikke h~vde
fundet sted, og der stadig havde v~ret adgang til almin1elig færdsel
over denne, i lighed med nabogrundane kun ville have ~ret bevokset
med fornævnte strandplanter. "

Konklusionen er s41ydende:
"Frugthandler Hans Berthelsen, Tomsglirdsvej 77, København, bør

inden 30 dage fra denne kendeIses forkyndelse at regne rykke den
~stlige indhegning om den ham tilhørende ejendom matr. nr. 60-bl
af Solrød by og sogn 5,40 meter landv:Brts (vestlig retning).'!

Kendelsen er af ejendommens ej€I' indanket for oVGrfredningsnævnet,
som den 9. maj 1953 har besigtiget det p~g~ldende areal og forhand-
let med ej eren.

Da ove!frednings~vnet kan tilt~de det i kendelsen anf0rte, vil
denne V33re at stadf:Bste.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsn:Bvnet for I..oskilde an:.tsr.'3åskredsden 20. oktober

1952 afsagte kendelse vedrørende flytning af an indhegnin,s Clf stranden
på ejendommen matr. nr. 60 bI af Solrød by og sogn stadf~stes. Flyt-
ningen skal foretages inden 30 dage fra. forkyndelsen uf overfrednil'l(;s-
nævnets kendelse.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

'~l./?.? ."- X
'1:'/ -..'~7"""'---
F. Grage.

overfredningsnuvnets sekrot~r
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toxahand1ingsbogen tOI' tl'edningsnævnet for Roskilde amtsraa.dskredS

-====
Aar 1.952 den 20' oktober blev 1

nr. W/1952. Sag angaaende indhegning at den f xaie

strandbred ved Soll'ød Stl'and ud for

.nr. 6O-bl at Solrød

afsagt saalydende
c 'lERET
AF 201~

K..

Xen4el •••

ftter at frec1D1ngsnavllet.opJll8rkøoJlhe4at flere grund.~.~. på

Jagtve~, Solred stranc1.,var heBledt pi., a~ e~ereA af .. tr.ar. , .. )1 at

Solrød b7 og sOgB,frugthandler Hans lSerthelsea_ad flere gaage havde
- -

fl7tte" 1.DdhegD1.ngeJlat siD.grud 11& lugt fre. aod ~8t, at der au bae

4e~ 1& en del af den strand'redt 80a ~.lg. natur.tredD1ngslove~ , 2
-

8tk.l, er &lIenfor almindelig f.rd••l, hold" tre4.n1n.gsDeYnetude pi

stedet den 21/9 19'2.

:loruden .~ere.llt der udte pø80allct var soperAdet repræsent.
/.

hvomos na1iurfredJli.ngsr4de"efter .nævnets&DIIlodDinc Tar repræs.nteret

professort dr. phil. O..A,Jørgeue. og sta4.1.Dgeniør Odor.hb8mmer~
- -

Uter at s4Te1 4en ... eldte grand SO& aabogrunden. var b8sigt1

atgaY prot.ssor Jørgense. erklæring e., at at .. tr. nr.. , .. '1'••• tlig
. -

ael er et øtlkk., ltegram.setat en 111118fra 1D.dhegll1.agen8AordBst11gst

h~ernepll1og 2 pele fre. 1 .,.est11g retD.1lSg(,,40 .eter) eg at aa liD.1e
.-

herfra *."t ••".pt.... wx 11,8. aeter 1 81dl1. re"u. og at en lini •.

fra til iD4h.agD1Age~8748st11ge h3ørnepel hovedsagelis kun bevokset a
4e 1 øtatamin1steriet. bekendtgørelse Dr. '54 at 30/11 19'8 anførte st·

planter.

Det konstateredes der.h08, at grundene t1l hegge s1der for matr
-

ar. 6o.b1 i mindst 5.40 meter. afstand landyarta ~ra ~1u.tlifti8ft ~G? •
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