
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Lokal't t Matr nr lai Strib FærgegaOrdI e : •• •

fa Kommune: Middelfart

Soqn Strib-RØjleskov Reg. nr.: 445-05-02

~

~ 1: 25.000

Ejer Privat

I Areal ca. 0,2 ha

Fredet FN 21/12-1918

e OFN13/5-1919

Formål : Landskabsbevaring.

•
•

Indhold : Arealerne skal bevares i deres daværende tilstand med adgang
for almenheden.
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REG. NR. 45
af

I I ,1/

Overfredningsnævnets Forhandlings- og
Kendelsesprotokol.

Aar 1919 den 10. I,lujafsagde Overfredningsnævnet følgende
K e n d e l s e

i Sagen angaaende Fredning af en Del af ~trib Odde, forelagt i Hen-
hold til Naturfredningslovens § 16 og indanke t af Overretssagfører A.
Kristjansen og Afdelingschef W. Randløv •

Da det ikke skønnes at vu:re af væsentlig Betydning for Almen-
heden, at den i den indankede Kendelse n~rmere angivne Del af Uatr •
Nr. lon af Strib, Vejlby Sogn, fredes, eller at der sikres Offent-
ligheden Adgang til den, vil Kendelsen være at ophæve, forsaavidt
angaar nævnte Ejendom.

T h i e r a g t e s
Den af Fredningsnævnet for Assens Amtsraadskreds den 21. De-

cember 1918 afsagte Kendelse angaaende Fredning af og Adgang for Of-
fentligheden til en Del af ~trib Odde ophæves, forsaavidt angaar Ejen-
dommen Matr. Nr. lcn af Strib, Vejlby Sogn.



•

Fredningsgrænser:
sammenfaldende med Sli~l ".
Ikke !>ammenlaldende med Sl.el -_. _ . _

Terrain ai

51rio hc:rgegoO/d
Sogn: .5lr/b- Rd;/eslrov

Herred: J/ends

Amt: Odense

/
I./dfa-rd/ge r; ""7~j/9-Y;

:J .......eJrrorai-ef ..fur Il?afr;;'-u/s.~"'I'":serT~t
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~orhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Assens Amtsraadskreds.
af

Aar 1918 d0n 21. December Em. Kl. 2 holdt Nwvnet Møde paa
Strib Færgegaard.

Medlemmerne var mødt •
....................................
Nævnet afsagde derefter følgende

K e n d e l s e

Efter Nævnets Skøn danner den yderste Del af Strib Odde med
den paa,saUllllevtf;rendeSlette, det derpaa staaende Fyr og det som Bag-
grund for dette liggende 3trandbatteri en ejendommelig og naturskøn
Plet, der fortjener at bevares i sin nuværende Jtand, saavel for at
give Almenheden Adgang til derfra at nyde Udsigten til de omliegende
~artier af Jylland og ~yen, der høre til Landets skønneste Egne, som
for at bevare selve Stedets Skønhed, der er af saa meget større Værdi,
som det ligger aabent for alles øjne paa den stwrkt bef~rdede Rute
fra Strib Færgeleje til Fredericia.

Om det nu ~nd maatte anses ønskeligt, at Fredningen udstraktæ
til hele Matr. Nr. la1 og len, finder Nwvnet det dog betænkeligt at
træffe Bestemmelse herom under Hensyn til, at det vilde paaføre det
offentlige en uforholdsmæssig stor Bekostning. Idet bemærkes, at
Nævnet ikke kan afgøre, hvorvid t der tilkommer l!'islcerei Strib og
Omegn en hævdvunden Ret til Benyttelse af den saakaldte Tjæreplads
paa Matr. Nr. len, finder det at maatte begrænse Fredningen af Slet-
ten, hvorpaa Fyret er beliggende, og det Areal, hvorpaa de fra Forti-
den stammende Bastioner og 3kanser - hvis Bevaring af historiske Pie-
tetshensyn ogsaa maa tillægges nogen Betydning - ere beliggende.. .
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Nævnet erklærede herefter Matr. Nr. lai af citrib og den Del
af Matr. Nr. len sammesteds, hvorpaa det ovennævnte Strandbatteri er
beliggende, og som paa deL fremlagte Situationskort er betegnet ved
Linierne A-B-C-D-E-F, for at v~re fredet i Henhold til Lov Nr. 245
af 8. Maj 1917 § l, saaledes at disse Arealer bevares i deres natur-
lige Tilstand og ere tilgængelige for Almenheden. Som Følge heraf
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maa Arealerne ikke bebygges eller beplantes eller paa anden Maade
benyttes saaledes, at deres naturlige Skønhed ødelægges; dog forbe-
holdes der Uarineministeriet Ret til at foretage nødvendige Forandrin-
ger ved selve Fyret, ligesom Statsbanerne - saafremt de erhverve det
fredede Areal eller en Del deraf - skulle have Ret til at sløjfe
2 østligste Skanser, der alt er delvis ødelagte af ::)øerne,og tilJ

I

opføre et Isbaadehus paa Arealet, der dog bør gives en Form og Ud.,
l
.r~
~
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l.l!'ordet 'rab og den Ulempe, der ved Frednineen paai'øres E .
. I
1:,1

ren af Matr. Nr. len, vil der være at till~gge samme en Erstatnin~' .
f!jder skønnes at kunne fastsættes til 3000 Kr. og udredes af det o~~
~

f,I
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relse, der ikke mispryder Omgivelserne.

lige i Henhold til ovennævnte Lov § 13, l. Pkt.
Kjendelsen blev oplæst for de tilstedeværende.
Mødet hævet.

Feddersen J.P.Knudsen Hasmus Hansen
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