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Lokalitet: Kysten mellem Bregninge Skov og Troense

el Kommune: Svend borg

Sogn Bregninge Reo. nr.: 479-06-08
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Ejer : Privat

:Areal , ca. 2,5 ha

29/8-1924Fredet : Forlig

e
Formål :Landskabsbevaring.

Indhold :Kysten fredes, således at ingen del m§.blottes for plantevækst,
således at landskabet mister sin karakter. Kysten må ikke anven-
des som losseplads.
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}__ handlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds.
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Aar 1924 den 29. August holdt Fredningsnævnet Møde paa Troense
Badehotel, hvor da fore~oges:

Spørgsmaal om Fredning af Kysten fra Breg-
ninge Skov til Badehotellet i Troense.

......................................
Samtlige tilstedeværende enedes om

) at nævnte Kyststrækning fredes forsaavidt at ingen Del af denne
paa bemærkelsesværdig lliaadeblottes for Plantevækst, saaledes at
Landskabet for en Del mister noget af sin Karakter. Herind under
falder dog ikke den Rydning, som Nybygning nødvendiggør eller ny
Anlæg som paakræver anden Beplantning.
at det forbydes at anvende nogen Del af Kyststrækningen til Losse-
plads - og Fredningsnævnet besluttede at lade opstille Tavler med
Forbud mod at Affald henkastes paa Kyststrækningen og samtlige de
mødte Lodsejere erklærer sig indforstauet heri - og i Nødvendigheden
af denne Poranstaltning love at drage Omsorg- f'or at denne 13estem-
melse overholdes.

Mødet hævet.
J. Nielsen m.fl.
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.FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 55 20
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Dato: 9. maj 2005
Journal nr.: Frs. 6612004

Svendborg kommune
Teknisk Forvaltning
Centrumpladsen 7, 2.
5700 Svendborg

Ved brev af 28. december 2004 har Svendborg kommune ansøgt fredningsnævnet om til-
ladelse til at nedskære/rydde bevoksningen på skråningen langs Strandgade i Troense -
ejendommen matr. nr. 93-a Troense by, Bregninge, der ejes af Svendborg kommune.
Skråningen er hovedsagelig bevokset med buske, hvoraf nogle er plantet, og andre er na-
turlig opvækst. Der findes desuden en opvækst af selvsåede træer. Buskene ønskes ned-
skåret, og den træagtige vækst ryddet for at forynge bevoksningen og for at bevare udsig-
ten over vandet fra Strandgade. Trærækken og hækken øverst på skråningen langs Strand-
gade berøres ikke.

Det fremgår af Fredningsnævnet for Svendborg Amts protokol af 29. august 1924, at ky-
sten fra Bregninge Skov til badehotellet blev fredet med sålydende ordlyd:

•
Samtlige Tilstedeværende enedes om
• at nævnte Kyststrækning fredes forsaavidt at ingen Del af denne paa bemærkelsesværdig Maade blottes

for Plantevæxt, saaledes at Landskabet for en Del mester noget af sin Karakter. Herind under falder dog
ikke den Rydning som Nybygning nødvendiggør eller ny Anlæg som paakræver anden Beplantning,

• at det forbydes at anvende nogen Del af Kyststrækningen til Losseplads - og Fredningsnævnet beslutter
at lade opstille Tavler med Forbud mod at Affald henkastes paa Kyststrækningen og samtlige de mødte
Lodsejere erklærer sig indforstaaet heri - og i Nødvendigheden af denne Foranstaltning og love at drage
Omsorg for at denne Bestemmelse overholdes:

Fyns Amt har i brev af 9. februar 2005 bl.a. udtalt:

Området er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 29. august 1924. Kendelsen fremgår ikke af den elekt-
roniske tingbog, og ifølge Elsa Frisch fra Svendborg Kommune fremgår den heller ikke af "bogen".

~)

Ifølge naturfredningsloven af 1917 § 11 skal fredningskendelser "forkyndes for de i Ejendommen berettige-
de, som har givet møde under Sagen." Dette er sket jf vedlagte referat fra mødet. Endvidere skal nævnets
formand jf. § 12 "træffe de fornødne Foranstaltninger til Gennemførelsen og sikringen af den ved Over-
enskomst eller Kendelse fastsatte Ordning, derunder Tinglæsning på Ejendommens Folium af Udskrift af
Overenskomst eller Kendelse ... ". Det fremgår ikke af sagens akter, at der er sket en sådan "Tinglæsning" .
Vi er ikke bekendt med eventuelle konsekvenser af en manglende Tinglæsning. Den nuværende tingbog
kom med loven i 1926.
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Såfremt fredningen må anses for at være gyldig, er bestemmelsen i § 1, at den eksisterende kystskrænt ikke
må blottes for plantevækst, således at landskabet mister noget af sin karakter. Dette betyder efter vores op-
fattelse, at kystskrænten ikke må ryddes, som ansøgt af kommunen. Der er dog muligvis en undtagelse, idet
bestemmelsen fortsætter med "herind falder dog ikke den Rydning, som Nybygning nødvendiggør eller ny
Anlæg som påkræver anden Beplantning". Såfremt der menes et (park)anlæg, kan der evt. meddeles dispen-
sation, såfremt kommunen har en plan for en anden beplantning.

"

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse.

Under mødet blev det af kommunens repræsentant præciseret, at der er tale om en form
for pleje og foryngelse af bevoksningen.

Fyns Amt og Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter oplyste under mødet, at
de ikke havde indvendinger mod den ansøgte pleje og foryngelse af beplantningen.

Under mødet oplyste Svendborg kommunes repræsentant, at uanset at fredningen ikke er
tinglyst, regner han med, at kommunen vil respektere fredningen. Han vil undersøge det-
te nærmere, og igivet fald vil Fyns Amt sørge for, at fredningsdeklarationen bliver ting-
lyst på ejendommen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til den ansøgte plejeplan og foryngelse afbe-
voksningen, der ikke ses at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, sti. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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