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År 1975, den 15.maj, afsagde overfredningsnævnet føl-
gende kendelse i sagen 2206/73 angående fre~~ing af matr.nr.
19 ~ m.m., Nordskov by, Stubberup sogn.

l. Hovedindholdet af den af fredningsnævnet for Fyns amts nord-
lige fredningskreds den 21. maj 1973 afsagte kendelse.- "

Der er gennem årene gennemført en række fredninger på
nordspidsen af Hindsholm, herunder af selve Fyns Hoved ved over-
fredningsnævnets kendelse "af 3. januar 1936 og af hovedparten af
arealerne mellem F;yns Hoved og Jægerhotellet . Efter at sta ten
ved ministed_et for kulturelle anliggender havde erhvervet matr.
nr. l t, Nordskov by, Stubberup sogn (del af "Jøvet", se det nær-
værende kendelse vedhæftede kort), anmodede ministeriet i 1969
fre~ningsplanudvalget for Fyns amt om at søge at erhverve de syd

for matr.nr. l.! beliggende ejendomme, bl.a. for at lette adgangs-
forholdene for de mange besøgende i området. li ensartede salgs-
tilbud ikke kunne opnås, blev efter udvalgets anmodning i 1972
rejst fredningsGCig på de arealer, som nærværende sag angår, idet
fredningssagens omfang svarer til påstanden og ikke er ændret
under overfredr~ing3nævnets behandling med påsta~d på, a t ejen-
domsretten til det umatrikulerede areal af Tangen mellem matr.
nr. 18 a og 19 c samt matr.nr. 19~, 19 ~ og 18 g overgår til
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I det offentlige ved ministeriet for kulturelle anliggender (nu

miljøministeriet) og underkastes fredning i det omfang, arealerne
ikke allerede er fredet, og at en del af matr.nr. 18 e under-
kastes fredning.

Lb.nr. l. Tangen, der er ca. 2i ha stor og i sin helhed omfat-
tet af strandbeskyttelseslinie, tilhørte 14 lodsejere på Fyns
Hoved. Fredningsnævnet anfører særligt herom, at staten overtager
pligten til at vedligeholde vejene fra Jægerhotellet til selve
Fyns Hoved, og at den ved overfredningsnævnets kendelse af 3. ja-
nuar 1936 opretholdte ret til at tage sten og grus på Tangen må

ning. ...

anses for at være uden økonomisk betydning for ejerne som følge
af den ved l~turfredningsloven af 1969 gennemførte skærpelse af
reglerne om b~~s8(beskyttelses-)linie ved strand, idet hele
Tangen er omfattet af disse bestemmelser (lovens § 46). Frednings
nævnet finder herefter ikke grundlag for tilkendelse af erstat-

Lb.nr. 2. Den gårdejer Anders Nielsen, Dyrbjerggård, Nordskov,
tilkommende ret til at lade græsse på en del af Tangen bortfal-
der ved fredningen mod en forligsmæssig fastsat erstatning på
500 kr.

Lb.nr. 3-7. Matr.nr. 19 ~, ca. 1,4 ha stor, ligeledes i sin hel-
hed omfattet af strandbeskyttelseslinien, er i sameje lnellem 7
personer, som fredningsnævnet har tilkendt ialt 14.300 kr.; denne
sum blev, jfr. nedenfor, hvor fredningsnævnets kor~lusion gengi-
ves, af nævnet fordelt efter de enkelte samejeres skønnede tab.

Lb.nr. 8. Ejeren af en udert for frEdningen liggende ejendom,
matr.nr. 19 f, nu afdøde kriminalassistent P. Chr. Israelsen,
Odense, har som ulempeerstatning for øget trafik over det fredede
fået tilkendt 1.000 kr.
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Lb.nr. 9. Ejeren af matr.nr. 18 ~, ligeledes ca. 1,4 ha, frk.
Erna Hansen, Odense, er tilkendt 11.000 kr. En mindre del af
ejendommen ligger landværts strandbeskyttelseslinien, men fred-
ningsnævnet har ved erstatningsfaRtsættelsen lagt vægt på et af
byudviklingsudvalget for Kertemindeegnen givet afslag på opførel-
se af et sommerhus.

Lb.nr. lo. Ejeren af matr.nr. 19 ~, snedkermester Chr. Sørensen,
Hjallese, er tilkendt 3.500 kr. Ejendommen, der er på 460 m2, er
omfattet af strandbeskyttelseslinien.

Lb.nr. ll. Ejeren af matr.nr. 18 ~, hotelejer, fru Erna Lohmann
Hansen, er tjlkp~dt 5.000 kr. for fredning af ca. 4.100 m2 af

...

ejendommen.

II. Konklusionen af den af fredningsnævnet for Fyns amts fred-
ningskreds den 21. maj 1973 afsagte kendelse er sålydende:

Ejendomsretten til det umatrikulerede areal Tangen mel-
lem matr.nr. 18 ~ og matr.nr. 19~, Nordskov by, Stubberup sogn,
samt ejendomsretten til matr.nr. 19 ~, 18 ~ og 19 g, SIDst., over-
går til det offentlige ved ministeriet for kulturelle anliggen-
der.

Den på vedhæftede kort viste del af matr.nr. 18 e be-• grænset imod nord af vejen imod Fyns Hoved og imod øst af vejen
imod Korsømfredes som nedenfor nærmere bestemt.

Arealet må ingensinde bebygges, dog må de på arealet lig-
gende to skure bibeholdes, sålænge fru Erna Hansen eller hendes
ægtefælle ejer matr.nr. 18 ~, men vil iøvrigt være at fjerne iTed
ejerskifte.

Endvidere gives der Jægerhotellet ret til at anvende den
skraverede del af arealet til parkering. Området begrænses til
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I u arealet nord for en linie 30 m fra ejendommens sydskel og 15 ro
ve~t for vejen imod Korsøre •

Der gives offentligheden ret til kørsel ad den eksiste-
rende grusvej over matr.nr. 18 ~, 18 ~ og 19 ~ samt over T~ngen
til matr.nr. 18 ~, Nordskov by, Stubberup sogn, på Fyns Hoved.
Pligten til at vedligeholde denne vej overgår det det offentlige.

De af fredningen omfattede arealer skal stedse henligge
i udyrket tilstand med opholdsret for almenheden. Der må ikke
opstilles master, skure, boder, telte, campingvogne og lignende,
eller foretages afgravning, opfyldning eller andre foranstaltnin-
ger, der ændrer arealernes karakter. Fredningsmyndighederne skal

..1

.' værp. berettiget til at foretage indgr~b. der sikrer arealernes
opretholdelse i en for området naturlig tilstand, herunder rE:'t8t~-
lering af den oprindelige tilstand på de til opstilling af ca Gl. ••

pingvogne indrettede arealer af matr.nr. 18 ~, 19 g og 19 c.
Endvidere skal frednings~yndighederne være berettiget til på den
østlige del af ma tI'.nr. 18'.~a t anlægge trappe til den offentlige
sti langs Jøvets sydskrænt , samt til a t opstille de i forbindelse I

med fredningen nødvendige skilte., Fredningsmyndighederne skal være berettiget til om for-
nødent at foretage foranstaltninger til udbedring af grusvejen.
Der gives offentligheden ret til at anvende Tangen til parkerings-
formål i tidsrummet mellem solopgang og solnedgang, dog ikke for
så vidt angår opstilling af campingvogne. Såfremt den herved til-
ladte motorkørsel og parker~ng medfører væsentlig slitage på area-
let, skal fre~~ingsmyndighederne være berettiget til at fastsæt-
te regulerende bestemmelser og foretage afspærrende foranstalt-
ninger. U de t.. for Tangen sk~...ilparkering ikke være tilladt på de
af frednlngen omfattede arealer med undtagelse af den af fred-
ningen omfattede sydøstlige del af matr.nr. 18 e.
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Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Fyns amts
nordlige fredningskreds.

Den på matr.nr. l ~ m.fl., Nordskov by, Stubberup sogn,
den 26. april 1951 tinglyste servitut bortfalder i den udstræk-
ning, den omhandler pligt til vedligeholdelse og istandsættelse

.e
e

af den foran nævnte grusvej.
Der tilkendes følgende erstatninger:

1.14 lodsejere på Fynshoved .......•.........
2. gårdejer Anders Nielsen, Dyrbjerggård,

Nordskov, 5390 Martofte ......•...........

o kr.

500 "
3. frugtavler Johannes Andersen, 5390 Martofte
4. skotøjsarbejder C. Thode Sørensen,

Grønlandsgade S, 5000 Odense ............•

2.700 "

5.000 "
5. Preben HeJ.iI1er,lVIusvågevej 159, 5000 Odense, og

Ole Helmec, ~ÅDkerisvej 57, 5000 Odense, til
lige deliIlg . 1.800 "

6. socialrådgiver Anni Bech Christensen,
Landevejen 43, 5661 Jordløse .

7. C. Sørensen, Abels alle 26, 5250 Fruens Bøge,
og Axel lVIadsen,Dankvart· Dreyersvej 5, 5000
Odense, til lige deling .

8. kriminalassistent P. Chr. Israelsen,
Carl Blochsvej 79, 5000 Odense ...........•

9. frk. Erna Hansen, Nørrebro 89, 5000 Odense .

1.800 "

lo. snedkermester Chr. Sørensen,
Solbakken l, 5260 Hjallese .

3.000 "

1.000 "
11.000 "

3·500 "

5.000 "
ll. fru Erna Lohmann Hansen, Jægerhotellet,

Fynshoved, 5390 lVIartofte .

35.300 kr.
=================

De tilkendte erstatninger med tillæg af rente 8 % fra
den 21. maj 1973, til betaling sker, udbetales til ejerne.

,.,e
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III. Anke, overfredningsnævnets o~ taksationskommissionens be-
handling.

Fredningsnævnets kendelse er indanket for overfrednings-
nævnet af 2 af samejerne af matr.nr. 19 ~ (lb.nr. 6) samt af
ejeren af matr.nr. 18~, frk. Erna Hansen (lb.nr. 9). Sidstnævnte
har særlig henvist til, at fredningsnævnet ved hendes erhvervelse
i 1966 urigtigt har henvist til, at hele ejendommen på grund af
strandbyggelinie var ubebyggelig. Endvidere har sagfører H. J.
Jensen, Kerteminde, henvendt sig tiloverfredningsnævnet med an-
modning om en stillingtagen, der muliggør aflysning af den foran
i fredningsnævnets konklusion omtalte servitut af 26. april 1951.
Denne servitut angår udover vejvedligeholdelse spørgsmålet om
afløb fra Pugr)C;;1j, og da servitutten påhviler en lang række ejen-
domme i Nordskov, volder den et urimeligt tinglysningsmæssigt be-
svær.

Overfredningsnævn~t har ikke haft indvendinger mod de
under lb.nr. 1-2 samt 10-11 fastsatte erstatninger. Med frk. Er-
na Hansen, matr.nr. 18 g (lb.nr. 9), er opnået forlig med en er-
statning på 25.000 kr. under frafald af et indgivet krav i hen-
hold til lov om by- og landzoner, idet overfredningsnævnet ikke
helt har fundet at kunne bortse fra byggemuligheder ved ejerens

• erhvervelse .
Erstatningsfastsættelsen vedrørende matr.nr. 19 ~ (lb.

nr. 3-~,hvortil hører stiarealet mellem matr.nr. 19 f og 19 ~,
har overfredningsnævnet i sin helhed overladt til taksationskom-
missionen, idet man fandt, at er..forligsmæssig afgørelse vedrø-
rende denne ejendom på grund af ejendomsforholdenes ideelle an-
partskarakter måtte forudsætte ('.lighed fra samtlige ejere. End-
videre har overfredningsnævl1.et på grund af de enkel te ejerfor-
holds uklarhed ikke fundet det muligt på det foreliggende at fo1'e-
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tage en indbyrdes fordeling. Taksationskommissionen har herefter
ved kendelse af 30. december 1974 fastsat den Johannes Andersen,
C •.Thode Sørensen, Preben og Ole Helmer, Anni Bech Christensen
samt Carl V. Sørensen og Axel Madsen som samejere af ejendo~~en
matr.nr. 19 ~, Nordskov by, Stubberup sogn, tilkommende erstat-
ning for afståelse af ejendommen til 20.000 kr.

Med hensyn til P. Chr. Israelsens dødsbo, matr.nr. 19 f
(lb.nr. 8) bemærkes, at denne ejendom ikke var med i fredningsfor-
læget, idet den er beliggende uden for det til fredning foreslåede
areal, og den er heller ikke senere inddraget i forslaget. Over-
fredningsnævnet finder det herefter Q~jemlet at tilkende dødsboet
erstatning.

Overfredningsnævnet har iøvrigt kunnet tiltræde frednin~s-
nævnets ken~el~, idet tilføjes, at man finder ~rundlag for afl~s-
ning af servitulten af 26. april 1951 i sin helhed, efter at fred-
ningsplanudvalget for FYns amt på miljøministeriets vegne har til-
trådt, at forpligtelsen vedrørende Pugesøs afløb følger vejvedlige-
holdeIsen. .."

Overfredningsnævnet har besluttet, at der tilkendes om-
kostningsbeløb til advokat Palle Fick, Odense, og landsretssagfø- I

rer Palle Helbing, smst., henholdsvis 1.800 kr. og 1.200 kr., der
ikke forrentes.

Et kort nr. 2206/73 visende de fredede arealer m.m., ialt
ca. 6 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s
Den af fredningsnævnet for Fyns amts nordlige frednings-

kreds den 21. maj J973 afsagte kendelse stadfæstes, således at
den umatrikulerede ejendom Tangen samt ejendommene matr.nr. 19 ~,
19 f!;. og 18 f};., Nordskov by, Stubbern:;.:sogn, overtages af staten
ved miljøministeriet med l. okto";:,er1974 som skæringsdag. Udgif-
terne ved overtagelsen afholdes af staten, idet nærværende ken-

deJ.se vil være at tinglyse som adkomst.
Endvidere fredes de nævnte e j endoITunesamt del af ma tr.
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nr. 18 ~, smst., som i fredningsnævnets kendelse anført, i sin
helhed gengivet foran under II konklusion. Erstatningerne til ejer
ne er fastsat til følgende beløb:
Lb.
nr.

l.

2.

3.

4.

5 .

6.,
7.

•

9.

Matr.nr.
Nordskov by, Stub-
berup sogn.

urnatrikuleret
tange

"

19 c

"

"
Sam-

ejere

"

"

18 IIi.

Ejer Erstatning
kr.

14 lodsejere på Fyns-
hoved
som bruger:
Anders Nielsen, Dyr-
bjerggård, Nordskov,
5390 Martofte

o

500

(
(

~
(

f
(
(

~

i
(
(

?
(

~
(
(
(
(
(
(

frugtavler Johannes
Andersen, 5390
lVIartofte

skotøjsarbej~e~ c.
Thode SørenS8.r:..
Grønlandsgaa8 8,
5000 Odense

Preben Helmer, Musvåge-
ve~ 159,5000 Odense og
Ole Helmer, Munkeris-
vej 57, 5000 Odense

20.000

Socialrådgiver Anni
Bech Christensen,
Landevejen 43, 5661
Jordløse

C. Sørensen, Abels
Alle 26, 5250 Fruens
Bøge, og
Axel Madsen, Dankvart
Dreyersvej 5, 5000
Odense
v/landsretssagfører
Palle Helbing, Nørre-
gade 77-79, 5000
Odense, iflg. fuldmag-
ter.

Frk. Erna Hansen, Nørre-
bro 89, 5000 Odense 25.000
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Lb. Matr.nr.
nr. Nordskov by, Stub-

berup sogn.

Ejer Erstatning
kr.

lo. 19 ~ Snedkermester Chr. Søren-
sen, Sol bakken l, 5260
Hjallese 3.500

ll. 18 e Fru Erna Lohmann Hansen,
Jægerhotellet, Fynsho-
ved, 5390 Martofte 5.000

lalt 54.000,e
e l omkostninger er til-

kendt landsretssagfører
Palle He1bing, Nørrega-
de 77-79, 5000 Odense
og
advokat Palle Fick,
Kongensgade 72, 5000
Odense

1.200

1.800

Erstatningsudgiftep, 54.000 kr., er forrentet med 8 %

,
p.a. fra den 21. maj 1973 til udbetalingsdatoen, medens omkost-

ialt 3.000 kr.
ningsbeløbet!ikke er forrentet. Erstatningsudgiften er udredet
med 3/4 af statskassen og 1/4 af Fyns amtsråd.

Udskriftens rigtighed bekræftes

Q.~r~
B. Andersen
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1968, den 28. maj , afsagde Overfrednings-
nævnet følgende

kendelse
i sagen nr. 1870/66 vedrørende fredning af arealerne rundt om
Fællesstrand ved Hindsholms nordspids.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 3. januar 1936
er Fyns Hoved og Korsøre fredet, Fyns Hoved med adgang for of-
fentligheden til færdsel ~il fods ad eksisterende veje, medens
Halsen og Korsøre anvendes som offentlig opholds- og parke-
ringsplads og delvis også som offentlig badestrand. Ved Over-
fredningsnævnet s kendelse af ll. maj 1960 er tillige sikret
offentligheden ret til færdsel til fods ad en sti rundt om Jøvet,
og endvidere skal bevoksningen på skrænterne stedse henligge i
naturtilstand.

I januar 1963 rejste Danmarks Naturfredningsforening
spørgsmål om fredning af arealerne rundt om Fællesstrand, en
påstand, der i det væsentlige gik ud på fredning af den nordlige
del af Jøvet (plateauet på toppen og skrænterne mod nord) samt
arealerne øst herfor, landværts afgrænset af det gamle tangdige,
og videre Fællesstrand rundt til og med matr.nr. 24, Nordskov
by, Stubberup sogn (Tornen). Fredningsnævnet for Odense amtsråds-
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kreds var indstillet på at imødekomme påstanden for så vidt
angår Jøvet samt for så vidt angår spørgsmålet om at skaffe
offentligheden ret til gåen('e færdsel ad den private fællesvej,
der går fra matr.nr. 20 h'S vestskel til matr.nr. 23 ~ (Horse-
klint). Arealerne fra Horseklint til og med Tornen fandt fred-
ningsnævnet ikke anledning til at frede, da arealerne i deres
helhed er omfattet af den i naturfredningslovens § 25, l, om-
handlede strand byggelinie , og gående færdsel kan ske i henhold
til naturfredningslovens § 23, l. Også arealerne søværts den

~ private fællesvej, der ligeledes er omfattet af strandbyggelinien,
fandt fredningsnævnet det unødvendigt at frede. Om strækningen
landværts vejen fra matr.nr. 20 Q til Horseklint udtalte nævnet
bl.a., at der allerede var opført eller givet byggetilladelse
til 7 sommerhuse, og at et forbud mod bebyggelse af de resteren-
de parceller måtte forekomme noget tilfældigt og planløst, såle-
des at nytten ved et forbud ikke ville stå i et rimeligt forhold
til de dermed forbundne udgifter. Hertil kom endelig, at strand-
byggelinien ville sikre, at nye huse ville komme til at ligge
landværts vejen.

Fredningsnævnet afsagde den 10. maj og 12. juli 1965 ken-
delser om de pågældende arealer i overensstemmelse hermed, for så
vidt angår færdselsretten ad den private fællesvej samt angående
de områder, som nævnet ikke fandt anledning til at frede, medens
nævnet ville arbejde videre med fredningssagen for de arealer,
hvor nævnet var indstillet på fredning, med henblik på afsigelse
af kendelse herom, når tilsagn fra Odense kommune og Odense amts-
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råd om opførelse af offentlige toiletter ved Jægerhotellet forelå.
Danmarks Naturfredningsforening indbragte med tilslutning

fra fredningsplanudvalget for Fyen fredningsnævnets afgørelse om
ikke at frede for Overfredningsnævnet, der ved kendelse af lo. de-
cember 1965 hjemviste sagen til fredningsnævnet til fornyet behand-
ling, idet Overfredningsnævnet tog stilling til de forelagte spørgs-
mål i overensstemmelse med det umiddelbart nedenfor anførte.

Fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds har herefter den
30. marts 1966 afsagt sålydende kendelse vedrørende de herefter
resterende spørgsmål om fredning af Jøvet og arealerne i øvrigt om-

.ee

kring Fællesstrand:
"Den af nævnet den lo. maj 1965 afsagte kendelse blev af Dan-

marks Naturfredningsforening indanket for Overfredningsnævnet, der
i kendelse af lo. december 1965 hjemviste sagen til fornyet behand-
ling, idet Overfredningsnævnet vel kunne tiltræde, at 18ndskabelige
hensyn ikke i tilstrækkelig grad taler for en status qvo fredning
af de resterende ubebyggede arealer landværts den private fælles-
vej, medens sådanne hensyn efter Overfredningsnævnets formening
taler for en fredning af de øvrige nævnte arealer, om end de ikke
i øjeblikket er umiddelbart truet. Endvidere finder et overvejende
flertal i Overfredningsnævnet, at det vil være rimeligt, om det i
forbindelse med den nu verserende fredningssag søges opnået, ved
en status qvo fredning, varigt at sikre arealerne strandværts den
private fællesvej samt fra dennes ophør videre mod nord og vest,
ligesom man finder, at det bør undersøges, om det er muligt i samme
forbindelse ligeledes at sikre visse arealer til offentlj.gt ophold
i overensstemmelse med det i fredningsplanen anførte.
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Nævnet har herefter ført forhandlinger med ejerne af matr.nr.
21, 23-a og 24 med henblik på erhvervelse af de lodder af disse ejen-
domme, der berøres af fredningssagen, idet en erhvervelse må anses
for mest rationel til sikring af arealerne som af Overfrednings~
nævnet foreslået og ikke skønnes at være mere bekostelig end even-
tuet pålæg af servitut.

Ejeren af matr.nr. 21 gårdejer Anders Jacobsen, Nordskov,
1__ har tilbudt at afhænde den omhandlede lod af matr.nr. 21, der efter

hans opgivende har et areal på ca. 3 ha for en samlet sum af 110.000 kr,
-,

Han opgiver, at grundprisen ved salg til sommerhuse er 8 kr. pr. m2•

Da det må anses givet, at der fra grunden kan sælges sommerhusgrun-
de til den af ejeren opgivne pris af 8 kr. pr. m2, og da nægtelse
af byggetilladelse efter naturfredningslovens § 22 må forventes at
medføre erstatninger, der ligger langt over den nu forlangte pris,
finder nævnet det efter omstændighederne forsvarligt at acceptere
det fremsatte tilbud om salg af hele lodden for 110.000 kr. under
sædvanligt forbehold om Overfredningsnævnets godkendelse. Det bemær~
kes, at udstykningsomkostninger og eventuelle andre omkostninger i
forbindelse med overdragelsen skal afholdes af det offentlige.

Ejeren af matr.nr. 23-a, landmand Niels Andersen, Nordskov,
har oplyst, at han udlejer lodden dels til standplads for en cam-
pingvogn, dels til badestrand for fire private. For campingvognen
får han 300 kr. årligt, for badestranden 401 kr. årligt. Camping-
vognens ejer er lærer Mogens Petersen, Kochsgade 160, Odense. Der
foreligger en lejekontrakt af 13. oktober 1961, hvorefter lejemålet
er uopsigeligt i 5 år fra l. maj 1961 at regne, men udlejeren har er-
klæret sig villig til at forny lejemålet på uændrede vilkår indtil
30. april 1971. Til den tid vil lejeren kunne gøre forkøbsret eller

t forlejeret gældende. Med lejerne af badestrandon findes kun en mundt-
,J

...'
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lig aftale af august 1965 gældende for 5 ,\r.
Navnene på lejerne er ikke oplyst. Aftalen angår hele arealet

syd for Horseklint meæ 20 m strand mod store Bælt og et areal på ca.
1.000 m2• Niels Andersen har tilbudt at afhænde de to lodder af matr.
nr. 23-a og den mellemliggende sandrevle for 15.000 kr. mod at sta-
ten overtager forpligtelserne overfor lejerne. Tilbuddet gælder ikke
blot de to udlejede grunde, men det samlede areal af de to lodder af
af matr.nr. 23-a, således som vist på matrik~lskortet. Nævnet har
efter omstændighederne accepteret tilbuddet under forbehold om Over-1It fredningsnævnet s godkendelse. Også her betales udstyknings- og over~
dragelsesomkostninger af staten.

Med ejeren af matr.nr. 24, landmand Aksel Nielsen, Nordskov,
er det ikke lykkedes at nå til en ordning. Han har oplyst, at Tornen
kun kan bruges til græsning. Han har dog ikke selv de sidste fire år
haft kreaturer, men sidste Ar havde en nabo får gående derude. Naboen
gav intet vederlag. Den nuværende brugsværdi er nærmest lig nul, men
ejeren forudser muligheden af, at der kan hentes sten fra Tornen,
idet flere vognmænd har været interesseret. Arealet anslås til ea,
5 ha. Nielsen vil nødig af hensyn til sine børn afstå arealet, lige-
som han ikke ønsker at indgå en aftale om fredning. Nævnet finder

e herefter, at der bør afsiges kendelse om status qvo fredntng af de
omhandlede lodder af matr.nr. 24, nemlig Berkvist og Tornen sandrev-
len derimellem.

Med hensyn til den øvrige del af fredningssagen, der angår
strækningen rundt om Jøvet, bemærkes, at der nu foreligger tilsagn
fra Odense kommune og Odense amtsråd om opførelse af en toiletby~.-
ning ved Jægerhotellet. Herefter finder nævnet, at en af de væsent-
ligste forudsætninger for åbning af området for offentligheden er til-

tit vejebragt, og den nedlagte påst~nd om fredning af dette område ftndes
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herefter at kunne tages til følge. Erstatninger til lodsejerne'udre-
des som nedenfor bestemt."

Konklusionen er sålydende:
I.

"For så vidt angår de på vedhæftede plan viste ejendomme, re-
spektive dele af ejendommene matr.nr. l-b, 2-a, 2-v, 2-g, 19-c, 19-b,
2o-c, 20-d, 20-8 og 20-a Nordskov by, Stubberup sogn, indtil en linie
trukket i forlængelse af matr.nr. 20-b:s vestskel ud til Fællesstrand
bestemmes:

Bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse må
ikke finde sted, opstilling af boder, skure, master eller andre skæm-
mende indretninger er ikke tilladt.

Camping og parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted,
ligesom etablering eller henkastning af affald ikke er tilladt.

Arealernes nuværende driftsform skal opretholdes; opdyrkning
af nu uopdyrkede arealer må ikke finde sted.

Ændring af terrænformerne er ikke tilladt.
Tilplantning med nåle- eller løvtræer undtagen til afløsning

af allerede eksisterende beplantning må ikke foretages.
Der gives almenheden ret til færdsel til fods af den over

e matr.nr. 19-c, 19-b og 20-a førende vej, således som denne er vist på
vedhæftede plan, ligesom offentligheden tillægges ret til ophold på
og badning fra den omhandlede del af matr.nr. 19-c samt på og fra matr.
nr. 19-b og den del af matr.nr. 20-a, der ligger mellem vejen og vandet
(Pughavn og Fællesstrand).

II.

For såvidt angår den øvrige del af matr.nr. 20-a (nord og
.'.. øst for matr.nr. 20-b, jfr. vedhæftede plan), samt for så vidt angår-
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_ matr. nr. 25-b, de viste lodder af matr.nr. 26, 27 og 28, matr.nr. 29·-b,

30-b, de viste lodder af matr.nr. 31 og 21 samt matr.nr. 22-r, 22-8,
22-t og 22-u alt af Nordskov by, Stubberup sogn, bestemmes:

Der gives almenheden adgang til færdsel til fods ad den
over de nævnte ejendomme førende vej, således som denne er vist på
vedhæftede plan.

På arealet mellem ve~Jn og vQndet gælder samme bestemmelser
som ovenfor i afsnit I er pålagt matr.nr. l-b m.fl.

III.
Ejendomsretten ttl de viste lodder af matr.nr. 21, af matr.

nr. 23-a oe af matr.nr. 24, alt Nordskov by, Stubberup sogn, og sandrcv-'
lerne mellem disse lodder overg"ir til staten ved ministeriet for kul··
tureIle anliggender.

IV.
I erstatning tillægges der

1) ejeren af matr.nr. 19-c plantageejer Johannes A:r;.dersen,Mar--
tofte, 15.000 kr •

••'e 2) ejeron af matr.nr. 19-b og l-b fru Dorthea Hansen, Nordskov,
15.000 kr.

ejeren af matr.nr. 2-a fru Abelone Nielsen, Nordskov, 25.000 kj

4) ojeren af matr.nr. 2-g og 2-v fru E. Henriksen, Tesdorps-
vej 13, Odense, 5.000 kr.

5) ejerne af matr.nr. 20-e. 20-d og 20-c typograf Walther Niel-
sen, Bredstedgade 5, Odense, snedkermester Aksel Larsen,
0. Stationsvej 6, Odense, og frøken Far~y Nielsen, Buchwalds-
gade 61, Odense, har frafaldet erstatningskrav.

-e 6) ejeren af matr.nr. 20-a, fru.Anna Andersen, Nordskov, Looo kr.1
I

B213360
Linje  
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7) ejeren af matr.nr.· 25-b prokurist Poul Hansen, Femkanten 9,
Odense, 1.000 kr.

8) ejeren af matr.nr. 26 arbejdsmand Carlo Pedersen, Nordskov,
1.000 ltr.

9) ejerne af matr.nr. 27 fru Anna Kirstine Hansen og landmand
Laurits J. Larsen, Nordskov, 1.000 kr.

10) ejeren af matr.nr. 28 fru Margrethe Nielsen, Nordskov, 1.000 I
kr.1

I
I

'(11) ejeren af matr.nr. 29-b revisor Jørgen Gorm-Hansen, Skibhus-
vej 37, Odense, 1.000 kr.

12 ) ejeren af matr.nr. 30-b værkfører R. Johs. Clausen, Pjentedams-
gade 38, Odense, 1.000 kr.

13) ejerne af matr.nr. 31 Anders Chr. Andersen og Aksel Andersen,
Nordskov, 1.000 kr.

14) ejeren af matr.nr. 21 gårdejer Anders Jacobsen, Nordskov, for
fuldstændig afståelse af den omhandlede lod af matr.nr. 21
110.000 kr.

15) ejeren ~f matr.nr. 22-r gårdejer Gunnar Larsen, Lumby, 1.000 kro

16) ejeren af matr.nr. 22-s fabrikant Ingv. Frandsen, Langeskov,

17) ejeren af matr.nr. 22-t ritmester C. J. Hjorth, Odensevoj 32,
Odense, 1.000 kr.

18) ejerne af matr.nr. 22-u skibsinspoktør Henrik Schrol1, Maria-
vænget 10, Hjallese og ingeniør Ole Buck, Vinthersmøl1evej 3,
Thisted, tilsammen 1.000 kr.

ejeren af matr.nr. 23-a landmand Niels Andersen, Nord skov, for
fuldstændig afståelse af de to lodder af matr.nr. 23-a oe sand ..
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revlen derimellem 15.000 kr.

20) ejeren af matr.nr. 24 landmand Aksel Nielsen, Nordskov, for
fuldstændig afståelse af de omhandlede lodder af mntr.nr. 24
og sandrevlen derimellem 20.000 kr.

delses afsigelse til betaling sker og udredes med 3/4 af statskas-
Erstatningsbeløbene forrentes med 5 % årlig fra nærværende ken-

I

t.

sen og 1/4 af Odense amtsfond.
Denne kendelse, der træder i stedet for de af nævnet den

10. maj 1965 og 12. juli 1965 afsagte kendelse, vil i medfør af natur-
fredningslovens § 19, stk. 3, være at forelægge for Overfredningsnævnet~1

Kendelsen er i medfør af naturfredningslovens § 19, 3,
forelagt Overfredningsnævnet, hvorhos den er indanket af fru Dorthea
HRnsen (lb.nr. 2), fru Abelone Nielsen (lb.nr. 3), fru Anna Andersen
(lb. nr. 6) samt gårdejer Aksel Nielsen (lb.nr. 20). De tre først-
nævnte hRr anket væsentlig med påstand om højere erstatning, medens
sidstnævnte har anket dels med påstand om at beholde ejendomsretten.1 til sit fredede areal, dels med påstand om højere erstatning, for- så vidt det nægtes h..-'J.mat grave sten og grus.

e Overfredningsnævnet har den ;0. september 1966 besigtiget
de af fredningen omfattede arealer og forhandlet med de ankende og
med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Odense og
Kerteminde kommuner, fredningsplanudvalget for Fyen samt frednings-
nævnet for Odense amtsrådskreds.

Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste fredningsnæv-
nets kendelse med følgende ændringer:
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Fredningsgrænserne:
Lb.nr. 4) matr.nr. 2 y og 2 g, Nordskov by, Stubberup

sogn, i alt knap 2.000 m2, udgår af fredningen.

Fredningens indhold:
Lb.nr. 2) matr.nr. l Q, 19 Q, sammesteds. Det på matr.nr.

19 Q beliggende lille sommerhus knn forblive, og såfremt det nu-
værende hus går til grunde, kan et andet nf tilsvarende størrelse
opføres under fredningsnævnets censur.

• Grænsen for det areal af matr.nr. 19 h, hvortil der bliver
offentlig adgang, fastsættes til overkant af skrænt. Kendelsen
hindrer ikke - hverken for denne eller de andre ejendomme - heg-
ning, der respekterer bestemmelserne om offentlig adgang.
Lb.nr. 6) matr.nr. 20 a, sammesteds. Retten til offentlig adgang
bortfalder bortset fra retten til gående færdsel på vejen over
ejendommen.

Lb.nr. 19) matr.nr. 23 Q, sammesteds. Lejemålet vedrørende
standplads for en campingvogn ophører den 30. april 1971, og leje-
mål vedrørende badestrand for 4 private ophører den 30. september
1970.

Lb.nr. 20) matr.nr. 24. Ejeren beholder ejendomsretten, og
der tillægges ikke offentligheden videre adgang til gående færdsel
end hjemlet efter naturfredningslovens § 23, l. Nævnets forbud i
øvrigt, herunder forbud mod terrænændringer (f.eks. gravning af
sten og grus) også på denne ejendom fastholdes.

Lb.nr. 14 og 19. De under disse lb.nre. opførte arealer -
der overtages af staten - fredes i deres helhed på samme måde som
de øvrige nf fredningen omfattede arealer.
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Erstatning:
Overfredningsnævnet har ikke ment at kunne afgive tilbud

til de ankende lodsejero og har i det hele fundet, at erstatnin-
gerne for følgende 7 lodsejeres vedkommende burde fastsættes ved
taksation i henhold til natUrfredningslovens § 20:
Lb.nr. l plantageejer Johs. Andersen,

Nordskov.
matr.nr. 19 c

II II 2 fru Dorthea Hansen,
sammesteds.

II II 19 :2 og l b

II ti 3 fru Abelone Nielsen,
sammesteds .

II II 2 a

• II 11 6 fru Anna Andersen,
sammesteds.

II " 20 a

II II 14 gårdejer Anders Jacobsen,
sammesteds.

II " 21

II 11 19 landmand Niels Andersen,
sammesteds (herunder sandrevlen
mellem de to lodder).

II II 23 a

II II 20 gårdejer Aksel Nielsen,
Nordskov (herunder sandrevlen
mellem de to lodder).

" " 24

Ved forretninger af 24. april og 29. juni 1967 fremsendt
tilOverfredningsnævnet den 26. februar 1968 har taksationskom-
missionen fastsat erstatningerne til de i konklusionen angivne

;, 4t beløb, for så vidt angår lb.nr. 20 under medvirken af sagkyndig
bistand på grusgravningsområdet.

Den ifølge kendelsen angivne forrentning af erstatnings~
beløbene er forhøjet fra 5 til 6 % p.a.

Et kort, nr. Od 113, over fredningsområdet, der udgør
i alt ca. 30 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds den 30.mar~s

tt 1966 afsagte kendelse veQrørende fredning af arealer omkring FælleG-
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strand stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer.

lb.nr. l

" "

" "

" "

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" 12

" 13

" 14

" 15

" 16

" 17

I erstatning udbetales til:
planteskoleejer Johannes Andersen,
Martoft e .. o . 8.000 kr.

2 fru Dorthea Hansen,
Nordskov o • 30.000 II

3 fru Abelone Nielsen,
sammesteds ..... o •••••• o •••• o ••••• 45,.000 ir

6 fru Anna Andersen,
sammesteds ••....•••.• o . 3.000 II

7 prokurist Poul Hansen,
Femkanten 9, Odense ..•..........• 1.000 II

8 arbejdsmand Carlo Podersen,
Nordskov o . 1.000 "

9 fru Anna Kirstine Hansen og land-
mand Laurits J. Larsen,
sammesteds •...•.....•.•....••...• 1.000 II

lo fru Margrethe Nielson,
sammesteds .••.•...••.••....•..•.• 1.000 II

11 revisor Jørgen Gorm-Hpnsen,
Skibhusvej 37, Odense . 1.000 "

værkfører R. Johs. Clausen,
Pjentedamsgade 38, Odense .
Anders Chr. og Aksel Andersen,
Nordskov o .

1.000 "

1.000 "

gårdejer Anders Jacobsen,
sammest eds •• o ••••••••••• o •• D ••• o ••

(for afståelse af lod af matr.nr. 21,
Nordskov by, Stubberup sogn:)

110.000 II

gårdejer Gunnar Larsen,
Lumby o • 1.000 "

fabrikant Ingv. Frandsen,
Lange skov o •••••• o •••••• o • o 1.000 II

ritmester C. J. Hjorth,
Odensevej 32, Odense •..•......•.• 1.000 "
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lb.nr. 18 skibsinspektør Henrik Schroll,
Mariavænget lo, Hjnllese, og
ingeniør Ole Buck, Winthersmølle-
vej 3, Thisted o ••••••••••• 1.000 kr.

" 11 19 landmand Niels Andersen,
Nordskov o o •••••• o •••••• o o ••••••• 15.000 "

11 "

(for afståelse af 2 lodder af matr.
nr. 23 a, Nordskov by, Stubberup
sogn, og s2ndrevle derimellem:)

20 lnndmand Aksel Nielsen,
sammesteds 00 ••••••••••••• 0 •••• 00 100.000 "

alt med renter 6 % p.n. fra den 30. marts 1966 til betaling sker.
Erstatningsbeløbet, i alt 322.000 kr., udredes med 3/4 af

• statskassen. Don sidste 1/4 udredes af Odense amtsfond og de i
amtsrådskredsen beliggende købstæder efter folketul i henhold til
den senest offentliggjorte folketælling.

Kendelsen lyses som adkomst for staten ved ministeriet
for kulturelle anliggencer for så vidt angår lb.nr. 14), matr.nr.
21, Nordskov by, Stubberup sogn, samt lb.nr. 19) 2 lodder af matr.
nr. 23 2' sammesteds, og umatrikuleret sandrevle derimellem.

':
Udskriftens rigtighed
bekræftes.
/j, e-A?·,? /.{( .. ~ 6.-t.-~- "
B. Andersen .

...,., kh.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1965, den 10. december, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1810/65 vedrørende fredning af arealerne rundt om
Fællesstrand ved Hindsholms nordspids.

Fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds har afsagt ~o
kendelser om disse arealer, kendelse af lO.maj 1965, hvorved
der gives almenheden adgang til færdsel til fods ad den til og
langs Fællesstrand gående private fællesvej fra den offentlige
vej langs Korshavn mod nord og videre mod øst til Horseklint,
medens den af Danmarks naturfredningsforening efter henstilling
fra fredningsplanudvalget for Fyn iøvrigt nedlagte fredningspå-
stand om fredning af de nævnte arealer fra den private fællesvejs
begyndelse (fra matr. nr. 20b,Nordskov by, Stubberup sogn, mod øst
og nord) ikk~~tages til følge, og kendelse af 12.juli 1965, hvor-
ved der tilkendes ejerne af de ejendomme, hvorover den nævnte pri-
vate fællesvej fører, en erstatning på ialt 7.000 kr. Endelig har
fredningsnævnet udsat behandlingen af den del af sagen, der angår
strækningen fra matr. nr. 20b mod vest på forhandlinger med Odense
amtsråd og Odense byråd om opførelse af sanitære anlæg ved Jøvet.

Fredningsnævnets kendelser af lO.maj og 12.juli 1965 er
sålydende:

_.
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Ke~delse lO.ma~ 1965: Ved skrivelse af 14. januar 1963 rejste
Danmarks Naturfredningsforening spørgsmål om fredning af arealerne
rundt om Fællesstrand ved Hindsholms nordspids.

Som begrundelse anførte foreningen følgende:
I 1936 blev der på foranledning af Danmarks Naturfredningsforening
gennemført fredning af det egentlige Fynshoved og Korsøre, og disse
arealer er nu beskyttet mod enhver bebyggelse.

Som en pendant til denne fredning finder Danmarks ~aturfred-
ningsforening, at det må tillægges afgørende betydning at få sikret
hele kyststrækningen, Jøvet, Strandengen sydøst for Fællesstranden
samt Tornen og tangen hertil.

Selvom dele af disse arealer er beskyttet gennem kystfred-
ningslinien, vil en bebyggelse af de dele af forannævnte strandeng,
der ligger udenfor kystfredningen, og som skråner op mod det højt-
liggende gamle tangdige, der løber i retningen syd-vest til nord-øst,
blive en afgjort forringelse af hele landskabet.

Det nævnte tangdige vil med sin bevoksning ikke alene være
en naturlig afgrænsning af et fredet areal, men vil også fuldstændig I

skærme det mod den stærkt voksende sommerhusbebyggelse syd-øst for
diget, og man vil da her kunne færdes i en næsten uberørt natur med
den smukke udsigt over Pughavn og Fællesstrand til Fynshoveds stor-
slåede former. Omvendt vil man herfra have en ligeså enestående ud-
sigt ind mod Hindsholm, når al bebyggelse ligger gemt bag det delvis
bevoksede tangdige.

Selvom Tornen og tangen hertil er beskyttet gennem kystfred-
ningslinien, vil en total fredning af disse også være ønskelig for
derved eventuelt at kunne hindre senere ejere af lodder på disse
arealer i opstilling af campingvogne; - et forhold der synes at



lO

- 3 -

brede sig, og som landskabelig set kan være lige så uheldig på åbne
kyststrækninger som sommerhuse.

Der nedlagdes følgende fredningspåstand:
"Bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse må

ikke finde sted, opstilling af boder, skure, master el. a. skæmmende
indretninger skal ikke være tilladt.

Camping og parkering af motorkøretøjer wå ikke finde sted,
ligesom etablering eller henkastning af affald ikke skal være til-
ladt.

Arealernes nuværende driftsform skal opretholdes; opdyrkning
af nu uopdyrkede arealer må ikke finde sted.

Ændring af terrænformerne skal ikke være tilladt.
Tilplantning med nåle- eller løvtræer uden til afløsning af

allerede eksisterende beplantning må ikke foretages.
Offentligheden skal have adgang til at tage ophold på og

bade fra strandarealet.
Efter nærmere aftale mellem de påtaleberettigede bør der

søges gennemført et stianlæg ud til Tornen, og således at offent-
ligheden får adgang til at benytte dette stianlæg.

Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Odense amtsrådskreæ
og Danmarks Naturfredningsforening."

Påstanden omfattede ejendommene, matr. nr. 24, 23~, 231, 23h
22~, 221, 22~, 22~, 21, 31, 30~, 29~, 28, 27, 26, 25, 20~, 20b, 20~,
20d, 20Q, 2g, 2y, 2~, 19b, Ib, 19Q og 22~, Nordskov by, Stubberup
sogn, og to umatrikulerede sandrevler, den ene beliggende mellem
Horseklint og Berkvist, forbindende to lodder af matr. nr. 23~ og
den anden mellem Berkvist og Tornen, forbindende to lodder af matr.
nr. 24.
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Bekendtgørelse om sagens rejsning har været indrykket i

•'/

Statstidende for den 21. januar 1963.
Orienterende møde med lodsejerne afholdtes den 6.maj 1963 og

forhandlinger med de enkelte lodsejere den 10. og 17.juni 1963.
Ejeren af matr. nr. 24 (Tornen og den nordlige del af Ber-

kvist), landmand Aksel Nielsen, Nordskov, havde intet at indvende
mod offentlig adgang til og ophold på Tornen mod, at der ydes ham
en erstatning for, at han da ikke længere kan bruge arealet til
græsning. Han angiver, at der kan græsse 12-14 kreaturer på Tornen,
og at den årlige værdi heraf må anslås til ca. 3.000 kr. Dette beløb
påstås erstattet, kapitaliseret efter en rentefod på 4% p.a. Han er
dog også villig til fuldstændig afståelse af arealet mod en erstat-
ning på 60.000 kr. Det bemærkes, at arealet ikke kan bebygges allere-
de som følge af,at d~t i sin helhed er omfattet af strandbyggelinien.

Ejeren af matr. nr. 23~, landmand Niels Andersen, Nordskov,
oplyste, at han anvender grunden til udlejning af pladser til cam-
pingvogne og badning. Grunden kan ikke bebygges som følge af strand-
byggelinien. Offentlig adgang til grunden vil medføre tab af 1.100 kl
årlig. I erstatning forlanges 20.000 kr.

Ejerne af matr. nr. 23i og 23Q, konsortiet Hajpaj (Hans Chri-
stensen Krogh, Albert Petersen', Jens Henriksen, Peter Frederiksen,
Alfred Jørgensen og Johs. Rasmussen), mødte ved direktør P. Frederik-
sen, Tesdorpfsvej 50, Odense, der oplyste, at grunden anvendes som
badestrand. Såfremt der åbnes adgang for offentligheden, forlanges
1.300 kr. i erstatning, svarende til ejendomsværdien.

Ejeren af matr. nr. 22~, mekaniker Børge Rasmussen, Kochsgade
8, Odense, bemærkede, at han ønskede at opføre et sommerhus på grun-
den. Landinspektør Broholm, der mødte for fredningsplanudvalget,

_.
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oplyste, at dette ikke havde noget imod, at matr. nr. 22k udgik af
sagen, og Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 15.juni
1964 tiltrådt dette på visse betingelser, herunder at beplantningen
på parcellen opretholdes. Matr. nr. 22~, der udgør 270 m2, ligger
som en lille enklave i den sydlige del af matr. nr. 22~. Såvel matr.
nr. 22k som den sydlige del af matr. nr. 22~ er bevokset med nåle-
træer på tilsvarende måde som den syd for liggende plantage, hvor
der allerede er udstykket og delvis bebygget 12-14 sommerhusparceller
Ejeren har senere meddelt, at han frafalder sit ønske om at opføre
et sommerhus på parcellen mod til gengæld at få tilladelse til at
udvide sit hus på det tilgrænsende matr~ nr. 231, der ikke er omfat-
tet af fredningssagen. Han er villig til at lade de to matr.-numre
sammel"~ægge og bibeholde beplantningen. Under hensyn til matr. nr,.
22k's beliggenhed i en plantage i udkanten af fredningsområdet uden
forbindelse med stranden omkring Fællesstrand finder nævnet at kunne
tiltræde fredningsplanudvalgets indstilling om, at parcellen udgår
af sagen.

Ejeren af matr. nr. 22~, skibsinspektør Henrik Schroll,
Mariavænget 10., Hjallese, og ingeniør Ole Buck, Mariavænget 15,
Hjallese., havde ved skrivelser af 3..november 1961 - før frednings-
sagens rejsning - fået nævnets tilladelse til opførelse af 2 huse
på parcellen. I særskilt kendelse af lS..februar 1964 har nævnet ud-
tal t, at disse byggetilladelser må stå ved magt., og dette er tiltrådt
af Overfredningsnævnet ved kendelse af 9.august 1964. I tilfælde af
at offentligheden får adgang til parcellen, kræver ejerne en ulempe-
erstatning på 3.-4.000 kr.

Ejeren af matr,. nr. 221, ritmester C. J. Hjorth, Odensevej
321 Odensel der har et sommerhus på grunden, forlangte t i tilfælde
af at offentligheden får adgang til parcellen nord for vejen eller
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til kørende færdsel på vejen, en ulempeerstatning på 3.-4.000 kr.
Ejeren af matr. nr. 22s, fabrikant Ingv. Frandsen, Langeskov,

,oplyste, at han havde købt grunden for 11.000 k~. på be~ingelse af,
at han kunne få byggetilladelse til et,soinmerhus. Han har indsendt
andragender herom til nævnet første gang,den 7.september 1962, hvor
sagen blev stillet i bero'på grund af byggestop. Et ændret andragende

" "er dateret 21. juni 1963. Såfremt hån får tilladelse til at bygge,e, men der gives offentlig adgang til areale,tnord for vejen, forlangee"

en erstatning på l kr. pr. alen2 af denne del af grunden. Hele grun-
q~n er på 4.173 m2 efter amtstuens 'opgivende, og er vurderet til
4·.200kr., d. v. s. ca. l kr. pr ...m.2,.. Sælgeren, fru Abelone Nielsen,
'bekræftede, at hun var pligtig at lade handelen gå tilbage, dersom
Frandsen ikke kan få byggetilladelse~ I så fald forlangte hun en
erstatning svarende til differencen mellem 11.000 kr. og den pris
hun eventuelt måtte kunne få for grUnden af Frandsen.

Ejeren af matr. nr. 22r, 'gårdejer Gunnar Larsen, Lumby pr.'

,.

Beldringe, havde den 10.'juni 1963 fremsat andragende om tilladelse
til opførelse af et sommerhus. 'Såfremt tilladelse meddeles, men
offentligheden får adgang til arealet nord for vejen, forlanges en
ulempeerstatning på 4.000 kr. Afslås andragendet om byggetilladelse,
forlanges 16.000 kr., svarende til 4 kr. pr. m2, idet h~n da anser
grunden for værdiløs.

Ejeren af matr. nr. 21, gårdejer Anders Jacobsen, Nordskov,
oplyste, at grunden, der er på 6.525 m2 ifølge amtstuens opgivende,
alene bruges til græsning, anden landbrugsmæssig udnyttelse er
udelukket. Det var hans hensigt at lade parcellen udstykke til
sommerhusgrunde. I tilfælde af hel eller delvis fredning,. o,gså
dersom denne alene går ud på at give offentligheden adgang til
færdsel på vejen, forlanges en erstatning på 110.000 kr., for
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hvilket beløb han dog også er villig til fuldstændig afståelse af
arealet.

Ejerne af matr. nr. 31, Anders Chr. Andersen og Aksel Ander-
sen, Nordskov, oplyste, at grunden har været benyttet til græsning
og dyrkning af havre, byg og kartofler. I tilfælde af fredning, der
forhindrer opførelsen af sommerhuse, forlanges 22.000 kr. i erstat-
ning, hvad der skal svare til salgsprisen.

Ejeren af matr. nr. 30b, værkfører R. Johs. Clausen, Pjente-
damsgade 38, Odense, der har et sommerhus på grunden, ønskede at

:~ omdanne dette til helårsbeboelse, hvilket dog kun medfører opførelse
af en carport eller garage og inddragelse af den nuværende garage
til beboelse. Han har intet at erindre mod gående og cyklende færd-
sel på vejen. For en fredning, der hindrer hans byggeplaner, for-
langes .1.700 kr. i erstatning. For så vidt der åbnes offentlig adgang
til arealet eller til tilkørsel ad vejen, forbeholdes yderligere
erstatningskrav.

Ejeren af matr. nr. 2gb, revisor Jørgen Gorm-~nsen, Skib-
husvej 37, Odense, der har et sommerhus på grunden, forlangte, i.r, tilfælde af at der åbnes offentlig adgang til hans grund eller til
noget andet areal i området,eller han hindres i at opføre andre huse

e på grunden, 2.500 kr. i erstatning. Såfremt der yderligere tillades
biltrafik ad vejen,eller han hindres i udvidelse af det eksisterende
sommerhus, forbeholdes yderligere erstatningskrav.

Ejeren af matr. nr. 28, fru Margrethe Nielsen, Nordskov,
har på grunden et sommerhus, som ønskes udskiftet. Såfremt der gives
offentlig adgang til arealet, herunder vejen, forlanges 5.000 kr.
i erstatning for ulemper og rådighedsindskrænkning. Tillades bil-
trafik eller hindres ejeren i ombygning eller udskiftning af det
eksisterende hus, forbeholdes yderligere erstatningskrav.
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,. r Ejerne af matr. nr. 27, fru Anna Kirstine Hansen og landmand
Laurits J. Larsen, Nordskov, påtænker at sælge ejendommen som bygge-
grund og forlanger i erstatning 15.000 kr., som der skal være budt
i købesum.

",.

Ejeren af matr.nr. 26, arbejdsmand Carlo Pedersen, Nordskov,
ønsker at sælge grunden og forlanger i tilfælde af fredning 20.000 kr.
i erstatning, der skal svare til handelsværdien som sommerhusgrund.
På jorden dyrkes gulerødder, lucerne o. a.

Ejeren af matr. nr. 25, prokurist Poul Hansen, Femkanten 9,
Odense, havde fået byggetilladelse til et sommerhus inden frednings-
sagens rejsning, og tilladelsen er stadfæstet af Overfredningsnævnet
ved den tidligere, ad matr. nr. 22~ omtalte kendelse af 9.august
1964. Han forlanger ingen erstatning.

Ejeren af matr. nr. 20a, fru Anna Andersen, Nordskov, op-
lyste, at ejendommen anvendes til græsning. Der følger allerede en
del ulemper med færdslen på vejen, idet indhegningen ofte åbnes el-
ler ødelægges. Såfremt grunden åbnes for offentligheden, forlanges
en erstatning på 4 kr. pr. m2, for hvilken pris ejeren også er vil-"It lig til fuldstændig afståelse af ejendommen. Arealet er ifølge amt-
stuen 64.807 m2• Størsteparten af ejendommen kan ikke bebygges på
grund af strandbyggelinien.

Ejeren af matr. nr. 20b, landmand Emil Andersen, Nordskov,
oplyste, at hele grunden, der grænser op til,men ikke gennemskæres
af den oftmeldte vej, udgør en nåletræsplantage. For udelukkelse
af anden anvendelse - bortset fra bebyggelse, der i forvejen hin-
dres af strandbyggelinien - forlanges 20.000 kr. i erstatning.
Grundens areal er ifølge amtstuen 2.062 m2•

Ejerne af matr. nr. 20~, 20~ og 20Q, typograf Walther Niel-
sen, Bredstedgade 5, Odense, snedkermester Aksel Larsen, 0. Stations-
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vej 6, Odense, og frøken Fanny Nielsen, Buchwaldsgade 61, Odense, op-lysT~
at de har erhvervet grundene, der ligger mellem deres sommerhus -
grunde, matr. nr. 2~, 2t og 2~ og vejen langs Fællesstrand, for
at hindre offentlig adgang til arealet, som nu er tilplantet. Der
forlanges ingen erstatning for at lade arealet henligge, som det
gør nu.

.,
Ejeren af matr. nr. 2g og 2y, fru E. Henriksen, Tesdorphs-

vej 13, Odense, har forbeholdt sig erstatningskrav.
Ejeren af matr. nr. 2~, fru Abelone Nielsen, ~ordskov,

oplyste, at hun påtænker at sælge grunde til sommerhuse. I erstat-
ning for fredning forlanges 4 kr. pr. m2•

Ejeren af matr. nr. 19~ og l~, fru Dorthea Hansen, Nordskov,
forlangte i erstatning 4 kr. pr. m2, såfremt der åbnes offentlig
adgang til matr. nr. 19~, hvorved græsning umuliggøres eller bygge-
ri på matr. nr. Ib hindres.

Ejeren af matr. nr. 19Q, plantageejer Johs. Andersen, Mar-
tofte, tilbød at afhænde hele parcellen, der har en kystlinie på
375 m og et areal ifølge amtstuen på 13.832 m2, for 20.000 kr •
Samme beløb forlanges, såfremt der åbnes adgang for offentligheden,
hvorved ejeren afskæres fra at udleje arealet til teltliggere.
Ejendomsværdien er 1.000 kr. Det bemærkes, at bevoksningen på syd-
skråningen af matr. nr. 19Q er fredet ved kendelse af 15.februar
1957, stadfæstet af Overfredningsnævnet den ll.maj 1960. Ved samme
kendelse er der givet offentlig adgang ad 2 stier over parcellen
fra vejen langs stranden til en sti oppe på Jøvet.

Det er for nævnet oplyst, at stranden vest og syd for Jøvet,
hvortil matr. nr. 19Q hører, er et stærkt benyttet udflugtsområde
med talrige besøgende på sommerdage. Der er fra forskellig side
klaget over manglen på offentlige toiletter i området, og nævnet

.,
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er af den opfattelse, at en ordning af de sanitære forhold må være
en forudsætning for ved kendelse at åbne offentlig adgang til de af
sagen omfattede arealer vest og nord om Jøvet. I dette øjemed har
nævnet ved enslydende skrivelser af 29.april 1964 forespurgt Odense

'."

amtsråd og Odense byråd, om disse - i lighed med en ordning, der er
etableret ved Flyvesandet i Krogsbølle kommune, - måtte være villige
til at projektere og opføre de fornødne sanitære anlæg ved Jøvet.
På disse skrivelser har nævnet ikke modtaget svar, men er underhån-
den gjort bekendt med, at der arbejdes med visse planer. For så vidt
angår den del af sagen, der omfatter arealet rundt om Jøvet, matr.
numrene 20~, 20~, 20Q, 2E, 2y, 2g, 19~, l~ og 19Q, samt den del af
matr. nr. 20~, der ligger mellem matr. nr. 20~ og 19b, finder næv-
net derfor ikke på nuværende tidspunkt at kunne tage endelig stil-
ling til fredningspåstanden.

For så vidt angår de øvrige af sagen omfattede arealer skal
nævnet udtale:

På strækningen fra matr. nr. 20~ til Horseklint er der alle-
rede opført eller givet byggetilladelse til 7 sommerhuse, fra matr.
nr. 25 i syd til matr. nr. 22~ i nord. Bag ved tangdiget findes en
tæt række sommerhuse, der er mere eller mindre synlige fra stranden.
I betragtning heraf findes strækningen ikke at have en sådan landska-
belig værdi, at et forbud mod yderligere bebyggelse med de dermed
forbundne omkostninger kan anses rimelig. Dertil kommer, at et for-
bud mod bebyggelse af de resterende parceller må forekomme noget
tilfældigt og planløst, og endelig må bemærkes, at strandbyggelinien
forhindrer bebyggelse nærmere end 100 m fra stranden, således at
eventuelle nye huse vil komme til at ligge godt tilbage på grundene
og i hvert fald landværts vejen. Det ses ejheller, at en beplantning
omkring de eksisterende og eventuelt tilkommende sommerhuse vil
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er af den opfattelse, at en ordning af de sanitære forhold må være
en forudsætning for ved kendelse at åbne offentlig adgang til de af
sagen omfattede arealer vest og nord om Jøvet. I dette øjemed har
nævnet ved enslydende skrivelser af 29.april 1964 forespurgt Odense
amtsråd og Odense byråd, om disse - i lighed med en ordning, der er
etableret ved Flyvesandet i Krogsbølle kommune, - måtte være villige
til at projektere og opføre de fornødne sanitære anlæg ved Jøvet.
På disse skrivelser har nævnet ikke modtaget svar, men er underhån-
den gjort bekendt med, at der arbejdes med visse planer. For så vidt
angår den del af sagen, der omfatter arealet rundt om Jøvet, matr.
numrene 20~, 20Q, 20c, 2g, 2y, 2~, 19~, l~ og 19Q, samt den del af
matr. nr. 20~, der ligger mellem matr. nr. 20~ og 19b, finder næv-
net derfor ikke på nuværende tidspunkt at kunne tage endelig stil-
ling til fredningspåstanden.

For så vidt angår de øvrige af sagen omfattede arealer skal
nævnet udtale:

På strækningen fra matr. nr. 20~ til Horseklint er der alle-
rede opført eller givet byggetilladelse til 7 sommerhuse, fra matr.
nr. 25 i syd til matr. nr. 22~ i nord. Bag ved tangdiget findes en
tæt række sommerhuse, der er mere eller mindre synlige fra stranden.
I betragtning heraf findes strækningen ikke at have en sådan landska-
belig værdi, at et forbud mod yderligere bebyggelse med de dermed
forbundne omkostninger kan anses rimelig. Dertil kommer, at et for-
bud mod bebyggelse af de resterende parceller må forekomme noget
tilfældigt og planløst, og endelig må bemærkes, at strandbyggelinien
forhindrer bebyggelse nærmere end 100 m fra stranden, således at
eventuelle nye huse vil komme til at ligge godt tilbage på grundene
og i hvert fald landværts vejen. Det ses ejheller, at en beplantning
omkring de eksisterende og eventuelt tilkommende sommerhuse vil

"
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virke skæmmende. Arealet mellem vejen og vandet - det eneste langs
med Fællesstrand der herefter kunne være tale om at åbne for offent-
ligheden - egner sig ikke til ophold eller til at bade fra. Den syd-
lige lod af matr. nr. 23~ og matr. nr. 231 og 23h har egnet bade-
strand mod Store Bælt, men disse parceller ligger ca. l km fra offent-
lig vej. Skal de have betydning som offentlige arealer, må der åbnes
adgang for kørende færdsel, og bekostningen herved findes ikke at
ville stå i rimeligt forhold til parcellernes størrelse og udnyttel-
sesmulighed. Tilbage står da alene spørgsmålet om at sikre offentlig- I

heden adgang til færdsel til fods ad vejen langs Fællesstrnnd til
Horseklint og videre over Berkvist til Tornen. Selvom nævnet afstår
fra at foretage en egentlig fredning af denne strækning, skønnes det
dog uheldigt, om området blevafspærret for offentligheden. Det
findes derfor rimeligt, at der sikres offentligheden færdselsret
til fods ad vejen til Horseklint. Derfra og til Tornen kan færdsel
ske langs stranden, jfr. naturfredningslovens § 23, stk. l. En egent-
lig sti, der vil være bekostelig såvel i anlæg som i vedligeholdelse,
kan ikke anses påkrævet.

Som følge af det anførte bestemmes:
Der gives almenheden adgang til færdsel til fods over den

til og langs Fællesstrand gående vej fra den offentlige vej langs
Korshavn mod nord over matr. nr. 2Q og 20g Nordskov by, Stubborup
sogn, og derfra mod øst og nord over matr. nr. 20g, 25, 26, 27, 28,
29~, 30~, 31, 21, 22~, 22E, 221, 22u til og med den sydlige lod af
matr. nr. 23g smst., således som vejen er vist på matrikelkortot,
hvortil henvises.

løvrigt kan den nedlagte fredningspåstand for så vidt angår
de nævnte matr. nr. (for så vidt angår matr. nr. 2g og 20a do nævnte
dele af disse matr. nr.e) samt matr. nr. 22~, 20~ 23f, 23Q, den nord-

·1
e
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ei:
lige lod af matr. nr. 23~ og matr. nr. 24 samt sandrevlerne mellem
Horseklint og Berkvist og Berkvist og Tornen, ikke tages til følge.

Den del af sagen, der angår strækningen fra matr. nr. 20b
mod vest, udsættes til afgørelse senere.

Da ingen af lodsejerne har fremsat erstatningskrav.specielt
med honblik på, at kendelsen alene kom til at omfatte gående færdsel
ad den eksisterende vej, vil der være at optage forhandlinger mod de

tt) implicerede lodsejere herom, og afgørelse af eventuelle erstatnings-
krav vil da blive truffet i særskilt kendelse.

Kendelse 12.~uli 1965: Ved nævnets kendelse af lO.maj 1965
i sag 18/1963 vedrørende fredning af arealer ved Fællesstrand blev
der truffet sålydende bestemmelse:

"Der gives almenheden adgang til færdsel til fods over den
til og langs Fællesstrand gående vej fra den offentlige vej langs
Korshavn mod nord over matr. nr. 2Q og 20a Nordskov by, Stubberup
sogn, og derfra mod øst og nord over matr. nr. 20Q, 25, 26, 27, 28,
29b, 30Q, 31, 21, 22~, 22g, 221, 22~ til og med den sydlige lod af
matr. nr. 23~ smst., således som vejen er vist på matrikelkortet,
hvortil henvises."

Ved kendelsen bleverstatningsspørgsmålet udsat til senere
afgørelse, og de pågældende lodsejere blev ved skrivelser af 20.maj
1965 opfordret til at fremsætte eventuelle krav inden en frist af
3 uger.

Der er harefter overfor nævnet fremsat følgende erstatnings-
krav:

Ejeren af matr. nr. 20a, fru Anna Andersen, Nordskov, ejeren
af matr. nr. 21,gårdejer Anders Jacobsen, Nordskov, ejeren nf matr.
nr. 26, husejer Carlo Pedersen, Nordskov, ejerne af matr. nr. 27,
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fru Anna Hansen, Nordskov, og husejer Laurits Larsen, Nordskov, og
ejerne af matr. nr. 31,husejerne Anders Chr. Andersen og Aksel An-
dersen, Nordskov: 4 kr. pr. m2• Det bemærkes i denne forbindelse,
at der også er lodder af de pågældende matr. nr., beliggende på
Fyns Hoved, der ikke er omfattet af nærværende sag.

Ejeren af matr. nr. 25~, prokurist Poul Hansen, Femkanten 9,
Odense: 500 kr. Matr. nr. 25~ var ved fredningssagens begyndelse en
lod af matr. nr. 25, men er senere blevet selvstændigt matrikuleret,
og sagen angår kun matr. nr. 25b.

Ejeren af matr. nr. 28, fru Sigrid Margrethe Nielsen,

, .

Nordskov: 5.000 kr. Som begrundelse for erstatningens størrelse an-
føres, at grunden, som er delvis beplantet med grantræer, "vil blive
benyttet som w.c., og for at undgå dette er det nødvendigt at opsæt-
te et raftehegn."

Ejeren af matr. nr. 29~, revisor Jørgen Gorm-Hansen, Skib-
husvej 37, Odense: 2.000 kr.

Ejeren af matr. nr. 30~ værkfører R. Johs. Clausen, Pjente-
damsgade 38, Odense: 2.000 kr.

Ejeren af matr. nr. 22~, gårdejer Gunnar Larsen, Lumby:
3.000 kr.

Ejeren af matr. nr. 22~, fabrikant I. Frandsen, Langoskov:
500 kr.

[ '.
I
I

Ejeren af matr. nr. 22!, ritmester C. J. Hjorth, Odensevej
32, Hjallese: 2.000 kr.

Ejerne af matr. nr. 22~, skibsinspektør H. C. Schroll,
Mariavænget 10, Hjallese, og ingeniør O. Buck, Mariavænget 15, Hjal-
lese, 2.500 kr.

Ejeren af matr. nr. 23~, landmand Niels Andersen, Nordskov,
3,000 kr.

Ejeren af mntr. nr. 2~, fru Abelone Nielsen, Nordskov, har
ikke fremsat erstatningskrav.
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Under hensyn til, at kendelsen alene giver ret til gående
færdsel ad den eksisterende vej, og at offentligheden allerede
gennem lang tid upåtalt har benyttet vejen, således at der i rea-
liteten ikke sker nogen ændring i den bestående tilstand, men alene
det, at ejerne afskæres fra en mulig ret til at lukke vejen for
gående, samt under hensyn til, at arealerne mellem vejen og vandet
ikke kan bebygges som følge af strandbyggelinien og ikke egner sig

tt, til ophold, findes der kun at kunne tilkomme ejerne en mindre erstat-
ning, der skønsmæssigt findes at kunne ansættes til 500 kr. for hver

~ ejendom.
Denne kendelse vil i medfør af naturfredningslovens § 19,

stk. 3, være at forelægge for Overfredningsnævnet.

Thi bestemmes:
Der tillægges fru Anna Andersen, gårdejer Anders Jacobsen,

I
I

I
I ~

husejer Carlo Pedersen, prokurist Poul Hansen, fru Sigrid Margrethe

.,
Nielsen, revisor Jørgen Gorm-Hansen, værkfører R. Johs. Clausen,
gårdejer Gunnar Larsen, fabrikant l. Frandsen, ritmester C. J.
Hjorth og landmand Niels Andersen hver en erstatning på 500 kr.,
fru Anna Hansen og husejer Laurits Larsen tilsammen 500 kr., hus-
ejerne Anders Chr. Andersen og Aksel Andersen tilsammen 500 kr. og

41 skibsinspektør H. C. Schroll og ingeniør O. Buck tilsammen 500 kr.
Erstatningsbeløbene forrentes med 5% årlig fra nærværende

kendelses afsigelse til betaling sker og udredes med 3/4 af stats-
kassen og 1/4 af Odense amtsfond.
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• Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 3.juni
1965 indbragt fredningsnævnets kendelse af lO.maj 1965 for Over-
fredningsnævnet med påstand principalt på, at der gennemføres en
fredning som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening ved den
i nævnets kendelse gengivne skrivelse af 14.januar 1963 subsidiært,
at arealerne mellem kysten og vejen langs Fællesstrand til Horse-
klint samt Tornen fredes.

Som motivering for den subsidiære påstand anfører forenin-
gen, at der fra vejen er en smuk udsigt over det særprægede kyst-, område til Tornen og Fyns Hoved, hvorfor det vil være af værdi at
hindre bebyggelse, opstilling af campingvogne og skure o. lign.
samt tilplantning af arealet mellem vejen og stranden. Endvidere
antages, at strandbyggelinien som følge af den tilvækst, som foro-
går til arealerne langs Fællesstrand, ikke giver tilstrækkelig
beskyttelse.

.,
Overfredningsnævnet har den 29.oktober 1965 besigtiget

arealerne og forhandlet med repræsentanter for Danmarks Naturfred-
ningsforening, fredningsplanudvalget, Odense amtsråd, Stubberup
sogneråd og fredningsnævnet, ved hvilken lejlighed naturfrednings-
foreningen henholdt sig til de skriftligt nedlagte påstande, medens
fredningsplanudvalgets repræsentant udtalte, at udvalget havde fore-
slået fredningsnævnets kendelse indbragt for Overfredningsnævnet
med påstand om status quo fredning af arealerne strandværts don
private fællesvej samt fra dennes ophør videre mod nord og vest
(Horseklint, Berkvist, ~ornen og de to sandrevler).

,.

Fra fredningsnævnet anførtes, at man ikke havde fundet en
fredning af de af planudvalget særligt omtalte arealer påkrævet,
da de er omfattet af strandbyggelinien i naturfredningslovens § 25,
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• •
stk. l, og i øvrigt er vanskelige at udnytte. Videre fandt nævnet
landskabet af for ringe dimensioner til, at det ville være rimeligt
at åbne området for offentligheden i større omfang end sket ved
nævnets kendelse.

•

Om Overfredningsnævnets syn på den forelagte fredningssag
skal efter den foretagne besigtigelse bemærkes, at man kan tiltræde,
at landskabelige hensyn - efter at der allerede er opført huse på
6 af parcellerne fra matr. nr. 25h til og med matr. nr. 22~ samt
sket en del beplantning - ikke i tilstrækkelig grad taler for en
status quo fredning af de resterende ubebyggede arealer landværts
den private fællesvej, medens sådanne hensyn taler for en fredning
af de øvrige nævnte arealer, omend de ikke i øjeblikket er umiddel-
bart truet.

.,
Med hensyn til spørgsmålet om etablering af yderligere of-

fentlig adgang har fredningsplanudvalget for Fyn i den af Overfred-
ningsnævnet godkendte fredningsplan for Hindsholm - efter en frem-
hævelse af Hindsholmområdets betydning - anført i afsnittet om
Stubberup kommune, at Storebæltskysten på strækningen fra sommerhus-
området ved Korshavn mod syd til sogneskellet er ret utilgængelig
for offentligheden, idet der ikke fører offentlige veje ud til
kysten, og at det må tilrådes, at der i det heromhandlede område
erhverves passende arealer som opholdspladser og badestrande til
publikum uden tilknytning til sommerhusene. Udvalget peger her på
strækningen nord for Horseklint samt på et vest for plantagen ved
Horseklint beliggende areal (matr. nr. 21).

Under hensyn til det anførte finder et overvejende flertal

. '~

i Overfredningsnævnet, at det vil være rimeligt, om det i forbindelse
mod den nu verserende fredningssag søges opnået ved en status quo
fredning varigt at sikre arealerne strandværts den private fællesvej
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'. "
samt fra dennes ophør videre mod nord og vest, ligesom man finder,
at det bør undersøges, om det er muligt i samme forbindelse lige-
ledes at sikre visse arealer til offentlig ophold i overensstemmelse
med det i fredningsplanGn anførte.

Da den nærmere fastlæggelse af en fredninge omfang og ind-
hold forudsætter forhandlinger på stedet, som fredningsnævnet bedre
end Overfredningsnævnet vil være i stand til at gennemføre, har

"• Overfredningsnævnet ment det rigtigst at hjemvise sagen med hen-
stilling til fredningsnævnet om genoptagelse i henhold til natur-
fredningslovens § 19, stk. 5.

T h i b e s t e m m e s :
Spørgsmålet om fredning af arealerne rundt om Fællesstrand

hjemvises til fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds til fornyet
behandling i overensstemmelse med foranstående.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

"

,! --
B. Ande"r'~~;I <. ~

Et.
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År 1964, den 9.aug., afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen 1741/64 vedrørende matr.nr.ene 22u og 25 Nordskov by,
Stubberup sogn.

I den af fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds den
18. februar 1964 afsagte kendelse hedder det:

"I skrivelse af 14. januar 1963 har Danmarks Naturfred-
ningsforening rejst spørgsmål om fredning af et areal omkring
Fællesstrand ved nordspidsen af Hindsholm. Fredningspåstanden
går bl.a. ud på at bebyggelse eller tilbygning til eksisteren-
de bebyggelse ikke må finde sted. Om den rejste fredningssag
har bekendtgørelse fundet sted i Statstidende for den 21. janu-• ar 1963.

Sagen borører bl.a. 2 parceller, til hvis bebyggelse
~ fredningsnævnet inden sagens rejsning har meddelt tilladelse,

men hvor byggeri endnu ikke var påbegyndt, nemlig
matr.nr. 22~ Nordskov by, Stubberup sogn, tilhørende

skibsinspektør H.C.Scbroll og ingeniør O.Buck, og
matr.nr. 25 smst., tilhørende prokurist Poul Hansen.
For så vidt angår matr.nr. 22u har nævnet i 2 ens-

lydende skrivelser af 3. november 1961 til henholdsvis skibs-
inspektør H.C.Schroll og ingeniør O.Buck - j.nr. 163/1961 -
meddelt tilladelse til opførelse af to sommerhuse på parcellen,
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der da var betegnet som parcel nr. 20 af matrIr. 22 Nordskov
by, i overensstemmelse med fremsendte tegninger, beskrivelse
og situationsplan og på betingelse af,at parcellen beplantes
som naturgrund. Beplantningen er foretaget, men byggeriet var
ikke påbegyndt ved fredningssagens rejsning.

For så vidt angår matr.nr. 25 har nævnet i skrivelse
af 24. august 1962 - j.nr. 349/1962 - til prokurist Poul Hansen
meddelt tilladelse til opførelse af et sommerhus i overensstem-
melse med fremsendte tegninger og beskrivelse. Ejheller opfø-
relsen af dette hus er påbegyndt.

Alle 3 tilladelser er meddelt i henhold til naturfred-
ningslovens § 22.

Under fredningssagens behandling er der rejst spørgs-
mål om,hvorvidt det forhold,at der er rejst fredningssa~kan
have nogen indflydelse på de omtalte byggetilladelser.

Fra Danmarks Naturfredningsforenings side er gjort
gældende,at byggetilladelser ikke er til hinder for, at fred-
ningspåstanden tages til følge med den virkning,at byggeriet
derved forhindres •

Indehaverne af byggetilladelserne har gjort gældende,
at disse må stå ved magt efter deres indhold.

Under hensyn til at det ikke på nuværende tidspunkt
kan forudses ,hvornår fredningssagen kan være endeligt afsluttet,
har nævnet efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening
og prokurist Poul Hansen taget spørgsmålet om byggetilladelserne
op til særskilt afgørelse.

Nævnet skal udtale:
Ingen af de omhandlede tilladelser af 3. november

1961 og 24. august 1962 er anket tilOverfredningsnævnet, og
ankefristen er forlængst udløbet, allerede inden fredningssagen
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blev rejst ved Naturfredningsforeningens skrivelse af 14. janu-
ar 1963. Ved at meddele tilladelserne har nævnet givet udtryk
for at naturfredningsmæssige hensyn - i det omfang hvori sådan-
ne lod sig erkende på tidspunktet for meddelelsen af byggetil-
ladelserne - ikke var til hinder for opførelsen af de 3 sommer-
huse. Området kunne således ikke på grund af sin skønhed, be-
liggenhed eller ejendommelighed anses at have en sådan betyd-
ning for almenheden,at bebyggelse af den grund måtte undgås
fuldstændig. Ej heller fandtes området at være af så væsent-
lig betydning som potentielt rekreationsområde med fri adgang
for offentligheden, at det ville have været rimeligt at nægte
byggetilladelse af denne grund. Der findes ikke siden da at
være sket en sådan ændring af de stedlige forhold eller af dis-
ses betydning for almenheden, der med rimelighed kunne berette
til at ophæve de givne tilladelser, selvom fredningen i øvrigt
måtte blive gennemført. Det bemærkes i øvrigt herved, at der
på adskillige af de grunde, der omfattes af fredningssagen,
således bl.a. på nabogrundene til matr.nr. 25 ~, findes sommer-
huse, og at fredningspåstanden ikke går ud på disse huses f jer-
nelse, men alene opretholdelse af status quo."

Konklusionen er sålydende:
"Den af Danmarks Naturfredningsforening nedlagte

fredningspåstand er ikke til hinder for bebyggelse af matr.nr.
22 ~ Nordskov by, Stubberup sogn, og matr.nr. 25 smst. i over-
ensstemmelse med de af fredningsnævnet den 3. november 1961 og
24. august 1962 meddelte upåankede tilladelser."

Kendelsen er indbragt for Overfredningsnævnet af
Danmarks Naturfredningsfurening, idet foreningen anfører, at
det af hensyn til den af foreningen rejste fredningssag ved-
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rørende den pågældende kyststrækning (Jøvet, strandengen sydøst
for fællesstranden samt Tornen og tangen hertil) må tillægges
afgørende vægt, at fredningen også gennemføres for så vidt angår
de to omhandlede matr.nr.

Overfredningsnævnet, som den 30. april 1964 har be-
sigtiget det omhandlede område og forhandlet med ejerne og med
repræsentanter for fredningsplanudvalget for Fyn, Odense amts-
råd og Stubberup kommune, er af den opfattelse, at det bør have
sit forblivende ved de givne byggetilladelser, hvorfor kendel-
sen vil være at stadfæste.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds don

18. februar 1964 afsagte kendelse stadfæstes.

,-,
Udskriftens rigtighed

bekræftes •
.)

e
)

.,
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År 1960, den ll. maj, afsagdes på gr-undlagaf mu:adtlig og

skriftlig votering følgende
k e n d e lis e

i sagen nr. 1254/57 vedrørende færdselsret ad en sti rundt om
"Jøvet" på Fyens Hoved og fredning af en bevoksning sammesteds.

I den af fredningsnævnet for Odense amt den 15. februar
1957 afsagte kendelse hed.der det:

"I skrivelse af ll. juni 1956 er det fra privat side med-
delt nævnet, at den eksisterende sti rundt om "Jøvet" på
Fyens Hoved er blevet spærret af en privat grundejer, således
at den hidtidige offentlige færdsel ad stien derved er blevet
hindret. Naturfredningsforeningens lokalkomite for Hindsholm
har i erklæring af 5. juli 1956 indstillet til naturfrednings-
nævnet, at der gennemføres en s3dan ordning, at offentlighedens
adgang til stien sikres, og således at stien ved borthugning
af tjørn og andre buske bringes i en sådan forfatning, at
færdslen kan ske uhindret.

Naturfredningsrådet har i erklæring af 22. &ugust 1956
udtalt sig for, at der søges tilvejebragt en almindelig fred-
ning af "Jøvet" , dog særlig en fredning, omfattende de sydlige,
i botanisk henseende værdifulde skrænter.

Den ll. september 1956 har nævnet indkaldt de i spørgsmålet
interesserede grundejere for at søge etableret en passende
ordning af forholdene. Stien berører, som den henligger nu,
ejendommene matr. nr. Ib, 1,2;, Ih, li og llfN01'dskov by, Stub-
berup sogn, tilhørende ifølge tingbogen henholdsvis fr0ken
Dorthea Jørgensen, Nordskov, landsretssagfører Poul Nielsen
og direktør V. Arnaa, beege Odense, i forening, trælasthundler

I

•
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Svend Fondt, Næsby, møbelhandler A. P. Haneen, Odense, og
t.z>mrermester O. Bøg Jensen, Odense. Det bemærkes, at matr.
nr. lQ ved utinglyst, betinget skøde af 23. april 1956 og
utinglyst, endeligt skøde ,af 3. januar 1957 er afhændet af
Poul Nielsen og V. Arnaa til plantagebestyrer Mogens Nielsen,
Tarupgaarden pr. Aarslev. Ejeren af matr. nr. 19~ sognefoged
Niels Andersen, Nordskov, har tilbudt, at stien for en dels
vedkommende omlægges, således at den kommer til at føre oVer
hans ejendom i stedet for som hidtil over en åel af matr.
nr. Ih. I nævnsmøde den 15. februar 1957 har ejeren krævet
en yderligere erstatning på 1.000 kr., hvis der skal anlægges
trappe eller sti ned til sandrevlen, samt en erstatning på
10.000 kr. i0.1t , hvis bevoksningen fredes, trappestien anlæg-
ges, og det offentlige ikke indretter toiletter.

Ejeren af matr. nr. lQ, over hvilken størsteparte~ af stien
ligger, har modsat sig, at der gives offentligheden adgang til
stien, og har, i tilfælde af dette desuagtet finder sted, på-
stået sig tillagt en erstatning på 10.000 kr., og dæknine af
udgifterne til etablering af et 5-rækkers pigtrådshegn på
1,5 m højde til beskyttelse af den frugtplantage, som ligber
på ejendommen. Han kl'æver OgSB offentligt toilet indrettet.

Ejeren af matr. nr. lE har ligeledes modsat sig enhver
fr'edning af og etablering af en sti P8, ejendorcmen og har, i
tilfælde af, at det desuagtet finder sted, påstået sig tillagt
en erstatning på 1.500 kr.

§ 8 i skøde af 19. december 1955, lyst 20. s.m., fra Johs.
Andersen til snedkermGster Axel Peter Hansen på matr. nr ..l,g
lyder s:'3.1edes:"Sælgeren indest:'3.rfor, at enhver har ret til
at benytte stien, der løber i det sydlige skel af ejendommen,
matr. nr. lQ Nordskov by, Stubberup sogn, og forpligter sig
til pil matr. nr. li at lade lyse bestemmelse herom.

Køberen forpligter sig til at holde denne stis forlængelse
på matr. nr. lQ åben for g8.ende færdsel." Denne bestemmelse er
ikke tinglyst servitutstiftende hverken på matr. nr. lQ eller
19.

I

I

I
"

I'

Eje~ af matr. nr. 19 og li samt lk, der er udstykket fra
matr. nr. Id uf den daværende ejer af matr. nr. 11, frugtavler
Johannes Andersen, er for deres vedkorr..mendeved skøder af hhv.
20. og 15. september 1956, indgået p8 at holde en forlængelse

..
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af stien 8ben til fri afbenyttelse
Skø derne p8 ma tr. nr. lk og li

lyst servitutstiftende p3 matr. nr.
færdsel p8 nævnte sti.

Ifølge skrivelse af 18. oktober 1956 frn landsretssagfører
H.V. Krag, Kerteminde, er Mogens Nielsen SOIT. nuværende ejer
af matr. nr. lE ved sin erhvervelse af ejendommen den 23.april
1956 mundtligt lll1dersalgsforhl'.U1dlingerne blevet gjort be-
kendt med Johs. Andersens pligt til at udstede deklaration
om stien.

Vurderingsformanden har overfor nævnet oplyst, at grund-
værdien pr. l. oktober 1956 for den Mogens Nielsen tilhørende
ejendom, matr. nr. ldls vedkommende er ansat til 1.400 kr.
pr. ho.., for den frk. Dorthea Jørgensen tilhørende ejendom,
matr. nr. l~'s vedkommende til 1.500 kr. pr. hu. og for den
sognefoged Niels Andersen tilhørende ejendom, matr. nr. 19E's
vedkommende således:
1.500 m2 h l kr.:
2.000 m2 a 50 øre:
1.1100 ha. 300 kr.:
1.400 m2 Et O:

for gående
er den 13.

1.1, li OE:;

færdsel.r --,
../

J

oktober 1956
l~ i:lng~ende

'I

I nedsat til

1.SOO,oo-kr.
1.000,00 "

333,00 "
0,00 "

2.S00 OG kr.=====~======
Transformatorforeningen af sommerhusejere ved Fyens Hoved

har ved sin formand erklæret, at foreningen er villig til uden
tilskud fra det offentlige at sørge for, at en sti som den
ønskede hugges fri, således at folk ugenert ko.n færdes p8
stien.

Idet nævnet anser det for at være af almen interesse, at
den pågældende sti bibeholdes på det sted, hVortil der nu har
været offentlig adgang i ca. 20 81', bestemmes det, at stien
i en bredde af 2 m vil være at udlæn~;e til almen g:Jende færd-
sel. Færdselsretten omfatter ret til at gå ad den over matr.
nr. 1,2,lig,:;ende 5,5 m brede opkørselsvej fra s0gnevejen til
skellet mellem matr. nr.e li og l~ oe derfra over dette skel
til skellet mod matr. nT. lS.Q. Herfra føres stien videre lanGS
matr. nr. l~ls og l~'s skel til mntr. nr. Ih, hvor den for-
lægges over matr. nr. 19.Q til matr-. nr. lhls nOl-dlige hjørne,
hvorfra den videreføl"eS på matr. nr. lE langs dettes nordvest-
lige skel til det højeste punkt, indtil det sted, hvor den
nuværende nedgang til sandrevlen liGcer. Stien er vist :på ved-

t•
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hæftede rids. Ligeledes findes det ud fra naturvidenskabelige
hensyn at være af betydning at frede den på IT.atr.nr. 19Q på
dennes sydskråning værende bevoksning i hele dens udstrækning.
idet dog den nuværende nedcang ud for mnt1". nr. Ih bevares
med adgane til offentlig færdsel, ligesom der forbeholdes
ej eren ret til efter nærmere forhf.,ndling med fredningsnævnet
og efter dettes bestemmelse at anlægge yderligere en nedgang
fra stien langs mat.t. nr. 1.9:IS sydgl'ænse til sk:cæntens fod.

Fredningen går ud p6, at bevoksnin5en skal henligge i
naturtilstand og ikke m8 ryddes eller beklippes undtagen på
steder, hvor bevoksningen når ind på de udlagte stier. Ejeren
nf mntr. nr. 19c skal derhos finele sig i, at tr;J.nsformatorfore-
nin~en af sommerhusejere ved Fyens Hoved uden udgift for ejeren
lader lave en trappe eller trappesti over den ubevoksede skrænt
ned til strandrevlen kaldet "Halsen".

Bevoksningen på strandsiden af stien på den ~3trækning, hvor-
den ligger lanGS matr. nr. 19.Q, må ikke oVEn'stige l m, 0&;

transformatorforeningen sk81 have ret til at klippe ned til
l mIs højde, dog således at enkelte fritståen~e træer kan beva-
res.

Efter d et for nævnet foreliggende findes det at være tS"odt-
gjort, at ejeren af ITJu"t1'.nI". 1.9:er forpligtet til at tåle den
I)ågældende sti, og D.t denne unvend es til gå end e fæl'dsel. Ej er-
ne af matr. nr. 11 og l,!shar frafaldet krav på godtgørelse.

For den ulempe, der er forbundet med, at offentlig gående
færdsel fremtidig ikke ran hindres uden fred~in~8nævnets sam-
tykke, samt for beskærine::;af bevoksninL ID.V. tillæg,:;esder eje-
ren af matr. nr. Id en erstatning på 1.200 kr., der udbet~les
ejeren personlig som ulempeer8tatnin~, hvorved bemærkes, at
puntekreditorerne i ejondommen ikke har krævet udbetalt nogen
del af beløbet.

Nævnet finder, forsåvidt anGBr fredninG uf bevoksningen
på matr. nr. 19.Q og andet indgreb i ejerens ret, nt der bør
tillæg[;es ejeren, sognefoced Ni.31s Antjersen, Nordckov, 1.000 kr.
Denne ejendom er ubehæftet.

Endelig find,er nævnet, at der bør tillæt.:;/;esejeren af matr.
nr. l~, frøken Dorthea Jørgensen, Nordskov, som erstatninc
for afgivelse nf jord og ulempe ved sti8ns tilstedeværelse en
erstatning, der for afgiveIsens vedkommende fastsættes til

~
I-
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200 kr. og for ulempe et beløb, der passende findes at kunne
sættes til 1.000 kr., ialt 1.200 kr •

Da foruden ejeren ingen andre rettighedshavere i ejendom-
men matr. nr. Ib har fremsat krav om andel i erstatningerne,
vil OgSf; de frøken Dorthea Jørgensen tillagte erstatninger i
medfør af naturfredningslovens § 14 være at udbetale til eje-
ren. Erstatningerne forrentes med 4% årlig fra nærværende ken-
delses dato.

Erstatningernc vil være at udI'ede med halvdelen af amts-
fonden og halvdelen af statskassen.

Kenielson vil være at tir.glyse på de nævnte ejendomme
ma tl'. nr. 112, 1.9:, l~, 11:. og 19.Q forud fa r al pantegæld og med
påtaleret for naturfredningsnævnet for Odense amtsr8dskreds.
Det bemærkes, at matr. nr. lE i foreninG med matr. nr. 1912
smst. er noteret soæ en landbrugsejendom. Med hensyn til de
ejendommene allerede påhvilende servitutter og andre byrder
henvises "til deres blade i tingbogen.

Nærværende kendelse vil af hensyn til erstatningernes stør-
relse i medfør af naturfredningslovens § 19, S U::. 3, være at
forelægge overfredningsnævnet. Lodsejerne er p~ m0det ~en 15.
februar 1957 gjort bekendt med, at de , hvis de er utilfredse
med kendelsen, selvstændigt må p8anke nenne til overfrednings-
nævnet inden 4 ueer efter dens forkyndelse, respektive afsi-
gel se.

Hvi s transformatorfo ren ingen må tte bli ve ophævet eller
ikke længere ønsker at udøve de ved kendelsen tillagte rettig-
heder, kan nævnet ovel'drage disse til rognerådet eller til
pl'iva t. "

Konklusionen er 8~lydende:
"Matr. nr. 112, lQ, 11, l~ og 19.Q Nordskov by, Stubberup

sogn, fredes i de t omfang og p8 den mi1 de, son. foran er bestemt,
og der tillægges som følge ~f fredningen i erstatning og for
ulempe sognefoged Niels Andersen, Nordskov, 1.000 kr., frøken
Dorthea J0rgcnsen, smst., 1.200 kr., og frugtavler M08ens Niel-
sen, Tarupgaarden pr. Aarslev, 1.200 kr., hvilke beløb forren-
tes med 4% ~rlig fra kendeIsens dato, til betaling sker, og
udredes med halvdelen af Odense amtsfond og halvdelen af stats-
kassen.

I medf<.H'Cif naturfredningslovens § 19 forelægges kendelsen

.•
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for overfredntngsnævnet."
Kendelsen er i medfør af naturfredningslovens § 19, stk. 3,

forelagt overfrednincsnæv:1et, hvorhos den er indanket af plan-
tagebestyrer Mogens Nielsen, frk. Dorthea JørGensen og sogne-
foged Niels Andersen, som senere er- aft:,8.et ved rJuc1en.

Overfr-edningsnævnet har den l. juli 1957 besigtiget ele
p8gældende arealer ob forh~ndlet med de ankenoe ob andre i
sagen interesserede.

Der blev under overfredningsnævnets åstedsmøde stillet
forslag, G.els om at adgangen fr<'l stranden skulle være over
matr. nr. 18.3. op til skell e t mellem matI'. nr. l! og li, dels
om at flytte den strækning af stien, der efter kendelsen går
p4 matr. nr. 19c langs skellet af mdtr. nr. Ih, ind p4 sidst-- -
nævnte ejendom .

Efter at der har været ført en lang række forhnndlinger om
disse spørgsm:~l, har overfredningsnævnet veutaget at fastholde
det forlø b af stien, som er bestemt i freoningsnævnets kend el-
se, dog s8ledes at stien, hvor den ifølge kendelsen er forlagt
ind PH matr. nr-. 19.2" delvis flyttes ino pi) mg,tr. nr. 112:, hvor
der hidtil har været en sti. Grunden til denne ændri.ng er ter-
rænets form, som ikke tillader stiens frumfcrelse som angivet
i kendelsen. Omdenne ændring er oer ikke orn~et nogen minde-
lit; ordning med ejeren af r.:latr. nr. Ib:, trælacthanc.ler Svend
Fondt, Næsby, Fyn.

Stubberup SOGneråd h:lr i skri velse ~-:ifG. oktr;bel' 1959 til
overfredningsnævnet ol'klæret siG villig til at fC)rc;st8 arbe j-
det med anlæg af stien pA matr. nr. Ib og udtult, at bekostnin-
gen herved vil rmdl'age ca. lSOO kr., i hvel,t f '..1.1 d ikke over.

OverfredningsnævTIet opn8cde under 8stedsE10det enighed med
frk. Dorthea tTør!':.ensenom, åt erstatnin~~en forhøjes til 1500 kr.,
idet ejerinden forudsætter, at der etableres en be(~re nedgane
til "Halsen". Sogner'8.rJetG repræsentanter udt~llte, at sogner8.-
det er villigt til at anlægge en trappe eller trapposti udfor

•

,

nævnte st8d.
Overfrednin~;snævnet tilb0d endvidere at forh;)je erstatnin-

gen til SOGnefoged NieIs Andersen til 2000 kr. Dette til bud
er blevet modtaget ved skrivelse af 9. juli 19~)7 fra højeste-
retssagfører Mogens Møller.

Endelig fremsatte overfredningsnævnet overfor plantage-
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bestyrer Moeens Nielsen følgende tilbud:
l) stiens bredde incJ:Jkrænkes til 1,5 m
2) bestemmelsen om ncdskaTing af beplantningen mellem stien

og skrænten bortfalder, dog s~lede8 at udSicten fra stien
over Puge sø og en udsigt lidt sydvest for Puge sø bevares

3) der m~ ikke foret~ges nyplantninG mellem stien ae skræntml
undtagen til erstatning for bepla.ntning, der 281' ud eller
beskadigos

4) eretatningon fastsættes til 2000 kr. fOl' hele jet færdsels-
areal, dor er omfatt8t of kendelsen.
Dette tilbud er ikke blevet tiltr8Jt.
Overfrednir..gsnævnet hul' herefter i henhold til naturfred-

ningslovens § 20 anmodet k-J,ksationskommissionen ()mat fastsætte
erstatningen til trælasthandler SVl'mdFond t :)[; plantagebestyrer
Mogens Nielsen, for sldstnævr.tes vsdkommende r~ d~.;t oVl::nfor
under l), 2) og 3) etni"Jrte <:::l'lmdlat~.

Planta~ebestyrer Mogens Nielsen udtalte under 8stedsm~det
den l. juli 1957, at han ikke ønskede fremrY1eG8til at beskære
beplantning p8 sin grund, men at hem var villig til selv at
foretage beskærinc;en. I skrivelse af 21. september 1959 har han
imidlertid udtalt, at han, da hGn ikke har f~et till~gt den for-
langte erstatning, ikke vil foretage dette ~rbejde, men at han,
hvis andre skal udføre det, vil være til stede ved arbejdets
udførelse. Overfredn ingsnævnet find er herefter, EJ. t arbejd et,
i over enss temmelse med kendelsen, be r uClføref' af tnmsforma tor-
foreningen, som må [ivG ejeren rnedJelelse om tidspunktet for
Clrbejdet8 udførelse. I nævnte skriv(~lse h3,r Mozens Nielsen der-
hos 0nsb~t tilladelse til Gvcmtuel t Rt rydde F;llal' tortskære
læhegnet mellem stien oe; fr·ugtplantagen og T:leJlem stien og
skrænt en. Herimo d har overfredn.incsnævnet in tot '3, t el'indre.

Ved en Jan l. september 1959 afh(~ldt ft";rretning har talcsa-
tionskommi ssionen fa stsa t ersta tnj nt:erne s~ncdes:
Trælasthandler Svend .Pcmdt.......•.................. 700 kr.
Plantagebestyrer Mogens Nielsen •....•......•.•...... 1500 "

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan til trædE: <,'leti kendelsen
anførte, vil denne være at sta.dfæste med de Cl,f det foranstående
følgende ændringer. Et kort nr. Od. 109 visende stiernes belig-
genhed og de omtalte m,].tr. nre er vedbæftet nærværend e kendelse.

,

"
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T h i r. e s t e ID æ e s :

Den af fredningsnævnet for Odense amt den 15. februar 1957
afsact El kendeIs e ved ro rende flBrdseloret [J,c1 e.n sti rund t om
"Jøvet" p8. Fyens Hoved s3.mt frednin~ af en b0v0tsning samme-
steds stadfæstes med de af det foranstaende f0lgende ændringer.

I erstatning udbetales følgende he10b:
Sognefoged Niels Andersens dødsbo ••.••.......•.....• 2.000 kr.
Frk. Dorthea Jør~~c:.:ns.=;n,Nordskov pr. 1Vlartoftt: ...••.. 1.500 "
Plantagebestyrer l\t]o[;cms Nielsen," •..••••
Trælasthandler Svend Fondt, Næsby, Fyn .

1.50 O "

700 "

~~bQQ=~~=
nIt med renter 41/2'%p.a. fra dEm 15. febructr 1957 at reene,
til betaling sker.

Stubberup sogner8 c anlæiger en trappe eller tI appesti som
ovenfo r angi "let. Sognerrld et lader dehos arbej det med anlæg
af sti(;n pi3 mr::l.tr.nY'. Ib udføre. Udgiften ved dette arbejde,
højst 1500 kr., codtgøres sogner/Jdet, nf:tr C1Tbc;jdet er udført.

Erstatningsudgiften 5.'700 kr. med renter samt ujgiften ved
anlæg af s tiun p8 matr. nr. Ih udr8cles m(;d halvdelen af stats-
kassen og halvdelen 8.f 0c1en28 amtsfonc.

, Udskriftans rigtighed
b ek ro:-:f t (.,8.
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REG. NR. ~~~

~~/~3'
U d s k r i f t~-----------~----af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.------------~----------------------------

• Aar 1936 den 3.Januar afsagde Overfredningsnmwnet
paa Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering følgende

K e n d e l s e

i SBgen Nr.207135 angaaende Fredning af Fyens Hoved.
Den af Fredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds den

28.December 1934 afsøgte Kendelse er forelagt Overfrednlngsnæwnet
i Medfør af § 16 i Lov om Naturfredning Nr. 245 af 8.Maj 1917,
hvorhos Kendelsen er indanket for overfrednin8s~net af samtli-
ge Lodsejere med Undtagelse af Ejeren af Matr.Nr.28 ef Nordskov
By, stubberup sogn, Uddeler Poul A. Hansen.

OverfredningsDævnet har den 11.Maj 1935 besigtiget
de af Kendelsen omfattede Arealer og forhandlet med de interes-
serede Parter.

Forsaavidt angaar de pee selve Fyens Hoved og paa
Lendtangen ("Helsen") værende Arealer kan Overfrednlngsn~net i
det væsentlige tiltræde de i Fredningsnævnets Kendelse anførte
Betragtninger, og forseevidt angaer disse Arealer vil Kendelsen
derfor i Henhold til de anførte Grunde v~e at stadfæste, dog
med de nedenfor angivne Ændringer.

Overfredningsnævnet er af den Opfettelse, at denne
Del af Fredningen er den for Almenheden vigtigste, medens .man
forsa8vidt angeer Arealerne under "Jøvet" , Horseklint" og
"Tornen" ikke mener, at Fredningen har en Betydning, der stsar i
rimeligt Forhold til de med dens Gennemf~else forbundne Omkost-

•e
e



nlnger. Forleevldt ansaer dllse Areeler mener Overtredninglnæwnet
derfor at m81tte oph~e Prednlngen. Herfra undtage. døs Ejendom-
men Matr.Nr.18 ~ If Nordskov B7, stubberup sogn, hvil Ejer,
Lensberon Juel Brockdortt, har erklæret, at han intet h~r at
erinåre imod den uden Erstatning gennemførte Fredning ef hans
Ejendom pee Vilkeer, at det tillades hem et tage sten ved Stranden

ogsee til erhvervsmæssig Udnyttelse, hvilket Overtredningenævn-
et mener et kunne lm~ekomme.

For den Del ef Fredningen, der herefter fremmes,• bem~kes følgende:
Efter et et Lodsejerne fremset Ønske, der er til-

treedt af N~net, tilledes det samtlige Lodsejere i samme Om-
fang som hidtil et tage Sten pes "Helsen" til deres eget og
deres Ejendommes Brug. Som ovenfor nævnt tilledes det herhos
Ejeren ef Metr.Nr.l8 ~ et tege sten pes sit eget Grundstykke
ogsee til erhvervsmæssig Udnyttelse. Bestemmelsen i Frednings-
nævnets Kendelse under B.l og 2.e om Forbud mod Udstykning ændres
til Forbud mod Udstykning til Bebyggelse. Betegnelsen ef Ejen-
do~men under A. Løbe Nr. l ændres fre Metr.Nr. 3 ef Nordskov By,
Stubberup Sogn, til Metr.Nr. 3 ~ smstds •

De der efter Overfredningsnævnets Formening ikke 1
Fredningsloven haves Hjemmel til et Forbud mod Jagt, ophæves
de herhen hørende Bestemmelser i Fredn1ngsn~nets Kendelse.

Med Hensyn til de enkelte ef Fredningen omfattede
Ejendomme bem~keB følgende:
1). Metr.Nr.; ! af Nordskov By, Stubberup Sogn.

Ejeren Jens P.Nie1sen her peesteeet den ham ved
Kendelsen tl1legte Erstatning 1400 Kr. forhøjet til 1500 Kr.
hvilket Overfredningsnævnet mener at kunne
tiltræde. Af Erstetningen udbetales ;00 Kr.
til FYens Kreditforening og Resten til Ejeren.

•
e
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2). Matr~Nr.20 smstds.
Ejeren Resmus Andersen her paastaaet Erstat-
ningen 1400 Kr. forhøjet til
hvilket Overfredningønævnet mener et kunne
indgsa pas. Erstatningen udbetales til Ejeren.

~). Matr.Nr.21 smstds.
Ejeren Enke Msren Jscobsen har pes st-aaet
Erstatningen 1400 Kr. forhøjet til

hvilket OverfredninBsnævnet mener at
kunne indgaa pas. ErstetninBen udbetales
til Ejeren.

4). Matr.Nr.22 smstds.
Ejeren Christen Nielsen har paastaaet
Erstatningen 1400 Kr. forhøjet til
hvilket OverfredningBn~net mener at kunne
tiltræde. Erstatningen udbetales til Ejeren.

5). Matr.Nr.24 smstds.
Ejeren Axel Nielsen har psastsaet Erststningen
1400 Kr. forhøj et ti 1

': .

1500 Kr.

1500 Kr •
•

3. ".

,(

I

1500 Kr.

1500 Kr.
hvilket Overfredningsnævnet mener at kunne tiltræåe •
Af.Erstatningen udbetales ~oo Kr. til Fyens Kre-
ditforening og Resten til Ejeren •

6). Matr.Nr.25 smstds.
Ejeren Niels Karl Martinussen har frafaldet Anke.
Erstatning

•e
•

der udbetales til Ejeren.
7). Matr.Nr.26 smstds.

Ejeren Anders Lorentzen har frafeldet Anke.
Erstatning
der udbetales til Ejeren.

600 Kr.

~oo Kr.



•

8.' Matr.Nr.27 Imstde.
Ejeren Jene A.Larsen her frafeldet Anke.
Erstetning
der udbetales til Ejeren.

Det bemærkes, et der under det 1 sagen
efholdte Aastedsm~e var Enighed om, et den over
Ejendommen førende Sti kun behøver et have en Bredde
e f 2 Meter.
9). Matr.Nr.28 smstds.

Ejeren Poul Hansen har ikke anket
Erstatning
der udbetales til Ejeren.

10) .Matr .Nr.29 smstds.
Ejeren Maren Nielsen har frafaldet Anke.
Erstatning
der udbetales Ejeren.

11).Metr.Nr.,0 smstds. Ejeren Anders Nielsen
her frafaldet Anke.
Erstatning
der udbetales til Ejeren.

12.)Matr.Nr.,1 smstdø.

I

•e
•

'i

500 Kr.

300 Kr.

300 Kr.

'00 Kr.

Ejeren Anders M.Andersen
her frafaldet Anke.
Erstatning 600 Kr.
der udbetales til Ejeren.

1,'.Matr.Nr.18 2 smstds.
Ejeren. Lensbaron Juel Brockdorfr har fra-
faldet Anke jfr. ovenfor
Erstetning o

Med Ejeren ef Ejendommen Metr.Nr.18 !

Eordskov By. stubbe ru p Sogn. Niels P.Nielsen og af
Matr.Nr.19 ! smstds. Karen Marie Nielsen. har Over-



fredn1~snevnet ikke kunnet opnaø O.erenskomat om
st~relaen at de dem tilkommende Erstatninger, og
sagen hør derfo~oa{sses Vedkommende .æret fore-
løgt den i Henhold til Lo. Nr.52; ef l5.December 1922
nedsatte Taksationskommission, der har tastsat den
Niels P. Nielsen tilkommende Erstatning til
med Renter 4~ p.a. fra 28.December 1934
og den Karen Marie Nielsen tilkommende Erstat-
ning til
med Renter 4% p.a. fra 28 December 1934

Af den Niels P.Nielsen t1llagte
Erstatning udbetsles et BelØb s~rende til 500
Kr. 41 % Fyens Kreditforeningsobligsttoner
lo'Serie, ; 'Afdeling til Kreditforeningen,
medens Resten udbetales Ejeren.
De samlede Erstatninger udg~ herefter........ 15.800 Kr.

•
}.200 Kr.

2.200 Kr.

----------------------------
Erstatningerne med Renter afholdes med 2/3 af

statskassen og 1/3 af Odense Amtsrepartitionsfond, dog at
2.000 Kr. udredes af Odense Byrasd.

FredningBBagens Omkostninger, herunder Udgifterne
.ed den efholdte Taksetionsforretning, afholdes med Hel.de1en ef
Statsksssen og Halvdelen ef Odense Amtsrepartitionsfond.

T h i b e s t e m ro e sr

e
e
e

~I
I

Den af Fredningsnævnet for Odense Amtsrøødskreds den
28.December 1934 afsBgte Kendelse ophæves forsaavidt BngBsr
Ejendommene Møtr.Nr.18 ~, 19 ~, l ~, 23 ~, 24 og 1 ~ af Nordskov
By, stubberup Sogn, medens Kendelsen iøvrlgt stsdfæstes med
følgende Ændringer:
a). Det tillades samtlige Lodsejere i ssmme Omfang som hidtil

at tege sten fra "Halsen" til deres eget og deres Ejendo~~eB BrulB
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b). Det tillades Ejeren ef Matr.Nr.1B ~ ef Nordskov By, stubbervp
sogn, at tege sten fra Strenden ogøee til erhVerV8mæ8s1g
Udnyttelee.
c).Bestemme18en 1 Kendelsen under B.l og 2.8 om Forbud mod Ud-

stykning ændres til Forbud mod Udstykning til Bebyggelse.
dl.Betegnelsen ef Ejendommen under A.LØbeNr. 1 ændres fra

Matr.Nr. 3 ef Nordskov By, Stubberup Sogn, til Matr.Nr.; !

smstds.
e).Forbudet mod Jagt ophæves.
f). Erstetningerne fa st sættes saa1edes:
Jens P .Nl-elsen 1500 Kr.

1500 Kr.
1500 Kr.
1500 Kr.
1500 Kr.

600 Kr.

Rasmus And ersen
Enke Maren Jecobsen
Christen Nielsen
Axel Nie 1sen
Niels Karl Martlnussen

Poul Hansen

;00 Kr.
500 Kr.
;00 Kr.
300 Kr.
;00 Kr.
600 Kr.

Anders Lorentzen
Jens A .Larsen

Ma ren Nie 1sen
e
e
•

Anders Nielsen
Anders M.Andersen
Niels P.Nielsen

la1t

3200 Kr •
2200 Kr.

15.800 Kr.
Karen Merie Nielsen

:=-============:
Erstatningerne med Renter udredes som ovenfor angi-

vet med 2/; af statskassen o~ 1/, af Odense Amtsrepartitions-
fond, dog et Odense Byread yder et Tilskud af 2.000 Kr.

Fredningssagens Omkostninger udredes med Halvdelen
ef statskassen og Helvdelen ef Odense Amtsrepertltlonsfond.

P.O. V.

Troels G.Jørgensen
(sign. )
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af

FC'?HAN~ILINCS- og KENn;:<:;J:~l~,SPfWTOKOL

for
FRFDNJNG;;NISVNET
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\

for '
FynS MvTTS POHDLIGE

FR F.DNnir;~~Kn l<DS
ODENSE

Mandagen den 21. maj 1973 afsaprles i SAren:
nr. 33/1972 Frednjng af

r~ ,

matr. nr. 19-c lY,. ri.

sålydende~.
r

K E N ]J E L S E
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I
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I

I
I
I
~W'~·

I skrivelse af 28. januar 1972 anmodede F'redninfsplanurival'-et

for Fyns amt om, at der mAtte blive re,jst frecJr.1ngssag for et nær-

mere betegnet område ved Fynshoved, idet der som baggrund for sAfen

nnførtes følFende:

III forbinctelse rned stel tens erhvcrv~; 1SE': 8f matr. nr. l-t Forel :::1'.0'1 by,

Stubberup soen, h;H' ministeriet fnr kul tUl'elle c-mli{Jp.'ender i skriv'} r:e

ri. f 4. septpmber 1969 anmorlet frerlnin,n;sp1c-Jnud vn1ret om <d- unrler:-o['e

mulirhederne for en sikrj ng Cl. f de syd for 1'!rI. t r. nr. l-t belil~'!r:nrl e

ejenrlommc, især matr. nr. l8-[!."l\!ordskov by, Stuhber\1n GOr~n.

Som det fremp,-i3r 0.1' vocl1a{"te udskrift (lf. c1:f,sorc]cn for udVe' I rr't~~møde

tilbud veorørende de p,Jc;æ1rJenrle ~lr'eC11or. Udv"1,cret vedtog rlf'ri'or "t

re ,j snj,np: 8.[ frec1ni ng:js"'IF~, id Pi- r:lnn cl og forind C')110n sl,:(~rle i1t indh0n te

en udtnls1 se fra mini s tr-!ri et for kul tUl'e1le anlj,u~(-;nc1 er i S2' 'ens

anledning.
\

MinistHriet har i skrivelse Rf 29.juni 1971 henholdt sig til d0n

i fotolwpi vedlsgte u(JtnleJ.se frii st:Jtens n ...) t1Jrfrer'n1n[u;- 0[.' 1"1'1(1-

sl\;:JbslwYlsulent, c1er anbefil1er frerln.i.n,( rlf rle p:~rmlclondc [\T'C=;[l1f~r

dog med bem,1'Jr1<:ning, at ::<\frr-;rnt c1er 1...rr.:.t18l' frc~dninl':s,,;,"):"'ens 1.01'1<'11, vi-

foretræl<:kes.

l



'e'Dikl'et betyrleli('"e omr;)(jp.r VGc1Fyn.s Eov<'d, :jfr. kortbiJ.afS J. or: ? i

1:10.000. Nærvr.rH'ende fredrd.n.r:ssrl,": rnt: hctr;1r~tr.:>S som et forsøg på 8t 8f-

sluttf; fredn1nrsbestr::'F.belserne i omr:ldet, f',(uYJ-l:idigmed "d: der foreslås

visse Supplerende fredninfSbp.str~melser p~ det umRtrikulerede areal Tan-

gen, der er fredet i henhold til Overfredninrrsmevncts l<endelse nf 3. ja-

I

r
nUBr 1936, bl. a. indeholdende forhud mod kørende færrlsel for allp. andre

eno lodsejerne på Fyns Hoved. De supp18rende frer]rd.n[,:sbGs-h:TrlJDr--lscr gc'lr

især uo på At sikre almenheden ret til at Rnvcnrle T~nren til parkerings-

~ormål, hvorved clGr opnL~s en lovlifGøcelse nf eJen gormem en l:::nr-" 5rrække

foretagne benyttelse af Tanpen.~ 'et har været overvejGt at indrlr~JgG matr. nr. H3-b undGr nærværenc'le

fredningssAg med forslag om, at der fRstlægges bp.st~mmelser om forhud

mod udnyttelie af sten- og" ralforekomster.

En sådan udnytt,else - også i erhvervsmæssig øjemed - af matr. nr. 18-b

er tilladt i medf0r af Overfredninpsnævnets kendel~e Af 3.januar 1936.

Da man g~r ud fri, at strandbeskyttplsesbestemraelserne i den nugældende

naturfrednirwslov hindrer Gnhvpr form :for urlnyt~else af ra1- of, str:D-

forekomster p~.\ eJ G af strcmdbyggelinien bfrr:Jrte arealc·r, medminrlre 8;'81'-

.kil t till ':J.de l se mec1dele s, h~0r m,om s){r::mnet det ufornøclent '8 t indd r'l;' e

~tr. nr. 18-b under fre(Jyd.rJfGs?cf;fm."

~
I
I,

Fredninf.spåstcmden - sorn dC'l',ne ~:r ændret ved sl<rivelse nf 19. sep-

~mber 197~ og på et den b.november 1972 afholdt møde - er s&lydende:

lIE,jenc1omsretten til føle;end e 8J·e~.L er overgiir til det offent 1i[;e ved

MinistGriet for kulturelle anliggender:

B) dGt um~trikulerede ru·e~rl.l Tcmren fl1eJ.lem matr. nr. 18-a og 11l8tr. nr.

19-c Nordskov b~, Stubberup sopn,

b) matr. nr. 19-c 8111St.

c) 18 g -

19 g -

2
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1)e af fredningen omfattede a~'e8.1er skal sted se hen.Li8'ge i udyrket
tilstRnd med opholdsret for almenheden. Der må ikke opstilles master,
skure, hoder, telte, campingvogne og liRnende, eller foretages gfgrav-
ning, opfyldning eller andre foranstaltnlnger, der ændrer arealernes
karakter. Fredningsmyndighederne skal være ber,:;.tti;"ettil at i'oret8ge
indgreb, der sikrer arealernes opretholdelse i en for området naturlig
tilst811rl, herunder retabJering af den oprindelige tilstand p~ de til

•
opstilling nf campin8vogne indrettG~e are21~r af matr. nr. lU-~, 19-9
og 19-c. Endvidere skal frectnincsmyndtghederne være berettiget til på
den østlige del af matr. nr. l8-g at anlæege trappe til den offent-
lige sti langs Jøvets sydskrænt, samt til at opstille de i forhindel-
se med·fredningen nødvendige skilte.
vel" gives offentli~heden ret til kørsel ad don eksisterende erusvej
over mAtr. nr. 18-e, 18-g og 19-c samt over Tangen til metro nr. 18-a
på }yns Hoved. Fredningsmyn6ieherierna skRl være berettiget til om
fornødent at forotave fornnstnltnin~er til udbedring nI grusvejen.

• Der gives offentligheden ret til at anvende Tangen til pnrkerin~sfor~
mål i tidsrummet mellem solopgAn~ of solnedpanr, dog ikke for 50 vi~t
angår opstilling Clf campinevo["ne. S{1fremt elen herved tillndte motor-

~.e kørsel og p<-Jrkering medf0I'c'r vCGsent.L.ie; sli ti.":~·epå Gl'GFllet, SK81 freri-
ningsmynr1ighederne vmre beretti.'·~E:'ttj.l .::lt fe-lstSF.J?tteregulerende h,:o'-
stemmr,,:lser og 1'OY'8ti1[(e afspærrenc1 e fOJ'anstC'iltnin{'.'er.Uden for 'l'anr;en
skal parkering' ikke være ,tillAdt p~ de af frednincsfo~.ayet omf~t~ede
are,11er med und tr:;r;else 'nf den rlf frednj.nr.~s:rorslacetomi'atterie del af
matr. nr. 18-e 1JægHrhotellet).

Frednin~en skal ikke vær~ til hinder for hihcholdelse RE de på
matr. nr. 18-e værende to skure (cluesla~et og ponystolden), men i
tilfælde af, at clJ.ssegr,r til grui1I1(',;:.J{n1 ;~cmopJørel'-Hjikke v@re
tilJ.adt."

J
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Ven foran citerede udtalelse fra SiRtcns Naturfrednings- og Land-
sl\:atJGkonsulenter sålydende;
11 anl)efale, a t de syd for mstr. 11.1"' .. l-d Nordskov by, Stubberup sogn
beliggende ejendomme sikres ved en fredning. S~fremt der under fred-
ningssagens forløb viser sig nye muligheder for at erhvRrve arealerne,

l
r
I
i

bør denne løsning dog foretrækkes.
Med hensyn til de tre ejendomme,mntr. nr.~ 19-d, 19-e og 19-f af

erordskov by, Stubberup sogn, som ikke er omfHttet af freclningsp18nurJ-~

r
I

I•
valgets b&slutninf om at rejse fredningssa~, skal man herfra udtale,Ilt naturligvis ville det være ideelt også at kunne inddrage dette are-
al i det samlede rekreative område, som.bliver skabt gennem de fore-
tagne fredninger og erhvervelser. Da der imidlertid på de tre ejen-
domme liffger 3 formentlig lovligt opførte sommerhuse, vil merud~i;t~n
ved at fjerne disse gcnne0 en fredning ikke stå i et rimeligt forhold

-til-den forbedrin~ af arealet som herved ville opnås ..Ejendommene bør
derfor efter konsulenternbedets op:('nttel.seikke på,nuvwrunde tidspunkt

j
)

inddra~es i fredningssagen, men man bør naturligvis være opmærksom på
eventu<.>lle 8en8re muliR'heder fer en :JcJYleringaf området."

• B:kend~gø:else om~den re j ~te fredning s sag har fund et sted i

Statstidende for den 19. februar 1972, i Fyns Amtsavis s~nme da~, oe '
e J\10rgenposten for den 20. samme måned. J3ekendtgøre'lse h<'Jrydcrliver-e

fundet sted i Fyns Aktuelt, hvorhos ejerne Cl'" underrett0t ved anbefa-
J.et brev.

I henhold til inc1k(;lldelr.:ioCIf ?E:,. marts 1972 til 8jcrne og de i-
følge loven intere ~seI'ede' afholcit(~~> cl en 1. Tn'I,j 1972 møde p{l Fynshoved
med lodsejerne m.'fl. Om mødet havde y(lcrli!'ore fundr;t .)\:;kcndtgørelse

Amtsavis.e m.vo

havde noget e.t indvende mod frecJn:i.nf"f,pDfitanden som de::mda forelå.



Et overvejende fJprtal af lodsejerne VAr, hvis fredningen s~ul-
le gennemføres, interesseret i

. .
Rt afstå deres areal til staten, og på

mødet fastsAttes en frist for indsendelse af tilbud på afhændelse af
dif;se arealet.

Da Fredningsplanudvalget for Fyns mat efter en gennemgan~ af de
fremkomne salgstilbud skønnede, at en frivillig erhvervelse. ikke var

~
I

I
t
i
I
I,

mulig,. ændredes påst8nden ved skrivelsen af 19.september til, at dee førnævnte arealer ekspr~pri~res.
Afsluttende mode i sagen har fundet sted den 6. nov8rn11er 1972 på

'grUndl~e af indkaldelse til samtliee interesserede af lG. oktoher 1972.
På mødet hlev samtlige erst:1tninp:sl<rav O)-:lC';jort,og f:rectningspåstanrJen
blev endeligt formuleret. Sagen blev derefter optaGet til kendelse.

Indledende bemærkes, at advokat H. J. Jensen, Kerteminde, i skri- I

I
~'(
.I
fvelse af 26. juni 1972 har oplyst, at der den 26. april 1951 er lyst

en servitut om aiJøb og istandsættelse af vejen på H~lsen (identisk
med Tan~en) på en række ejendommp i Norrtskov by, Stubberup sogn. Advo-

I

I,
I

•II
I

I
I

~

katen har henstillet, at der i ](0ndelsen bliver optaget en bestemmeJse
om, at denne servitut kan slettes, hvis vedli~eholdelsen nf vejen ved

'J{end el sen p,Ollmgges det off'3ntJ .if'·C •

De under sogen ned 18.,c( te 'r-;r::;trd:nin;.:,p{lSl:nn(leer følvende :
lL4 lod sejere på FynshovGd ved ]<:0bm;:md L:"·ll..rri tz N iel SEm, Nord skov,.
5390 Nartofte , for niistet ret til 8t tA[..;e sten og grus til e:"et
brug p& Tangen, hvilken ret tilkom dem i henhold til dom af 20.
maj 1931 i' B. S. 290/1931 veci r8ti~en i Kertc-:?rYlindr-;. Hetten Ol' op-
retholdt ved overfredningsnmvn(;ts ]",endel~,eaf 3. ,janui1r1936.-. .

3. Hvis lodsejerne forts8.t sl(,81v(~(nii'(-'r101devejen frn Jmgel'hote11et
til s(=lve Fynshoved, .krc~ves :;,.000 !<:r.pr. lor1.spjer elJ.cT 1-1-::-'.000 kr.

h.e Hvis Gt3.tpn ovr-;rt8{"e.rclr:m undnr a n::.wntev'-':js vEJdlir~e-

?. l)Yl~'h J' c ..... ".(,.: r(l
/ . t. J ('.... t ,
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hnr :Lhenhold til dEm und Ol" l. nwvnte riom ret ti l gr~:-:sning

p~ de nor~lifste ca. 1,1 h, nf Tnnl,8n. Ifølge dommen hor

der maksimnl t været pT;,~snfn[, for Lf ::år, og [;"ræsningsrett(~n

har på grund af den sti[c:nde 'hilJ<:0rsel at parkering på Tan-

gen ikke været udnyttet i de sidste år. Da retten nu bort-

falder, er der p~1stå(;t en symbol r~]\ er str~tning på 500, - In'.

3. frugtavler Johannes AnderGen, 5390 Mnrtofte,

som ejer af 3/12 af matr. nr. 19-c 50.000,- II

Sl<:otø,js8rbejd er c. Thode S(1rens~n, GrønlmlcJ s-

gade 8, 5000 Odense, som e;j(;r :-)f 4/12 ;:1.f. Instr.

5.800 kr., og har oplyst, at han ejer et som-

merhus, Fynshovedvej 828, uden muli[':hed for

af m8.tr. nr. 19:-c lejes ud sommen med sommer-

huset. Han har op~jort sit tAb ved ikke at

lmnne leje sommerhusot ud sammen med dette

areal til 9.000 1<r.,. s:n~lede s nt det samlede

erstatningskrav bljver 1LI.(300,- II

5. Preben Helmer, TfJusviigevej 159, ol" Ole I-JellTIt::r,

MUnKp.risvej 57, bogL,;e 5000 OdCnf';8, som ejere

af 2/12 af matr. nr. 19-c 5.000,- "

6. Socialr8dp:iver Anni Bech Chri .sten sen, By[~morks-

vej 20, 5000 Odense, som ejc:.,'('Ed 2/12 Eli n1Fltr.

nr. 19-c 8.500,- II

'r;:.iP.fen.. fiFlr oplyst, [lt hun i 1968 g('1V VI.SOO J<:r.

for grund en med en campj,n J;vo,U,n. Canrptnp.;vo,'men

blev aJ'hwndet 2 <Jr' efter i'r)r 6.000 liT.

7.

L
1- '... __
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Odense, som ejer af 1/12 af mstr. nr. 19-c
og som e-jer'eaf matr. nr. 19-d og 19-e, der
li8ger umiddelbRrt norå for den vej, der agtes i1b-

net for offentlig færdsel.
På mBtr. nr. 19-d og 19-e er opført 2 sornl[j"?rhus~,

og den ejerne tilhørende andel af matr. nr. 19-c -
2skønsmæssigt 1.400 m - lier;er i umici.clelbf'trfor-

bindeIse med sommerhusene syrl-syJvest for disse.
Ejerne har gjort gæ1Hende, at sommerhusejendommane

-og anparterne af matr. nr. 19-c skal betragtes som
helheder både hvad angår udnyttel'ses- o;~ salgsværdi.
Matr. nr. 19-e er på ·900 m2 og er oplyst at være
vurderet til 11.000 kr. Da ejerne regner med on
væsentlig forringelse af matr. nr. 19-d og 19-e
både i relation til værdi og til uCinyttelse har de
hver krævet 10.000 kr. el1er"i nIt

8. Krimin8lassistf'mt P. Chl'. I[.,rae1sen, Cnrl 131ochs-
vej 79, 5000 Oden~e, ~om ejer af metro nr. 19-f
Matr. nr. 19-f ligger som n8bo til matr. nr. 19-e
ud til vejen og er ligesom denne ejendom bebygget
meri et sommerhus. Ejeren har opgjort forrinrrelsen
af hems ejenclom til det nævnte beløb.

9. Frøken Erna Hansen, Nørrebro 89, 5000 Odense,
-~om ejer af metro nr. 18-g, ~f n~en] 1.425U ha,

20.000 kr.

J.5.00(),-

")

her8.f vej T30.mC'- 35.000,-
J _

Stn.tSI<,ut.ejE:'n(lojI1sm~:;rlerÅ. G. Anc1er~30n, Oc1en;;e,
har i erkJ.(y~ring·Rf 18. nprtl 19'72 vurderet grunden
til 50.000 kr. fOr'1.1cJsn.tat grunc1C"n lovJ.ie;tkon be-

"bygges, og at der opnas dispeDs~tion til etablering
af septiktRnk og sivehrønd.

..:. .... ,J ... _ I'-
'I . I
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j';jerenh8r yderlip.:9re oplyst, at freoni])!,'snPGvnet
i skrivelse af 28.juli 1966 meddelte henrie , At strAnd-
bY&Gelinien hindrede behyg~~lse qf ~jendommen. Først
flere ar efter er hun blevet klar over, Gt dette ikke
var rigtigt, idet næstpn hele areAlpt nord for vejen
ikke er dr.ekketaf strandbyggelinien. I 1969 sø!S~e hun
amtsbygningsrådet om hyggetil18delse, men i skrivelse
af 20. april 19'10 meddelte Byudviklingsudv8lpet for
Kerteminde-egnen, at udvalget efter henstilling fra
Kerteminde kommune ikke havde fundet anledning til
at meddele dispensation i henhold til by- oG land~one-
lovens ~ 9, jfr. ~ 7. ~jeren ~ar anmeldt sit erstAt-
ningskrav i medfør af denne lovs § 12, men forplig-
ter sig til at frafnlde dette,kray, hvis den påståede
erstatning tilkendes hende.

. .
10. Snedkermester Chr. Sørensen, Solbakken l, 5260 Hjal-

lese, som ejer af matr. nr. 19-9 af areal 460 m2 7.000 kr.
ll. Fru Erna Lohmcmn Hansen, Jægp.rhotellet, Yynshoved,

5390 Martofte, som ejer Gf mAtr. nr. 18-e, af hvis
areal ca. 4.100 m2 er omfattet af frerlningen 20.000 -
Beløbet dækker den værdiforrineelse af ejendommen
som finder sted ved de ejendo~men·pålagte radigheds-
indskrænknin~er. T'jeren har pdstaet frednincen ind-
skrænk9t, således at grænsen trækkes fr~ det sydøst-
ligste hjørne af matr·. nr. lG-g og parallel t med vejen.
Vet bemærkes, at areAlet Tangen formentlig tilhører bym~ndene

i Nord skov, men at der efter det oplyste H-.ke er knyttet andre

under sagen.e /Jetbemærkes yderli[~er'-',"li: det s8J111ederlre8-j for I1JRtr.nr.
'")

19-c er 1.3802 h8, hvoraf 1.. 400 m~er vej. Grundv~rdiAn for arR81et
8
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pr. 1.1.1969 er 7.200 kr. eller 600 kr. pr. l/l? ~jendommen er i

sin helhed dækket af' strandhesl\yttel SI=; slinien. Grundværdien f'or m8.tr.

nro. lS:::'g er pr. sar!1lJ1ed8.to 7.200 kr. Hmsten hele c1renlet nord :f:or vejet

lirger landværts strandbeskyttelseslinien, medens resten - selve vejen

og en del af Pugesø - ligger søværts denne llni8. Urundværdien .:t'or

matr. nr. 19-9 er pr. samme dato 2.300 kr. Bjendommen er'i sin helhed

dækket af strandbesky1:telseslinien. Grundværdien for matr. nr. 18-e

er 11eke oplyst. Den del af ejendommen, der berøres af fredningen er

ikke berørt af strandbeskyttelsGslinien.

'Nævnet kan til tr8de, at det er 8f væsontliG betydning for al-

menheden, at vejen fra Jægerhotellet til selve Fynshoved åbnes for

offentlig færdsel, og ~t Tangen samt m8tr. nr. ene 19-0, 18-g og 19-9

overt8t~;es af stnten med henblik på r>t åhne clir;se arealer for almenhed er

og p~ at ratablere den ti(lli{.:ere t:i l stnnrl 1'1. v,

For S:~l vidt enge.r matr. nr. 18-e (Jæcer'hotellet) bemærkes, at

nævnet i forbindel se med en sag om udvide 1~le af hotellet, hvoY'v0'~den

del ;:~f dettes pRrkerinp' splr.lJls blev ;=mvc[j()tt.Ll' udvid el sen, i. over-

enssterJ1lJ1else men krav frn hyp.-nin;,'smyncUr:'hcdenom et81,lerin;: a.f anden

pRrkeringsmulighed, h~r godkendt, ot der i stadet blev etableret en

parkeringsplads sydøst for vejen på at Rrenl, der VRr fulrlstændig dæk-

ket af strandbeskyttelseslinien. Nævnet hor sen8re stillet i udsigt,

at d~lne parkerincsp~arls i stedet kunne indrettes på en del af det are-

81, der er omfRttet af fredllin~sp8st8nden i denne 88g. Nævnet lagde

I' herved vægt pa, at dette areal lkl-<e VEJromfattet af strandbesl<y';_ tf-;}ses-
~.

I·:::· linien, og 8t der ville blivF) fOY'et:'Jfu;t en slørendo beplantn.i.ng·,
\~: .1

I~'
I; Den n,.:~dluete P!?l::·t[l:nd .om, 8t det YlU3vnte:trenl EJ r matr. nr. 18-e

skRl hellJ.if,ee udyrl(et med ret f(lI" almt:'Dheclen t:i.J i'1)~rdsol og ophold

for 'botr::llats 13C':s'l.er.1.);:1 cl(;r Oi~S{l (~r ('n 1nt8rosse for offentJ.ip,heden

i ordnede p,u'}(erin, .sfnrhold \fed hotell('~., finder mOvlwt det rf?tb'st _

------- ,.. ~-" 9 ~- -- . -_-........-:.--_ .... - ....... , ." - .-



e
for så viclt angår 8realet nærmest ved vejen ,. som det f!,e.mr~t.r~lf ved-

hæftede kort - alene at bestemme, at der på dette ikke må opføres

bygninger og lign. Påstanden om l'jernel~.'e af de to skur~ fipdes P;:lS-

sende at kunne tRges til følg8 pf\ den mtlc1e, at sKureDe må blive lif,-

gende uændret., S8. lænce fru Erna He.nsen eller hendes ægtefælle ejer

matr. nr. 18-e, men .at de e.llers vil værE: Clt fjerne v.ed e.jerskifte.

~"e fra Jæg8Y'hotellet til selve Fynshoved, og da vGjen åbnes for offent-

Da staten nu kommer til at eje så ~orlt som hele vejstrækningen

Ir

lig færdsel, findes d~t rettest, at vedligeholdelsen af hele vej-

')strækningen pålægges staten. Den nævnte servitut lyst 26. april 1951

kan derefter bortfalde i den udstræknin[ den omhandler pligt til ved-
t

1

ligeholdeIse og istandsættelse af vojen.

Med de anførte ændringer vil den nedlagte pHstcmd være at tage

til følge som ned enfor nærmerE";bo stClflt.
I·(.' Til de fremsRtte erstatningskrav bemærkes følgende:
I·
i
I'

Indledencl e bemwrl,es, at denne kendel se først kan antag~s 3 t bli-

"I, ve endelig efter ejendomsvurderingen pr. l. april 1973. Da denne vur-
I
~ ,I dering, der forventps at blive højere end vurderin~en fra 1969, må
l; tant8geS allerede nu at give et bedre udtryk for værdien end den gam-
I
I le ·vurder.ing, har nævnet ikke ment ubetinget a t kunne lægGe denne

~ etil grund.

ad l lLf lod'sejere på Fynshoved .

~ndledende hemærkes, at ~t~t8n ovcrtafer pligten til at ved-

ligehold'e vejen fra Jær:~rhotelJ.et til selve ,b'ynshoved.

Den ved Overfredningsnævnets kendelse ~f 3. jonu8r 1936 opret-

", holdte ret tj.l 8t tsge sten og grus pA T,,:l11/.';E'nkan ikke anses

retten derfor er bragt til ophør ved en ennerel rCfulering af
-tons

ejendorMJret/p,Tconf:(;r, vil cr:3t'Ji:nin!" h0rfor ikl~8 kunne till';:G'ncle[.

8d 2 g5rdcjer Anders Nielsen.

Retten er f~stDl~et ved do;n, og selvom den ikke hor v~rct 10
___ o _. __ ... _

--



udnyttes de sidste år, kan rten ikke anses for at være ganske værdi-
løs. Da rethm ophæves ,ved denne kendel~f-', vil rier Vr::3re,at bet81e
en erstatning, der efter alt fo~eliggende f~lstsættes til 5CO kr.

ad 3.fruBtavler Johs. Andersen - 3/12 af matr. nr. 19-0.
Arealet er fuldstæ-ndig dækket ed strnndbeskyttr·lseslinien, og der

I

t e
l,
"

er reelt ingen væsentlig mulighed for en økonomisk ~nvenrlels~ for
areAlet. Gr.undværdien pr. 1.8.1969,er 1.1:300kr. ':rstRtningen for
afståelse fastsættes herefter til 2.700 kr.

l' . r4 skotøjsarbejder C. Thode Sørensen - 4/12 af matr. nr. 19-c.
~ " .. Areolet er fuldstændig.dækket of stranrlbeskyttelseslinien. Grund-

"•
~',~ værdien pr. 1.8.1969 er 2.400 kr. Under hensyntagen.til <.lenhidtil",4! "
:':- foretagne erhvervsmæssige udnyttp.lse af 8.re8.1etfastsættes erstat-

ningen for afstAelse til 5.000 kr.
'Id 5 Preben og Ole TIelmer - 2/12 8.f matr. nr. 19-0.

'/.' ,)~7
, "

.De samme forhold {!,ørsig gcdr] end e ~;om under .3 anført. Grundværd ien
pr. 1.3.1969 er 1.200 kr., o~ erstAtnin~en.for afstAelse f8str~ttes
til 1.800 ler.

6 Anni Beoh Christensen - 2/12 af fOetr. nr. J~9-c.
of!.erst8t-

ningen fastsættes ligeledes til 1.800 kr.
Det tilføjes, At der ikke ses mulighed for at '~ive erstatning i

anledning af, 8.t grunden med campinGvogn er købt for et betydeligt
beløb, d.els ,fordi det allerede eJa v,Elrulovlird ot have en c"1.lJlping-
vogn fc:'stopstillet I?å grunden, dG1;:;foreli der rnntl[{Lerenhver op-
lysning om v~r-djen a f cEljl'}pingvo[:nenved 1~0bet.

ad 7 c. Sørensen og Axel JVI~dsen - 1/12 8-: 1M,tr,.nr. 19-c og
Af mntr. nr. 19~d Of 19-e.

eX Indled(~\nde 1iomm:cke',,;,' Elt mat:c. l r. 19-d 0,0' 19-e Ei:'1111t r'l,npf1rttmnf

li metro nr. 19-c ikke ubetinfet knn betrAftes som helheder, .idet

11
------------ ..

l...cm



vejen fra Jægerhotellet til selve Fynshov0d eAr igennem arealet.
l tilfælde af øget tr8fil< ad denne vej vil deres værdi falde. Den
samlede erstatning for Rrealafstå~lse 08 værdiforringelse fastsæt-
tes hereftRr for hver til 1.500 kr. eller i alt 3.000 kr.

ad 8 kriminalassistent P. Chr. IS;[,8Alsen, som ,e,jer flf metro nr.. 19-1".,

Der er tale om den samme værdiforringelse som under 7, og denne
fastsættes til 1.000 kr.

~ ed 9 frøken Erna Hansen som Rjer Flf matr. nr. Jr.-g.
Da byudvil<lin~sudvalget har næetet ejeren tilladelse til opførelse

I~ •
-af et sommerhus på ejendommen, viJ dennes værdi ikke kunne bedømmes

efter værdien for sommerhusgrunde. Da grundværdien pr. 1.8.'1909
er 7.200 kr., fastsættes erstatnin~en for afst~else til 11.000 kr.
Ejeren beholder sin ret til at forlange erstAtning i henhold til
lov om by- og 18ndzoner.

ad]D snedl'Cermester Chr. Sørensen ~)om ej~,;r8:L Yl18tr.nr. 19-9.

De SClfnme forhold som under 3 .anf0rt -f0r sig g,,;ldenr.Jeher. Da grund-
værdien pr. 1.U.19h9 er 2.300 kr. fastsnttes erstatnineAn for a1-
ståelse til 3.500 kr ..'II fru P.rna 10hmann HAnsen - ejer af matr. nr. 1F3-e.
Ved de angivne begrænsnineer i freriningspåstnndcn er d0r ikke sket
nogen indskrænkning i Gjer~~s ml11i~hed for at indrette parkering
eller for i hennes og hendes ægtel'ælles e,jertid at urlnyt·tp ele to

I
I,
I
I

I

skure. Der vil herefter alene være at tilk~nrl0 erstatnin~ for be-
gram snjng af udnyttr:::lsen af den re s tereride clel af Pirei'l.let,hvorved
nævnet J'inder at mAtte lægge v8~gt pc1 (lt ejendommen udnyttes er-
o rr for f j e.rnr)J. se 8.f skurr:'n p en i"';HJ.P j frGn,.U rlen: .nvcrvsmæsslg ..V, Tnfm uncJer hCn.'5YJ1' t...!.J. r1t· o'(]' 'tle c;ydel1~;del n.f Flrt':,'Pi1et

uri;'øresaf .Pugesø ellr>r'1;1vi:lj[~rend\;, surn:rf;':('1 J'E';;"ll ved denne, .fincie:-
erRtatnin~cn Rt kunne f8stsætt~s til ~.OOO kr.
e :re]'Jt~8%

fra dato, til betaling ;'i],:(;r,irlet in{"E'nn.f p,.-,nthav,:rnehR.!'anmA.Ldt
12



e krc1.vov(~rfor nævnet.
Nærværende kendelse kRn indbringes for Overfredningsnævnet,

Nyropsgade 22, København V., 8f de efter lovens § 24 ankeherettigede
inden 4 uger efter dens forkyndelse.

T h i b e s t e m m e s :
Ejendomsretten til det umatrikulerede areal Tangen mellem matr. nr.

I 18-a og matr~nr. 19-c Nordskov by, Stubberup sogn, samt ejendomsretten
~ tt til matr. nr. 19-c, 18-g og 19-9, smst., overgår til det offentlige

ved Ministeriet for kulturelle anliggender.

~ •
I

I
I
I

~ •
I

~ .
I

I .-

Den på vedhæftede kort viste del af matr. nr. 18-e begrænset
imod nord af vejen imod Fyns Hoved og imod øst af vejen imod Korsøre

\

fredes som nedenfor nærmere bestemt.
Arealet må ingensinde bebygees, dog må de på arenlet ligGende to

skure bibeholdes, sålænge fru Erna Hansen eller hendes ægtefælle ejer
matr. nr. 18-e, men vil i øvriet vær~ at fjerne ved ejerskifte.

Endvidere gives der JægGrhotellet I'~t til at anvende den skrave-
rede del af areAlet til parkering. Omr3det begrænses til arealet nord
for en linie 30 m fra ejendommens sydskel og 15 m vest for vejen imod
Korsøre.

Der eives offentligheden ret ti~ kørsel Ad den eksistsrende ~rus-
vej over metro nr. 18-e, 18-g og 19-c sAmt over T8n~en til matr. nr.
18-a Nordskov by, Stubberup sogn, på Fyns Hoved. Pligten til at vect-
li[eholde denne vej overC2r til det offentli~e.

De af fredningen. omfattede 3r0.alpr skal stedse henligge i udyrket
tilstand med ophold sret' i'or alwenheden. D€'r må j.l<l<:.eopst:i.lles m8ster,
s}mre, bod 8r; telte, campingvogn,:: og li,,;n(;Yl(]0, eller foreta'''eG !"""fr;r<tv-

kar~.'kter. Frec1nin:r;:imJrndighec1erno;:,lwl V\:Xlrc b ~rettiret til at foret~)['"e
e imJ~~reb, der sikr0r a:r021(::rnesop['(,;thoJ.riclf:1'.'i en .for området n8turlig

tilstand, herunder rC't::I1)lerinr8f den oprinrlp.lir;8tilstnncl p[t de til op-

.... ~I~ J __ ... "
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\

tt stilling af campingvo~ne indrettede are0lor af matr. nr. 18-g, 19-9
og 19-c. Endvidere skal fredningGmyndig~ederne være herettiget til
på den østliGe del af matr. nr. 18-g nt anlær,~e trappe til den of-

~I
I

I

•

fentli!;~ sti l::mgs Jøvets syd.skrumt, samt til at op~)tille de i for-
bindelse med fredningen nødvenrlige skilte.

Fredningsmyndighederne skal være bGretti/(et til om fornødent
at foreto~e foranstaltninger til udbedring 8f grusvejen. Der giveS
offentlirheden ret tj.l at anvende Tangen til parkeringsformål i
tid srummet me11em solopgang og solnedgang, dOG ikke f:or så vidt an[[år
opstilling af campingvogne. Såfremt den herved till0dte motorkørsel
oe parkering medfører'væsentli~ slit8re på arealet, skal fr0dnings-
myndighederne være. berettiget til at fasts~tt8 regulerende bestem-

. .
mel ser og foretage afspærrcnde foranstaltninger. Uden for TanKen
sk.Dl parkering .ikke være tilladt på de af fredningen omfattede area-
ler med undtaeelse af den af fredningen omfattede sydøstliGe del
af matr. nr. 18-e.

PåtAleretten tilkommer Fredninf,snrovnet for Fyns 8mts nordlige
Fredninrskrcds.

Den på matr.nr. l-a m. fl. Nordskov by, Stubberup sogn, den 26.
april 1951 tingly~te servitut bortf31der i den udstrækning den om-
h~ndler pligt til vedli~nholdelse oG istandsæt·tslse af den foran
nævn I~egrusve j .

Der tilkendes følgende ersb\tnin nr.

1. ILI lod sejere på Fynshoved 0,00 kr.
2. gArdej0r Anders Nielsen, Dyrbjergp~rd, NQrdskov,

5390 r·1;:,rtof.te, 500,00 -
2.700,00 -j. fruvblvlc>r Johp.nnes f.l.n,jer:3en,5:590 MCirtofte,

1-+. skot0,jsRrhejc1er C. TborJe SC',IT' Gn sen , Gr0nl::mrls[~Rc1e8,
5000 OcJ8ns8, 5.000,00 -

Ole }jelmr;-r,]\1unkE~risvnj5?? 5000 Oc1("n,.;c, Ul lir';e
IJ-l.---

B213360
Linje  
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deling
6. socialrådgiver Anni Bech Christensen, Byg-

mRrksvej 2G, 5000 Odense,
7. C. Sørensen, AhE:ls Alle 26, 5250 Fruens Bøge,

og Axel Madsen, DnnJ<:vF.lI"tDreyersvej 5, 5UOO Udense,
til lige deling

8. kriminalassistent P. Chr. Isr8elsen, C0rl Blochsvej
79, 5UOO Odense,

l •, 9. frøken Erna Hansen, Nørrebro 89, 5000 Odense,

I
I

~

10. snedkermnster Chr. S0rensen, Solbskken l, 5260
Hjalle S(~ ,

ll. fru Erna Lohm8nn Hansen, Jæ~erhotellet, Fynshoved,
5390 l\18.rto:L'te,

1.800,00 kr.

1.800,UO -

j.OOO,OO---

1.000,00 -
11.000,00 -

S.OOO,OO -
De tilkendte erst8tnin~er med tillæg af rente 8% fra den 21.maj

1973, til betaling sker, udbeta,les til ejerne.

P. Flemløse Edren Valda Andersen

Edren

15
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Udskrift af Kendelsesprotokol
for

Fredningsnævnet for Odense Amtsrådskreds.

År 1965 den 10. maj afsagdes i sag 18/1963 vedr. fredning
af arealer ved Fællesstrand sålydende

K e n d e l s e :

Ved skrivelse af 14. januar 1963 rejste TIanmarks Natur-
fredningsforenin5 spørgsmål om frednine af arealerne rundt OQ

Fællesstrand ved Hindsholms nordspids.
SOffi begrundelse anførte foreningen følgende~

Qo~NN!?ø:t f::~~:'!t t;!!t!a~~n::-
~orsE RS1"aATN b~Sk~ mOAV~ebyggel-

12/:'7n pe\Bb 5: fredningfinderDanmarksNatur-
fredningsforeni~ at det~l~e~g~e betydning at

~~et hele~s1r~~ ~t~ranJtngen sydøstfor
F@llesstTnd~rn:u -r"'fn he1il.F14.~ al disse .aVer beskyttet gen.:1.ell1kyst-

~');g:':1ien, vf~ bebygwse...........dele af forannævnte
st enl~er li~udenf~tf~ingen, og som skråner

...L. """~""'·.'.".""'.I'._'I.'~"."'~IIJI"UWlLII"~"""·'~'"I .,1'''.· ..· ... I I~""'-'op mod det højtliggende gamle tangdige, der løber i retningen

sifDtr2::st, blile0)a6r5r";ingelse af hele
landsKao o I _Jll~.l.u "'.I ..•. l'olJ j~l.~j _~ ._'IJ.l). ••••• ..II ..... u...lU,..,Jl..~IL. ... ~~J/.Jl.I.".

II." 111I~ III I I 1111I I

Det nævnte tangdige vil med sin bevoksning ikke alene være
en naturlig afgrænsning af et fredet areal, men vil også fuld-
stændig skærllledet mod den stærkt voksende sommerhusbebyggelse
syd-øst for diget, og man vil da her kunne færdes i en næsten



2 6 ~1AJ \965 3141 -- o-··~·""" v .l.U.l uoense 2mtsr':ldskrcds. /V

V~tr. ~r. 2 a m. fl.
'~_':' :;.:',(lV bv, Jt"J.bberup
sogn.

Free.ninqsniPvnet
Anmelder ~ fer

Odp,,'" ' .. - ~ ~'11u~d:J

/g/19"3 .
ste~pel- og ~ebyrfri
i r~. t. ntrfrl. ~ 3~,
st:\.. 6.

Ode~1~,e <.'..·ilt..5r·tdsr.:rc::.·.._; i sc.g l8/l9bj vedrØrerd.e fre\mi!1g 21' c.re81er

ved Fæ.l.ies;.itr2 nd el' Gel' truffet :~il1ydeme bE:si..C'nmelse:

l' ""<:;1' give s almcr:hE'r;'f-n J clgang til f·.:;rdsel til Coj~) ovc:-1' den

sogn, 02: c1erfrc -r]od nst oe nord over l!1Rtr. i'lr. ~O a,. 21), ..:6, ~7, ~:8,

U1·te·, '_\-c.rtil '-rl'/l~(;S."

rivilk€t herved bE.g_",:::-·estinelyst pi{ e,jEYIOOm"cnp:

matr. nr. 2 EJ, tili:l. :ru Abelone l\Tielsen

"
"
I,

Il "

n II

11 11

"
n

"

II

20 Cl, tilhørE::no e .r r .....l kn~) Alli er sen

li 21, tilhørerrle g':rde,if'I' ArdeIs J",cob";E:n

II

l' '-1' tilt10.' CL!e :';:;brL:cmt Ingv. l' re ndsen"-~ " ,
~)2 t, tilhØrend e:: ritmest.er C. J. rijorth

2 ~~ u, tilhØrenrl € ins r)~',. t~rr ~. Se ~lroll ti ';. i~, (:'ni';:lr Ulf- .Juck·0

:J u , tilhØ1 endE la:ll:l ':1<::..::1d Nie:Ls Andersen

" ;':S b, tilhørende prokurist Poul H8nsen

" ;'6, tilhØremle arbe.j uSmal'l1 C<.:.rlo Pedersen

" '27, tilhØru1de fru l.næ l-i.an..3En og Le.·ur. J. LE,rsen

2.8, tilhørernE- fru Mar6rethe Nielsen

" '2') b, tilhØrende revisor J. GorW-H1.'n,3en

'1 30 b, tilhørende v'.Brl<fØrer R. Johs. Clausen

tI
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Naturfredningsforeninr
I

.1
-I
ri

~t

,"•
~} Fredningsnævnet
lI!IfII.. for
.' Odense am~

REG. NR . .u.~
'-/s~

/~ /C;~'i

\ I

C lTE RET
K A\==

• K e n d e l s e .

I skrivelse af l4.januar 1963 har Danmarks
rejst spørgsmål om fredning af et areal omkring Fællesstrand ved
nordspidsen af Hindsholm. j;l'redningspåstamen går bl. a. ud på at
bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse ikke må
fime sted. Om den rejste fredningssag har bekerrltgørelse fumet
sted i ~tatstidende for den 21. januar 1963.

Sagen berører bl. a. 2 parceller, til hvis bebyggelse fred-
ningsnævnet iIlien sagens rejsning har meddelt tilladelse, men
hvor byggeri emnu ikke var påbegyni t, nemlig

matr. nr. 22 ~ Nordskov by, Stubberup sogn, tilhØrende skibs-
inspekt~ H. c. Schroll og ingeniør O. }3Uelt,og

matr. nr. 25 smst., tilhØreme prokurist Poul Hansen.
For så vidt angår matr. nr. 22 .li har nævnet i 2 enslydeme

skrivelser af 3.november 1961 til henholdsvis skibsinspekt~r H. C.
Sehroll og ingeniør O. Buck , j. nr. 163/1961 - meddelt tilladelse
til opførelse af to sommerhuse pI parcellen, der da var betegnet soa
parcel nr. 20 at _tr. nr. 22 Nordskov by, i overensstemmelse med

fremseD1te tegninger, beskrivelse og situationsplan og på betlnge~e

r·
~ I

!:.

I I

I

"'

at at parcellen beplantes som raturgrund. Beplantningen er toretaget,

-.-"'''--
l .1.,01",
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År 1966, den 30. marts afsagdes i sag 18/1963 vedrørende fredning
af arealer ved Fællesstrand sålydende

K e n d e l s e :

Den af nævnet den 10. maj 1965 afsagt e kendelse blev af Danmarks
Naturfredningsforening indanket for Overfredningsnævnet, der i kendel-
se af 10. december 1965 hjemviste sagen til fornyet behandling, idet
Overfredningsnævnet vel kunne tiltræde, at landskabelige hensyn ikke i
tilstrækkelig grad taler for en status qvo fredning af de resterende
ubebyggede arealer landværts den private fællesvej, medens sådanne hen-
syn efter Overfredningsnævnets formening taler for en fredning af de
øvrige nævnte arealer, om end de ikke i øjeblikket er umiddelbart tru-
et. Endvidere finder et overvejende flertal i Overfredningsnævnet, at
det vil være rimeligt, om det i forbindelse med den nu verserende fred-
ningssag søges opnået, ved en status qvo fredning, varigt at sikre are-
alerne strandværts den private fælleseje samt fra dennes ophør videre
mod nord og vest, ligesom man finder, at det bør undersøges, om dot er
muligt i samme forbindelse ligeledes at sikre visse arealer til offent-
ligt ophold i overensstemmelse med det i fredningsplanen anførte.

Nævnet har herefter ført forhandlinger med ejerne af matr. nr. 21,
23-a og 24 med henblik på erhvervelse af de lodder af disse ejendomme,
der berøres af fredningssagen, idet en erhvervelse må anses for mest
rationel til sikring af arealerne som af Overfredningsnævnet foreslået
og ikke skønnes at være mere bekostelig end eventuelt pålæg af servi-
tut.

Ejeren af matr. nr. 21 gårdejer Anders Jacobsen, Nordskov, har
tilbudt at afhænde den omhandlede lod af matr. nr. 21, der efter hans
opgivende har et areal på ca. 3 ha for en samlet sum af 110.000 kr.
Han opgiver, at grundprisen ved salg til sommerhuse er 8 kr. pr. mz.
Da det må anses givet, at der fra grunden kan sælges sommerhusgrunde
til den af ejeren opgivne pris af 8 kr. pr. mz, og da nægtelse af byg-
getilladelse efter naturfredningslovens § 22 må forventes at medføre
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CITERET FULDT UD I OFN KENDELSE AF 11. MAJ 1960

Udskrif"(j
af

naturfredningsprotokollen for Odense amtsrådskredso
= = = = =

oAr 1957, den 15. februar, blev af Naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds afsagt sålydende

k e n d e l s e :
I skrivelse af ll. juni 1956 er det fra privat side meddelt

nævnet, at den eksisterende sti rundt om IlJøvet" på Fyens Hoved
er blevet spærret af en privat grundejer, således at den hidtidi-
ge offentlige færdsel ad stien derved er blevet hindretu Natur-
fredningsforeningens lokalkomite for Hindsholm har i erklæring af
50 juli 1956 indstillet til natur::rednin.gsnævnet, at der gennem,··
føres en sådan ordning, at offentlighedens adgang til stien sik~
res, og således at stien ved borthugning af tjørn og andre bus~e
bringes i en sådan forfatning1 at færdslen kan ske uhin~ret,

Naturfredningsrådet he~ i erklæring af 224 august 1956 ud-
talt sig for1 at der søges tilvejebragt en almin~elig fredning af

tit "Jøvet", d.')gsærlig en fredning, omfattende de sydlige~ i bcCOJ1.iGk
henseende værdifulde sk~ællter.
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\ UDSKHIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds.
"
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afsagt 28.December 1~34.

, Efter at Naturfredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds paa eget
Initiativ havde besluttet at søF,e "Fyens Hoved" i Nordskov By, Stubbe-
rup Sogn fredet, afsagde Nævnet den 24.August en foreløbig Kendelse,
hvorefter Salg til BebygGelse eller lignende Foranstaltnin~er, der
vilde gribe forstyrrende ind i eller vanskeliggøre Fredningen, indtil
videre skulde stilles i Bero. Den 6.September 1934 afholdt Nævnet Møde
med Ejerne paa Aastedet, og her viste det sig, at Ejernes Stilling

'" rI
. r overfor Fredningen vilde bero paa, hvilken Erstatning der blev givet
.,-::;;dem. Samme Dag afsaede Nævnet en foreløbig Kendelse vedrørende det

med Fyens Hoved forbundne "Jøvet" af lignende Indhold som den fore-
løbige Kendelse angaaende Fyens Hoved. Den 3.December 1934 har Lods-.•

lejerne atter været indkaldt til Møde for Nævnet paa Aastedet, og Er-
. ~ I; statninesspørgsmaalet har været behandlet, uden at der er tilvejebragt
:,.~

~.;.':mindelig Overenskomst herom med de paGg'Eldende. Den 7.s.M. besie;ti~ede
• Ol ••

..'. :.Nævnet Omraaderne Nord for "Horseklint" , det s aakaldte "Tornen", som
!.f "j~...'.' skyder sig ud mod Nord og mod Vest og begrænser Strandarealet mod Nord.

Nævnet har indhentet følgende Erklæringer i Sagen.
Naturfredningsraadet udtaler under 22.0ktober 1934 bl.a., at Fyens

det
Hoved, Jøvet og/hele Omra~de, der mod Nord afslutter Hindsholm, danner
't t meget e,iendo=eligt og i landskabelig Henseende overordentlig

'.~,~nteressant Terræn, som i høj Grad fortjener at beskyttes mod saadanne~ll
'ForanstaltninGer, der i væsentlig Grad maatte ændre den Tilstand, hvo~i
det nu befinder sig, og som ma:J.ttebegrænse Offentlighedens Adgang dertil
Endvidere udtales, at en eventuel Fredning af Fyens Hoved i .første Række
maa gaa ud paa at bevare den yderste Del af Fyens Hoved og Tangen mellem
Hovedet og Jøvet ganske urørt, og Raadetpmtaler forskellige ~orholds-
regler som bør indgaa i Frednin~en. Med Hensyn til Jøvet udtales i Er-
klæringen, at Interessen for Fredning ganske særlig er knyttet til de ___
med Krat bevoksede Skr~nter illodVest samt Skrænterne mod Nord og Nordøst,
idet doe o;saa de n~dcnfor Skrænterne beliGf,en:'leArealer bør indgar i en
Fre:'lning.

..
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Danmarks Naturfredningsforenings naturvidenskabelige Udvalg ved
dets Formand Professor Dr.phil. Knud Jessen udtaler i Erklæring af
l8.September 1934 bl.a., at det ~e alene i landskabelig Henseende,
men ogsaa af rent naturvidenskab2lige Hensyn vil være af meget stor
Interesse, offi:?yensHov~d med Landtangen og det saakaldte Jøv kunde~
blive fredlyst, idet disse Arealer udJør en karakteristisk "Afslutn'
paa det ejendommelige Hindsholm Landskab. De to nordlieste Bakker o

•• ~'~iI"" l

Tan."en afgiver endnu den Dag i Dag en me~et levende Illustration ti ,.,- ~ I 'I,

hvorledes Landsdelen sae ud i æld~,am:nelTid. ErKlæringen fremhæver (, ;~ . ! l

of,saa den betydeli;;e Interesse, der er knyttet til Frednln[;en i bota.(-jli,{: ..;.1
Henseende. "'~'f';"('

~)'p~,•••• ~

Danmarks eeologiske Undersø.3elEe anbefaJ er i Erklærini~ Cl1' ?O.589 ~
, ~(~

bel' J934 Fredninp,en baade uf Fyens Hoved og Jøvet. Fyens HoveJ frem
et storslaaet Randmorænelandskab af stor geologisk Interesse og sj
den Skønhed. Som det henli~ger med de mange Sten saa godt som uber

landskaber med deres karakteristiske Terrænformer
eiver det en udmærket Forestilling om, hvordan de danske Randmoræne

oprindelig har set ud. Saafremt det ejendommelige Landskab
ikke fredes, løben man den store Risiko, at de manGe Sten, som
karakteristiske for det, lidt efter lidt bortfjærnes, saaledes som
Tilfældet har været saa man~e Steder her i Landet.

A.

Da Naturfredningsnævnet finder, at Omraaderne Fyens Hoved, Lan! \
tanGen (Halsen), Jøvet, Tornen o[~ det mellemliggende Strandareal eri

', I~ •

ejendommelige og skønne, at de har væsentlig BetydniniT,for Almenhe r·~~1
l\!;. ,

~, !og da denne Betragtning støttes ved de foran ommeldte Erklærin:er, I '
stem'n-=I'NJJVnet herved, at disse Omra2.der skal fredes i fol~,ende Ud- , "~ii{ri}
str.ekning og pas føl::senderÆaede: "'>~';"'i

~~,~~-~

·~*;Z~~~FRZDl~IN3S0!\':Rå r\D'ST .

Fredningen omfatter:
1. Xyen§_Boved, nerrlig følgende Matr.Nre. i Nordskov Bv, Stubberup Sogn,

hvis Ejeres Navne vedføjes:
Matr.Nr.3 Gaardejer Jens Peder Nielsen af Nordskov Bv,

-"- IS.§. Niels Peter Nielsen af Nordskov By,
-"- 191!
-"- ?O

ugift Karen Marie Nielsen af Nordskov By,
Rasmus Andersen af Nordskov By,

-"- 21 Enke Maren Jacobsen, f.Andersen af Nordskov By,

'-o

...: ~'r' I~ • • •• _J, I· , • ''''-
11 I i ..li' , .. Ir 11t Ir

• " ~ .. TI
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Matr.Nr.22 Gaardejer Entreprenør Christen Nielsen af Nordskov Bv,

-"- Axel Nielsen af Nordskov Bv,24

_n_ 25 Fisker Niels Karl Martinussen af Nordskov By,
_n_ ?6 Husejer. Anders Lorentzen af Nordskov By,
_n_ 27 Husejer Jens Larsen af Nordskov Bv,
-"- 28 Uddeler Poul A.Hansen af Nordskov Bv,
_n_ 29 Enke Maren Nielsen f.Christensen af Nordskov Bv,
-"- 30 Fisker Anders Nielsen af Nordskov Bv,
_n_ 31 HuseJer Anders M.Andersen af Nordskov Bv.

~andtan[~~ (Halsen), som forbinder Fyens Hoved med Jøvet. Denne
Landtantie er umatrikuleret, og der findes intet tin~Jyst om, hvem
Ejeren er. Ifølee en af Domneren i Kerteminde den 20.Mej 1931 afsagt
Dom har Gaardejer Niels Peter Nielsen af Nordskov Græsningsret paa
Arealet, som formentlig tilhører Lodsejerne i Nordskov.
Af ~øvet fredes:

"Hele det Omraade, som strækker sig fra Jægerhotellet mod Vest og
Syd mellem Havet og Korshavn, kaldet "Korsøre", hvilket Omraade er
matrikuleret saaledes i Nordskov By, Stubberup Sogn:
Matr.Nr.18~ ejes af Lensbaron Juel-Brockdorff, Taasinge, og fredes i

I

" det hele.
Matr.Nr.l8Q ejes af Laur.And.Larsen, JæF,erhotellet.
Af dette Matr.Nr. fredes den sydlige Del oS den Del, som ligger Vest
for EotelJet, samt hele Skrenten og Krattet.
Matr.rr.19p ejes af LandillandRasauG Peter Rasmussen af Nordskov.
Matr.Nr.l? ejes af ugift Karen Marie Nielsen af Nordskov.
Disse to Matr.Nre. er efter det oplyste solgt til So~nefobed NieJs
Andersen af Martofte. Af det si Jstn'cvnte rlbtr.l'Ir.fredes kun en Del,
hvilket :r,:meaar af det nedenfor under F1'ed~,~n,;smaadenanferte.

4.

Af Tin,.~bø.:;ernekan dette Omraades flbtr.~:re.i NOl'dskov By,
Stubb2ru~ So~n, ikke ses, men efter Jet oplyste er Mutr.Prne. og
Ejer~es N!vne føl~ende:

i':at.r'.:"1'.23.i!G8.rrdejer Carl Petersen af l,ordskov og
_It_ ?4 Axel Nielsen af ~ordskov.

Skellet mell';'lldi::se to r;'atr.lire.gaar or:1trentmidt over den Brednint;
(Knc.lden), som li,;I;e1'Nord for selve HOJ"seklint, og denne ejes af
Carl Petersen •

,

'1l4
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ll •• ~ Det fredede Omraade strækker si~ fra Boreeklint nordefter o~

mod Vest omfattende hele Tornen, men ikke selve Horseklinten.
B. PREDNINGS~ADEN': "

. " Fredningen gaar ud paa, at de nævnte Omraader skal bev~res i
deres naturlige Tilstand og skal henligge i deres nuværende Tilstand,
saaledes at der ikke mas foretages ,Foranstaltninger, som griber iIIII,

i denne. ~

r
': ;,' !

Dette er Fredninhens Hovedbestemmelse. ~ I
• ~ '"'l

For hvert Pofde forannævnte Omraaders Vedkommende be!ll~rkes111&4-..
Hensyn til særlige Bestemmelser for Fredninii;ensOr::tfangog Frednt\: ";;'1
maaden og dens Gennemførelse føl~ende. I

ad l og 2 Fv!ill§..Hoved Og l!?-ndtan'iell.
a. Udstykning og Bebyggelse af enhver Art derunder Opførelse af ~1

Skure, Boder, Lysthuse, Badehuse eller lignende er forbudt.

c. De enkelte Trævækster, som maatte findes paa O~rnadet, ma~
L

Lii~eledes Henstilling af Omnibusser eller andre Køreta:ier til
Beboelse eller varigere Ophold, Opstilling af Plankeværker,
skilte, Plakater eller andre skæmmende Indretninger.

Nævnets Afgørelse af, hvad der i fornævnte Henseende er
er afg;,renc1e.
b. Forbudt er Grusgravning, Stenindvinding, Sprængning af St
og Bortfjærnelse af saadanne enten de ligger paa Landet, frit i
~errænet, i StendiGer eller StengErder eller lan5s Stranden. Li
ledes Gravnina efter og Bortfjærnelse af Ral. .'\

ikke f,irernes.Al Tilpla~ltninp,er forbudt.
Foruden foranstaaende, som g BIder for .hele 01:1raadct.benEr

f01i-;ende.
d. Den nordli~ste Del af Fyens Hoved, nemli~ de der lidg~nde

e
•

af Matr.Nr.18~ og 19~ mellem hvilke Skellet er et fhv. Stenji~c
o'" so::Jads;:illes fru Matr.Nr.20 ved et Pigtrardsheim skal :-lenli,;/~e
aldeles som nu . .:lisseto Matr.I'\re.maa ik '-l: e p)ø.ies eller dyrkes paa
anden I.laadeend nu med Græsnin/!:.De tilstedeværendt: Sten.3 3L!ll{~{,,-{,hed
Overflade form eller Udseende maa ikke ændrffi
e. Derimod maa den øvri~e Del af Fyens Ho~ed dvrkos pDa sædvanliR
!lIaadasom hid til, og F,;ærnel"en 3. f Sten ird ti l l m3 -:;t 16" r,'}se, som
er nødvendig af Hensyn til Dyrkningen, er tilladt, men ikke eRdntlig
Stenindvinding eller Fjærnelse af Sten fra Stendiger eller StenKærder.

I'y:"""("';"'''''''''' ,;. ~' '.:.Ir,·"',,',,,· r,-'·i'I·'",·'n'·.', """'1' ,.:.~'.''''';;'>''- ~. .".". p
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Den Opførelse af mindre Skure eller li~ende, som er nødvendig for
Dyrkningen eller Kreaturerne, er tilladt. De dyrkede Arealer maa
afspærre s efter Ejernes Porg6dtbefindende.
ad 3. Jøv~1.

Fredningen af Matr.Nr.18Q og 18~ Og 19Q gaar ud paa det samme
som foran ommeldt om Fredningen af Fyens Hoved og Landtangen Nr.l
og 2 under ~, b og Q, og de her anførte Bestemmelser gælder altsaa
i deres fulde Udstrækning for disse 3 Matr.Nre. Dog begrænses Be-
by,-r:elsesforbudet paa M8tr. Nr.19Q som nedenfor omrncl:J.t.

De paa lIl::ttr.Nr.18.c!og 19«.værende kratbevoksede 3krJJnter skal
bevares, og der mea ikke foretages Rvdning i Krattet eller Fjærnelse
af de deri voksende træ- eller urteagtige ,Planter. Krattet maa ikke
forurenes f.Eks. ved Henlæhee1se af Affald eller lign., og der zae

ikke anlæg/:es andre Ve,je eller Stier gennem Krattet end de ? Stier,
som nu flndes. Den Vej, som gaar fra Stranden mod Nord op til Matr .
Nr.l~ bevares efter Ejeren Niels Andersens Behov for at komme til
Frugtplantagen •

Paa Arealet paa Nøtr.Nr.19~ mellem den Vej, som nu findes paa
Stranden, o~ til Foden af Skr~nten har Ejeren Ret til Opførelse af
Sommerboliger til Udlejning, Det bemærkes, at den Vej, som her er
Tale om, fører mod Nordvest til Landtancen, og den findes ikke paa
Generalstabens Kort hverken ved Opmaalinben i 1863 eller ved Ilevi-
sianerne i Marken 1885 OR 1916. Den skal blive liggende, hvor den nu
ligger, o.:'maa ikke nedlæ~8es eller afspærres. De her tilladte Som-
mcrboli~er skal bygf,es oe indrettes saaledes at de ikke virker
skæm~ende for Om~ivelserne.

Af Matr.Nr.l~ fredes en Str=kning langs de kretbevoksede
Skrænter pas 8 Meters Bredde, 06 af dette Areal - saaledes som
allerede nu er sket - udlægge s e':4 Meter bred Alle langs Skrænter.
fra Jæ~erhotellet til den nordligste GrBnse af Matr,Nr.l~. Fra denne
Allees østlige Grense og langs denne Alle i dens fulde Længde gelder
FredninGen for et Areal paa 4 Meters Bredde mod øst. For denne
Alle oe det sidstnævnte Areal altsaa for hele Arealet paa 8 Meters
Bredde g~lder de sa~mc Bestemmelser som feran ommeIdes under Fred-
ninsen af Fyens Hoved og Landtan~en Nr.1-2a. Dog vil Udstykning
v:;;retilladt i Forbindelse med mulig Udstykninf, af den ikke fredede
Del af Matr.Nr.l~ .

• '" • I~ ,'" '
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ad 4. Horseklint ~ Tornen.
Metr.Nr.23A o~ 24 fredes i den Udstrækning som forommeldt

saaledes at de Bestemmelser som owmeldes under Fredningen af Fyens
Hoved og Landtangen Nr.l - 2a og c ogsaa gælder for disse Omraader
men ikke Bestemmelserne under b.
C. DEN F1l.rE FÆRDSELSRET •

Paa Fyens Hoveds nordligste Del, nemlig de der liggende Del~
af Matr.Nr.18A og 19A har Publikum Ret til fri og uhindret Færds l~";"l

og Publikums Ophold til Badning kan ikke forbydes. Teltsb.ening" ' l

v-mperin~ eller LeJ'rliv kan her ikke finde Sted, altsaa heller ilk~ i
Ao;. " \C , l-I I

.imed Ejernes Samtykke.-. Paa den øvrige Del af Fyens Hoved, altsaa den Del, hvor almindel
lig Dyrkning er tilladt, maa Færdslen kun ske ad de derværende ," ,; i
samt ad et B-elte paa 4 Meters Bredde langs Skrænterne fra I,andt .;. 'J.-

• .ir!:

gen mod Vest og Nord til Matr.Nr.19.@,oppe paa Arealerne paa dis , : .~
Skrænters øverste Kant. Ad Markvejen til og op paa Banken, som .·I-~-A
ligger paa Jens Larsens Lod Matr. Nr. 27 kaldet "Baesbanke", har , ..,
Publikum dog Adgang. \~.

l,'Al kørende Færdsel er forbudt paa Fyens Hoved og paa Landta,,.
for alle andre end for Lodsejerne paa Fyens Hoved.

Paa Skrænterne hele F~'ens Hoved rundt, paa Landtangen, paa

e
•

fredede Del af Jøvet - paa Matr.Nr.l~ dog kun paa Alleen - og i
Fortsættelse af denne Alle ad et Bælte paa 4 Meters Bredde pas - .<~

Matr.Nr.l~, der tilhører Landmand Ras~us Peter Rasmussen af Nor ,;:~~
l ."':I>r;~i

skov, til Skr:lntens nordliGste Of'; højeste Punkt, paa Horseklint \.~-i:'1.
";; :.~']

Tornen, paa Vejen hertil langs Strandr.realet og paa alle Arealer,aø:'!
; /Strandkanter har Publikum fri og uhindret gaaende F:adsclsret, og--

Publikums Ophold til Badning kan ikke forbydes. TeltslagninG' Kam-
perine; og Lejrliv maa kun finde Sted med Lodse,jernes Samtykke.

Ad alle Veje og Stier paa de fredede Arealer har Publikum fri
Færdselsret og in,~en Afspærring eller l<'orbudmod Færdsel kan finde
Sted. Ad Alleen paa MHtr.l1r.lg er kun !'ietti] gaaende Færdsel.

Ingen af ;ienuv.Brende Ve ,ieelle r Gt lE,r paa de fre dede O!JlI'9.'der
maa nedlægges.

Paa Matr.Nr.18p og J8.9.paa Jøvet man Parkerino:;af K.nete.ier ske,
nasr saadan Parkering tager Hensvn t Ll :S,lt2rcncForo.nst'tJtnin:;cr oe
ikke kan genere anden Færdsel.

• .' ,..~. r ',' ,.... r" "II' 'o r' ~r·'r ~ ., ,,,,, ;, ...... • 'r • • I ~,
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D. JAGTEN.
Da Fredningen af de fornævnte Omraader ikke fuldt kan gennem-

føres efter sit Formaal, hvis~der ikke træffes Foranstaltninger med

Hensyn til Vildtet, og da langt de fleste Lodsejere netop øn~ker...
saadanne ~oranstaltninber, samt da Naturfredningsraadet anbefaler

dem, bestemmes herved, at der indenfor det fredede Omraade, paa

den ikke fredede -Del af'Jøvet og paa Kysten fra Jøvet til Horse-

klint og paa Tornen, samt paa Strandareal et , som begrænses af
Fyens Hoved, Landtangen, Jøvet, den fornævnte Kyststrækning til

Horseklint og Tornen og mod NOl'd af Havet paa en Linie mellem

Fvens Hoveds og Tornens nordli[,ste Spids, hvilket Strandareal

kaldes Puhavn og Fællesstrand, ikke maa i~dfanges eller ornbrinees
Patted~r og Fugle eller disses Æg og Yngel. Dog kan der efter forud
indhentet Tilladelse fra Naturfredningsraadet - indsamles Maageæg
i det Omfan&, Jagtbven tillader.
E. ERSTATIHNG.

Ejerne af de fredede Arealer er berettigede til følgende
Erstatnint;er.

......~:

Gaardejer Jens Peder Nielsen af Nordskov, Matr.Nr.3, 1400 Kr.
Niels Peter Nielsen af Nordskov,Matr.Nr.18a, 2400

ugift Karen Marie Nielsen af Nordskov,
Matr.Nr.lg§ 2200 -

Rasmus Andersen af Nordskov, Mat~.Nr.20 1400
Enke Maren Jacobsen,f.Andersen af Nordskov

Matr.Nr. 21 1400 -
Entreprenør Christen Nielsen af Nordskov,

Matr.Nr.?2 1400 -
Axel Nielsen af Nordskov, Matr.Nr.24 1400

Fisker Niels Karl Martinussen af Nordskov,Matr.Nr.25, 600 _

Husejer Anders Lorentzen af Nordskov, Matr.Nr.26 300 _
Husejer Jens Larsen af Nordskov, Matr.Nr.?? 500 _

Uddeler Poul A.Hansen af Nords~ov, Matr.Nr.28, 300 _

Enke Maren Nielsen,f.Christensen af Nordskov,Matr.Nr.?9 300-
Fisker Anders Nielsen af Nordskov,M~tr.Nr.30 300 _

Husejer Anders M.Andersen af Nordskov,Matr.Nr.31, 600

So;nefoged Niels Andersen, Martofte,M;:tr.Nr.19_Q og la 1200-

ialt 15700 Kr •

. • . r" " •• ,~... ' -.- "1
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Hotelejer L.And.L~rsen, Baron Juel-Brockdorff,Landmand Rasmus
Peter Rasmussen og Gaardejer Carl Petersen af Nordskov er ikke be-
rettigede til nogen Erstatning:

Ved Bestemmelsen om Erstatnings Tilkendelse og om dennes
Størrelse ~r der t aget Hensyn til, at der i det store og hele ikke
sker nogen egentlig Foråndring i de bestaaende Forhold, og at de
Ulemper Fredningen medf,rer er ,... i Forhold til Fredningen' Be~.i
tyunine· r :' \

D'ln V:.erdiforrin~oelseaf Lodde rne, som EJerne overfor N 8vnetj.~~~til
fremhæver, er For'bul1etmod Udstykning til BebYf;Gelse. (,.~"~

For Ejerne af M3tr.Nr.18~ og 19a er der taf,et Hensyn til, .;~~
Arealerne ikke maa pløjes eller dyrkes paa anden Maade end til
GræsninG,

. '} ,
hvad de forøvrigt ikke er blevne i manefoldiJe A~r,sa.

til at Fardsel oe Badninc paa disse Omraader, som vel er udøvet r
~,

i lang Tid uden Hindrin;; eller Protest, nu h,iemles Publikum somB" :
en Ret. Endelig har Nævnet for disse Matr. Nres. Ved1{ommende tagE I~ • }

':I:.~\Hensyn til, at der ikke maa Graves Sten og Ral, hvad doe efter ("~:'"
• C I ~ i

oplyste næppe vilde kunne betale sig - i hvert Fald ikke under i'.'';''
I • ,

almindeliGe Forhold. Paa Gpund af Færdselsretten paa Matr.Nr.25,; ~~~.:
31 og 27 har Nævnet ment at burde tilkende disse Lodsejere et !.~
ekstra Beløb fremfor de andre Husmænd. Dc 1200 Kr. til SOgnef08E·~~!t
Niels Andersen af MaI'tofte skal anvendes til et Pigtraadshe/?n or·.
hans Fruf,tolantage paa Matr.Nr.l~. " l

Da den her ommeldte Fredning vil medføre store Udgifter og ~:;.!r:
har stor Betydning for hele Landet, medens Amtskommunen ikke halt;ij;t~:~
nogen speciel Interesse i Sagen, bestemmes, at"Statskassen skall~~.~:~~,~;,1."":'udrede to Trediedel af Erstatningen og Odense Amts Kasse en Tred· .,.;.

""l&'l;~".~ ~ , '1'"\'

del, 0:3: denne Fordelingsmaade skal ogsaa ,~ælclefor de af Sal\en -
foracledi:ede Ud~ifter.

Det be'll.rkes iøvrigt, f~t Odense Kom:r.unehar bevil,:et et fri-
villiet Bidra~ tll Frednincens Gennemførelse stort 2000 Kr.. o~ at
Frednin~en af Fyans Hoved er den første Frednin~ her paa Fvn, som
stiller nævnev~rdi~t Kr~v tjl det o~fe~tli~c om Udredelse af ~r-

statnin~. Dc store FredninJer, der er fordta~et her pae Øen f.Eks.
Frednin~ af OJense Aa har ikke mudført !rstDt~incs~~redelser. Der-
imod er der }an~ paa GDn~ udreiet otore Erstatnin(bb0løb i Anledning
af Fredni~~er pa8 Sjælland o~ i Jylland.
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Nærværende Kendelse vil straks være at tinglyse paa de fredede
Arealers Folio og notere som servitutstiftende ogsaa forsaavidt
angaar de umatrikulerede Ejen~mme. Med Hensyn til de tinglyste
Forhæftelser henvililes.ti1 Tingbogen.

Paataleretten angaaende Overtrædelse af Kendelsens Bestem-

N'

melser tilkommer Naturfredningsn~vnet for Odense Amtsraadskreds
eller den Myndighed, som eventuelt maatte sættes i Stedet.

Kendelsen vil blive forkyndt ved Stævnin/Zsmanden for samtli.=;e
forn~vnte Lodsejere.

T h i b e s t e ro ro e s :--------------------------
Følgende Omrasder i Nordskov Bv, Stubberup Sogn: Fyens Hoved.

La!ldtangen (Halsen), som forbinder Fyens Hoved med Jøvet, Jøvet,
Omraadet Nord for Horseklint samt Tornen og Strandarealet, som
lig~er mellem disse Arealer og mod Nord begr~nses af en Lin1e fra

-, Fyens Hoveds Nordspids til Tornens nordli~ste Spids fredes i det
I~
, Omfan~ og paa den Maade agsas med Hensyn til Vildtet som foran er..
1;1 angivet.
~'
~~ NaturfredniIlE;snævnet for Odense AmtsraLdskreds,

den 28.December l~34.
A.S.Roepstorff N.C.Andersen Murtin Olsen

...,.
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Matr. nr. 20a

REG. NRi LfS8Nordskov By,,
, Stubberup~

'e "'"'1

- 9 MRS.197Q
feknisk fcrvcltning

t-, ... :s

Deklaration.
I anledning af udstykning af matr. nr. 20a Nordskov By, Stub-
berup, meddeler undertegnede ejer af ejendommen herved samtykke
til, at der pålægges denne følgende servitutbestemmelser:
På den på vedhæftede r~ds viste pc. f af matr. nr. 20a Nordskov
By, Stubberup, "!!låder,,·l.kkeforetages hegning, og arealets ka-
rakter af plantage må ikke æn~res ved fældning af tr.æerne.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Fyns amts nord~ige fred-
ningskreds.
Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 20a Nordskov
By, Stubberup, idet. der med hensyn til pantehæftelser, servi-
tutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Nærværende deklaration tiltrædes.
Som køber af pc. 2 af 20a

%'-/f'7~

,-

Nordskov , den ~;; //;l 7~

~~~?h?~
/cf4~~MU~

den

<:;d;~;::~.
l

Undertegnede Kerteminde kommune meddeler herved i henhold til kommune-
planlovens § 36 samtykke til tinglysning af nærværende dokument og er-
klærer, at tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet.

lNOF ØRT , nAGBOGEN
2 'l. 03. 7 9 o 4 , 8 o

RE'!TEM l NYBORG
LYST.

~1
r \'!:'/\':l';:-G

\;, ._. ,_O< ,or '

jpg

B
es

te
m

m
el

se
r 
9 

af
 1

1
K

lik
 h

er
 fo

r 
næ

st
e 

m
ar

ke
ri

ng

B213360
Linje  



Porr;eJ nr:2 af mo&: nr. 20 q
Nordsl::.ov 85I Stubberup

Akt: Skab nr.
("dfylda If clommIrkontarlt)

K~-6efnlnde J:.omrnune
f=j;ns Amt
Udfærdiget til brl.l!l ';0:1 t/n!l(:;s,nin3 af deJ:./Qro~"on
Kerten,inde i rebruor /879

Hub6e og Thor/o~/us

2d~~MW:
land/n spelllr

- rnålf"orhold /:4000

Jlnsen&Kllldskov D.IP'IO' AIS. K.benhlvn (01)140887

_ J. • _ _ /.' 10/'7'"
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I ftDle4D1D1 .t ••n at M1D1sterlet tor knlturelle ~Dl1SI.»o
isr 11vn6 tllla4ell& til Gptørelse et IGEBerDu~~~.1!gel~~ "
83eDlo.a.... treere 22 ~ l.r4skov bl. St~bDGrUp oegn~ be~t~-
DeF Cl 4~.r~rer ~dertQIDe4. eJ@~ et e3.Dde~8mj iDÆ.B1Ø~ Ke

Dald.rpb neft8~n.JerD~~~~.e3~, 0d~D8$9 for ~11 og ettø~følg ••-
te ej~re a1 .3~DdoLM~Dj =t den på Irma4~m ~9Dd@ bGplamtD121
til ~~O~ t14 økal ~lb&bolde8. Illed~~ et do~ ~Dte b0bygi~1-
I@ mteAøe tor~ll.er ~k3ult trl øtr~DdeD~- Der be~lB@$ til ~Gd-
~t"G ak1tQQ øver Iruc4en sød b.pl~ntD1Dg.-

~æreD~9 d8kllratloD ~11 vere 6t tinglyse IO~ 3~~ltut-
.titt.... pl HiD ov.~nt •• j8040B ~tr.Dr. 22 b lordsk@Y by,
It~~.æRp ~OIØi æ~ reS,oKt .r øller". tiag11ste ••r.ltutter.
tlD117st æ6/1-1f62 Ol tl4111.r~.-

"t~l.~ 1 hemåo14 til ~ærG~6 dek1~~~tlGD blr fred-
D1øøl~ ..t t~~OdØR•• nztr~.~~~84.c- (j.nr.106/1964)

e 4 e a ,. ~ ~ ~flØ ~ /9~r
Ifi fJ~~/

~,' ~~

(';:~~/~
711 v1tterl1lbe' eR UD4~rmkrlttemm ægthed, d8tor16~@QI

Fll'l~Gd $a.t mDdGrsxr!yerens ~~Ih.d&

./J~:' ~/:i.///,'./"".{.t: .......L l- L.., ... ,/

advokat. Odense.- '
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Odense Amt. ,-, i>;;I,. .",...
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Matr. Nr. 28 Anmeldere0s Ncvn oe Bopæl:
Nordskov By
Stubberup Jo/<:n.

Strandfrednin~skommissionen
Adr. Torvebade 21111 th.
København K.

D S E l A R A T I O r

Undertegnede Ejer af EJendol'l!nent1<:.tr.Nr. 28 Nordskov E:,",
Stubberup Soen, Gaarde~er, Bntreprenør C!,r. Nielsen, del:larerer
herved for mie os efterføl~ende Ejere af denne Ejendom følgende
Deklaration:

Almenheden skal hnve Ret til Ophold paa og Badning fra en
Stra:kning af Strandbredden af 50 m af den Lod af n!bvnte t!atr.
Nr. 2a, der er belig~ende mellem den offentliEe Vej og Bugten ved
Korshavn. Den nfuvnte StT~knins er beligcende fra Syds~ellet for
Matr. Nr. 20 smst. o~ 50 M mod Syd.

Til n!i;vnteStrækning skal der for Al~enheden v~re Adgang
ad en 2 m bred Sti langs Sydskellet af Matr. Nr. 2°.

Paa et Areal af 50 m's Bredde beliggende Syd for og til-
[ramsende Matr. lir. 2° me.a der ikke opfares BysninE;er eller r.~aster,
Boder eller Indretninger af nogen Art eller anbrin8es noget der
kan forringe Udsigten fra den offentlige Vej over Arealet.

Eventuel Beplantning skal holdes nedskaaret i en saaden
Højde, at Udsigten fra den offentlige Vej over Korshavn Bugt ikke
forringes.

Denne Deklaration bliver at tinglyse oG notere som lla.f-
telse paa n~vnte Matr. Nr. 2a Nordskov By, Stubberup SOGn.

Paata leret tilkornlJlerSta tsrninisteriet 08 l<'redninL;sn::..vnet

for Odense Amtsraadsl:reds.
Med Hensyn til de Bjendornmen paa::vilen<1eJ""'Vl tut ter, Fem

,',h"' " .' ~4 .; -: ,j. :;
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teh~ftelser m.v. henvises til ~Jendommens Blad i Tingbogen.

"",
", I

Nordskov, den 16. Juli 1939.
Chr. Nielsen

N,.vn: Johan Sørensen Nuvn: Karl Andersen

Til Vitterlighed om llip,teUnderskrift, rigtig
ring og Udstederens r:yndiGhed.

Stilling: Arbejdsound Stilling: Chauffør
Bop~l: Nordskov Bop!l)l: Nordskov•

Lyst den 28. Juli 1939.
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UDSKRIFT

I

-'Aar 1939, Onsdag den 31.Maj KI.15 holdt Fredningsnævnet
Møde paa Ejendommen Matr. Nr.2Q Nordskov By, Stubberup Sogn,
ved Korshavn, Fyens Hoved, hvor da foretoges en Fredningssag
i Anledning af et paabegyndt Byggeri.

I Formanden Dommer I.Simonsens Sygdomsforfald mødte Supple·
anten Dommerfuldmægtig Thorkil Haagen, Nævnets amtsraadsvalgte
Medlem Gaardejer Jørgen Greve, Skal?jerg, og det kommunevalgte
Medlem Gaardejer Martin Olsen, Martofte, var begge mødt.

Der fremlagdes:

Der foretoges Besigtigelse af Ejendommen. Denne ligger
ea 4 Meter over daglig Vandstand, den bestaar af et Plateau
med en Skrænt ialt 2000 kv.Alen, den grænser mod Sydvest til
Vandet (Korshavn), mod Nordvest til Matr.Nr.2n (tilhørende
kgl. Bygningsinspektør K.Lehn Petersen), mod Nordøst til Kom-
munevejen (fra Brockdorff til Fyens Hoved) og mod Sydøst til
Matr.Nr.2~ Nordskov (Ejer: Entreprenør Chr.Nielsen) Matr.
Nr.2n gr~nser mod Nord til Matr.Nr.2~, hvorpaa findes et Sø-
mærke. Derefter fortsætter Vejen i en Bue mod Nordvest og Vest
langs med Korshavn med kun en ganske faa Meter bred Landstrim-
mel mellem Vej og Vand. Udfor Matr.Nr.2Q gaar Vejen ved det
sydlige Hjørne i Niveau med Grundens Plateau"hvorefter den
falder ned til l~ Meter under Grunden ved dennes nordlige
Hjørne. Fra Vejen haves Udsigt over Grunden udover Korshavn.
Denne Udsigt er dog nu ødelagt, idet der paa Grunden er opført
et Sommerhus af Dimensioner 7,25 x 7,35 Meter paa et støbt
Fundament. Huset er under Tag, men Husets Træskelet er kun
beklædt indtil Vindueshøjde, der er endnu ikke lagt Gulv, men _
der er støbt en mindre Kælder med Trappe, desuden er der gravet
og nedlagt en Septietank med Afløb og Stiklednineer. Paa Grunden
henligeer Byggematerialer til Færdiggørelse af udvendig Be-

. ' , "',I ".....'",;......,~,r :. '.~:r.'... ' l , ',';,.:.,~',.;..~~....,:1 : ,~.~"-I~I ..n··, II'''' ',::,",..-;::i,..-:...L..~"',:::Lllr..l.l _.11" r r '
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< klædning og Vinduer.

Sagfører Strøm oplyser, at VaId.Hansen 1 1935 købte Grunden

. ' :\~~~.4 ~l
.~ ... -: " . .= l

" .. ~ .. ; • .1

for 400 Kr. + ea 50 Kr. 'l U~styknlngsomkostninger m.v •• Va1d •
Hansen henholder .s~g.til den af Strandfredningskommissionen givne
Dispensa,t'ionaf 19'.Januar 1938 og Godkendelse af Bygningstegn1"
af 7.Januar 1939, hvorefter han har paabegyndt Opførelsen af H'
Der er til Dato udført Arbejde og anvendt Materialer for ea 43\
Byggesummen er aftalt til 5973 Kr. foruden Malerarbejdet. Der •

. .
en Erstatning paa ialt 7000 Kr. saafremt Fredning gennemføres, •

I

saa alt paa Grunden beroende Materialer, det delvis opførte Hu
m.m. og selve Grunden stilles til Mundighedernes Disposition.

Byggearbejdet blev standset den 22.~s., d2 Forkyndelse af
kaldelse til Mødet i Dag fandt Sted. S~afremt Arbejdet ikke sa
ledes var standset, kunde Huset være færdigt i Løbet af en
Uges Tid. Selvom Fredning ikke gennemføres, forbeholdes ErstatJ
i Anledning af Forsinkelsen m.v. Han protesterer i det hele mOl
enhver Fredning.

Ekspeditionssekretær Gemzøe henholdt sig til Naturfrednin,
foreningens Skrivelse af 19.ds., Bilag l, og paastaar Fredning
fremmet, saaledes at den paabegyndte Bebyggelse fjernes.

Bygningsinspektør Lehn Petersen tilbyder at overtage Matr.
Nr.2~ til en rimelig Pris og derefter at lægge Fredningsservitl
pas saavel denne Ejendom som Nabogrunden Matr.Nr.2Q.

Forlig blev forgæves prøvet.
Efter yderligere mundtlig Forhandling og Drøftelse optogel

Sagen og Nævnet afsagde saalydende

!_~-g-~-~_!_~-~_:

.,

et
e

Nævnet finder, at Omraadet paa Grund af den smukke Udsigt
væsentlig Betydning for Almenheden, særlig fordi Vejen befares
mangfoldige Mennesker. Da imidlertid en Fredning af Grunden med
deraf følGende Nedrivning af den delvis opførte BebYGgelse vil med-
føre et uforholdsmæssigt V~rditab, findes det bet~nkeliGt mod

Ejerens Protest at gennemføre den begærte Fredning. Herved be~erke~
at Udsigten fra Vejens langs Nabogrunden Nord for Matr.Nr.2~ fuld-
stændig er dækket af det h(>jereliggende Terræn, men at UdsiGten
hele Vejen fra Sømærket ved Nabogrunden langs Korshavn maa anses

...:.... ~., ~", ..... I >1 t# .. t~·"···~l"''''·'r'.'''~,·r·~''''''·''':' '~':'I"'i .. • • • ~I~ I
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sikrst, da Landstrimmelem herfra langs Vandet helt til Jægerhotelle~
er for smal til Bebyggelse og iøvrigt er fredet mod saadan i Hen-
hold til Lovens § 25, hvilket ogsaa gælder Nabogrunden til Metr.
Nr.2Q mod Syd og.N?~d, idet Byggetilladelse ikke foreligger.

I ~nhDld til Lovens § 22 tillægges der Ejeren af Matr.Nr.2Q
Revisor fald. Hansen, Odense, en Erstatning paa 100 Kr.

_!_~_!_-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Den begærte Fredning kan ~ fremmes.
Der tilkendes Revisor Vald.Hansen, Odense, en Erstatning

paa 100 Kr.
Martin Olsen Jørgen Greve

Th. Hansen
cst.

De mødte frafaldt Forkyndelse og Anke.
Protokollen oplæst.

Mødet sluttet.
Th. Hansen

cst.
II
I

Martin Olsen Jørgen Greve.
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Matr.Nr. 2a,Nordskov By,
StubbeNp Sogn.

Udskrift
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for O d e n s e Amt.

Aar 1948, den 12. Juni Kl. 17, holdt Fredningsnævnet
/"' Møde paa Matr.Nr. 2 ,!!, Nordskov By, Stubberup Sogn, ved Korshavn.
\

Foretoges : Nr. 35/1947 : Ang.Beplantning paa Matr.Nr. 2 ,!! Nordskov
By,Stubberup Sogn,ml. Kysten og den offent-

(~:, ' lige Vej til Fyens Hoved.

Der fremlagde s l) Skrivelse af 17. Oktober 1947 fra Dan-
marks Naturfredningsforenings Lokalkomitefor Hindsholm. 2) do.af
17. Marts 1948 fra Fredningsnævnet til Ejeren af Matr.Nr. 2a Nord-
skov. 3) do. af 20. April 1948 fra Ejeren. 4) Skitse. 5) Gennemslag
af Nævnets Skrivelse af 14. Juli 1947 til Lokalkomiteen.

Nævnets Medlemmer mødte : Formandens Suppleant, Dommer-
fuldmægtig Th. Haagen, Odense, det amtsraadsvalgte Medlem, P. Hytte-

I:~) M'- balle, aale, og det sognevalgte Medlem, Gaardejer N.P. Nielsen,
Nordskov.

~dvidere mødte Ejendommens Ejer, Sogneraadsfonnand Niel-
sen, Hordskov, og Lokalkomiteens Formand, Overbetj ent A. Rasmussen,
Mesinge.

e
e
e.

Der foretoges Besigtigelse af Omraadet med den derpaa
værende Beplantning.

Det viste sig ved Opmaaling, at Afstanden mellem den for
Græsvækst blottede Strandbred og Vejen er 100 m. langs det Mark_
skel ( Tangdige ) , som er lagt derimellem i en Afstand af ca. 120
m. fra Grænsen mod Matr. Nr. 2 2 ( Tornen) • Det langs Vejen her
plantede Pilehegn er endnu ikke mere end c.l/2 m. højt, hvorimod
det langs Kysten plantede Pilehegn for en Del er noget over l w

højt. Endvidere er der et ganske lavt ( ikke over 1/2 m. højt)
Pilehegn mellem Vejen og Stranden ca. 40 m. Syd for Grænsen mod
Matr.Nr. 2 2.

Ejeren lægger stor Vægt paa at bevare Hegnene for at be-



•• ".j ''';"1 ~,,.'lI_~-r"l~
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skytte Agerjorden mod Sandflugt, som er en a1arl1g Begivenhed paa
Stedet. Endvidere henviser Ejeren til den ham i 1939 meddelte Dis-
pensation til Bebyggelse af her ommeldte Areal. Han lover ikke
at plante paa den Del af Matr.Nr. 2~, som ligger umidde~bart op
til Matr.Nr. 2 .2. og i Øjeblikket er fri for Beplantning, og som
strækker sig 40 m mod Syd til sidstnævnte Pilehegn.

Overbetjent Rasmussen henholdt sig til det frem-
lagte Bilag l.

Nævnet drøftede Sagen og vedtog i H.t. Naturfred-
(\ningslovens § 25, l. Stk.at tillade Ejeren at bibeholde de oven-

mævnte 3 Hegn paa Vilkaar, at Hegnet langs Kysten holdes nede
i en !iøjde af l m., regnet fra Agerjorden, hvilken Højde maa s-t;r,
ge jævnt indtil 1,25 m. paa det faldende Terrain mod Nord og Syd.
De 2 andre Hegn holdes stedse nede 1 en Højde af l m.

Ejeren var enig 1 foranstaaende Afgørelse, som han
lovede at efterkomme under Lovens Tvang, og han er errlg 1 dens
Tinglysning paa Ejendommen med Paataleret for Fredningsnævnet.

Oplæst. Vedtaget.
Sagen sluttet.
Mødet hævet. (-,I

N.P. Nielsen. Th. Haagen• P. Hyttebo.lle.
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Journal nr. 73 a/TI

•

I skrivelse af 26. marts 1977, fremsendt gennem Frednings-
planudvalget til nævnet den 4. maj 1977, har Statsskovbruget an-
søgt om tilladelse til opsætning af et 40 - 50 cm højt fodhegn på
matr.nr. 21 Nordskov by, Stubberup. Hegnet,hvis placering og ud-
strækning fremgår nærmere af en medsendt kortkopi i mål 1:10.000,
opsættes søværts strandbeskyttelseslinien.

Fredningsplanudvalget har ved sagens fremsendelse bemærket,
at fodhegnet skal hindre en tiltagende bilkørsel langs ejendommens
nordskel til enkelte af de nord for ejendommen beliggende sommer-
husparceller med deraf følgende nedslidning af vegetationen.

Den pågældende ejendom er ved Overfredningsnævnets kendelse
af 28. maj 1968 overtaget af staten og pålagt almindelig status-
quo fredningsbestemmelser med ret for offentligheden til færdsel
til fods ad den over ejendommen førende vej.

Nævnet har den 6. juni 1977 foretaget besi~tigelse og for-
handlet med repr~sentanter for Statsskovbruget, Fredningsplanud-
valget og Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen.

I medfør af naturfredningslovens j 46, stk.6 jfr. stk.l nr.2
og lovens § 23, stk.l, meddeler nævnet herved for sit vedkommende
tilladelse til opsætning af det ansøgte fodhegn.

Nævnets afgørelse kan af de i ,Naturfredningslovens ~ 58 nævn-
te personer og myndigheder m.v. indbringes for Overfredningsnævnet.

Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens
udløb, ~envises til vedlagte genpart af nævnets fremsendelsesskri-
velse af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens ~ 58.

H.P. Pedersen
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Journal nr. 73 b/77

I skrivelse af 26. marts 1977, fremsendt til nævnet gennem
Fredningsplanudvalget den 4. maj 1977, har Statsskovbruget ansøgt
om tilladelse til på ejendommen matr. nr. 23 a Nordskov by, Stub-
berup sogn at opsætte et ca. 40 - 50 cm højt fodhegn, og til på
samme ejendom at opsætte et skilt, der forbyder oplægning af både.

Hegnet,hvis nærmere placering og udstrækning fremgår af en
kortkopi i mål 1:10.000, agtes opsat søværts strandbeskyttelses-
linien,

Fredningsplanudvalget har ved sagens fremsendelse bemærket,
at det omhandlede fodhegn og skilt skal hindre en tiltagende

parkering og ophaling af skydeprarr.mepå arealet med deraf følgen-
de kraftig nedslidning af arealets vegetation,

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens ~ 58
nævnte !)ersoner og myndigheder m,v. indbrjnges for Overfrednings-
nævnet, Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens
udløb, henvises til vedlagte genpart af nævnets fremsendelsskri-
velse af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens § 58.

,H,P, Pedersen

•
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Dato: l. september 1978.

Kerteminde byrå:d,

Rådhuset,

5300 Kerteminde.

J. nr.: 1267 S/77

Vedr. opsætnfng af fodhegn på fredede arealer på Hindsholm nordspids - overfrednings-

nævnets kendelse af 15. maj 1975.

, I 1977 besluttede overfredningsnævnet , at det ikke - i strid med ovennævnte fred-

ningskendelse - skulle være tilladt at anvende et staten tilhørende areal ved Horseklint ,

matr. nr. 21, Nordskov by, Stubberup sogn, til offentligt parkeringsområde, ligesom der

ikke i forbindelse hermed skulle gives almenheden ret til offentlig motorkørsel ad den

langs Fællesstrand til området førende private fællesvej • Der henvises herom til over-

fredningsnævnets skrivelse til Kerteminde byråd af 27. april 1977, hvorefter en sådan ud-

videt færdselsret m. v. efter overfredningsnævnets opfattelse er uforenelig med fredningens

formål.

Spørgsmål om parkering ved l-brseklint var rejst over for overfredningsnævl1et

af kommunen med henblik på en regulering og legalisering af den efterhånden bet ydelige par-

kering, som fandt sted i området - i sommermånederne af et stigende antal badegæster

og uden for denne periode iøvrigt i nogen grad i forbindelse med jagt og fiskeri.

, Ved fredningskendelsen af 1975 erhvervede staten foruden ejendommen matr. nr.

21 også ejendommen matr.nr. 23 ~, der ligger lidt nordJigere, ved Horseklint, og hvorfra

er adgang til Tornen.

Som lcd i administrationen af d~sse ejendomme og til opfyldelse af fredningsken-

dclsens bestemmelser søgt~ statsskovvæsenet i foråret 1977 fredningsnævnet om tilladelse i

henhold til naturfredningslovens § 46 til opsætning af lave fodhegn således:

1) På ejendommen matr. nr. 21 på en kortere strækning langs den pr iv ate fælles-

vej Horseklint - for at hindre ulovlig bilkørsel langs ejendommens nords kel til bagved lig-

gende ejendomme.

2) på en ca. 50 m lang strækning på den nordligcre ejendom, matr. nr. 23 ~,

tværs over vejen langs ejendommens sydvestlige skel for at hindre indkørsel med motor-

~retøjer og parkering på området - samt i forbindelse hermed optrækning af pramme på

grønsværen.

,tt Ved skrivelse af 17. juni 1977 har fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fred-

ningskreds meddelt tilladelse til opsætning af de omhandlede 2 fodhegn •

Fu 10·1
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nævnet, efter den endelige påstand dog kun for så vidt angår opsætning af det

under nr. 2 nævnte hegn. Kommunen ønsker ikke hegnet etableret, da det bl.a.

vil vanskeliggøre adgangsforholdene i området med - i specielle tilfælde ved

f. eks. søredningsaktioner - uoverskuelige konsekvenser.

Flere jagt- og fiskeriforeninger har endvidere klaget til overfrednings-

nævnet over den påtænkte hegning, som på afgørende måde vil lægge hindringer i

vejen for de lokale medlemmers udøvelse af fiskeri og havjagt , som har fundet sted

i området gennem en meget lang årrække.

Fredningsstyrelsen har i en den 17. marts 1978 afgivet udtalelse frarå-

det en yderligere åbning af området, og ud fra en sagkyndig vurdering givet udtryk

for, at der af hensyn specielt til den følsomme ynglefuglefauna på Tornen burde

indføres adgangsforbud til selve halvøen i tiden l. april til 15. juli. Endvidere næv-

ner styrelsen muligheden af, at det efter nøjere undersøgelser kan blive hensigts-

mæssigt med en mere generel beskyttelse af områderne Fællesstrand og Pughavn

hele året.

Overfredningsnævnet har den 18. april d. å. foretaget besigtigelse og

forhandlet med sagens parter og repræsentanter for de berørte jagt- og fiskeri-

foreninger samt de lokale grund,ejerforeninger.

Der blev under forhandlingerne af klagerne m. fl. givqt udtryk for den

overvejende opfattebe, at man burde soge det fredede område beskyttet mod for

stærk udnyttelse i sommertiden, uden derved at ler~ggehindringer i vejen for den

nødvendige færdsel i forbindelse med udøvelse af lokal strandjagt og fiskeri.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Som tidligere tilkendegivct finder overfredningsnæ~net ikke, at en

almindelig åbning af området ved at tillade offentlig motorkørsel er forenelig med

fredningen, hvis formål går ud på bevaring af dette enestående naturområde med

dets rig~~ fugleliv. Da skiltning om korselsforbud efter det oplyste ikke kan antages

at hindre uhjemlet kørsel - hvoraf især badegæsterncs benyttelse af området i som-

månederne vil være generende - må etablering af knæhegn anses for en rimelig

foranstaltning som led i fredningsbestemmelsernes overholdelse.

Orerfredningsnævnet har derfor besluttet at tillade opsætning af det om--

handlede hegn, men således at hegnet gøre~ oplukkeligt, så det af hensyn til lokale

udøvere af havjagt og fiskeri ikke spærrer adgang til området i efterårs- og vinter-

månederne, fra l. oktober til l. marts.
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mål om bl.a. aclgangsforbud til Tornen i yngletiden vil overfredningsnævnet senere

tage stilling til disse, når en samlet vurdering og planlægning for området måtte

have fundet sted.

P. o. V.

~
Ih
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G Hermann
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Journal nr. 165/1983

,
Ved skrivelse af 17. juni 1977 meddelte Fredningsnævnet for

Fyns Amts nordlige fredningskreds i medfør af naturfredningslovens
§ 46 Statsskovvæsenet tilladelse til på ejendommen matr. nr. 23 a
Nordskov by, Stubberup, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 28. maj 1968 og ved denne er overtage"t af staten, på en
ca. 50 m lang strækning tværs over vejen langs ejendommens sydvest-
lige skel at opsætte fodhegn for at hindre indkørsel med motor-
køretøjer og parkering på området samt i forbindelse hermed
optrækning af pramme på grønsværen.

Nævnets afgø~else indbragtes for Overfrednin~snævne~ ~er i' skrivels
af l. september 1978 til Kerteminde Kommune, traf sålydende
afgørelse i sagen:

" Vedr. opsætning af fodhegn på fredede arealer på Hindsholm
nordspids- overfredningsnævnets kendelse af 15. maj 1975.

I 1977 besluttede overfredningsnævnet, at det ikke - i
strid med ovennævnte fredningskendelse - skulle være tilladt
at anvende et staten tilhørende areal ved Horseklint, matr.nr.
21, Nordskov by, Stubberup sogn, til offentligt parkeringsom-
råde, ligesom der ikke i forbihdeise hermed skulle gives
almenheden ret til offentlig motorkørsel ad den langs Fælles-
strand til området førende private fællesvej. Der henvises
herom tiloverfredningsnævnets skrivelse til Kerteminde byråd
af 27. april 1977, hvorefter en sådan udvidet færdselsret m.v.
efter overfredningsnævnets opfattelse er uforenelig med
fredningens formål.
Spørgsmål om parkering ved Horseklint var rejst over for
over fredningsnævnet af kommunen med henblik på en regulering
og legalisering af den efterhånden betydelige parkering, som
fandt sted i området - i sommermånederne af et stigende antal
badegæster og uden for denne periode iøvrigt i nogen grad i
forbindelse med jagt og fiskeri.
Ved fredningskendelsen af 1975 erhvervede staten foruden ejen-
dommen matr. nr. 21 også ejendommen matr. nr. 23 ~' der ligger
l..:. I I I' •
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Tornen.
Som led i administrationen af disse ejendomme og til opfyldelse
af fredningskendelsens bestemmelser søgte statsskovvæsenet i
foråret 1977 fredningsnævnet om tilladelse i henhold til
naturfredningslovens § 46 til opsætning af lave fodhegn således:

l) På ejendommen matr. nr. 21 på en kortere strækning langs
den private fællesvej ved Horseklint - for at hindre
ulovlig bilkørsel langs ejendommens nordskel til bagved
liggende ejendomme.

2) På en ca. 50 m lang strækning på den nordlige ejendom,
matr. nr. 23 ~,tværs over vejen langs ejendommens syd-
vestlige skel for at hindre indkørsel med motorkøre-
tøjer og parkering på området - samt i forbindelse
hermed optrækning af pramme på grønsværen.

Ved skrivelse af 17. juni 1977 har fredningsnævnet for Fyns
amts nordlige fredningskreds meddelt tilladelse til opsætning
af de omhandlede 2 fodhegn.
Denne afgørelse har Kerteminde kommune indklaget for over-
fredningsnævnet, efter den endelige påstand dog kun for så vidt
angår opsætning af det under nr. 2 nævnte hegn. Kommunen ønsker
ikke hegnet etableret, da det bl.a. vil vanskeliggøre adgangs-
forholdene i området med - i specielle tilfælde ved f.eks.
søredningsaktioner - uoverskuelige konsekvenser.
Flere jagt- og fiskeriforeninger har endvidere klaget til over-
fredningsnævnet over den påtænkte hegning, som på afgørende
måde vil lægge hindringer i vejen for de lokale medlemmers
udøvelse af fiskeri og havjagt, som har fundet sted i området
gennem en meget lang årrække.
Fredningsstyrelsen har i enden 17.marts 1978 afgivet udtalelse
frarådet en yderligere åbning af området, og ud fra en sag-
kyndig vurdering givet udtryk for, at der af hensyn specielt
til den følsomme ynglefuglefauna på Tornen burde indføres
adgangsforbud til selve halvøen i tiden l. april til 15. juli.
Endvidere nævner styrelsen muligheden af, at det efter nøjere
undersøgelser kan blive hensigtsmæ~sigt med en mere generel
beskyttelse af områderne Fællesstrand og Pughavn hele året.
Over fredningsnævnet har den 18. april d.å. foretaget besigtigel-
se og forhandlet med sagens parter og repræsentanter for de
berørte jagt- og fiske foreninger samt de lokale grundejer-
foreninger.
Der blev under forhandlingerne af klagerne m.fl. givet udtryk
for den overvejende opfattelse, at man burde søge det fredede

I I
I
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omr~de beskyttet mod for stærkt udnyttelse i sommertiden,
uden derved at lægge hindringer i vejen for den nødvendige
færdsel i forbindelse med udøvelse af lokal strandjagt og
fiskeri.
Over fredningsnævnet skal udtale:

Som tidligere tilkendegivet .finder overfredningsnævnet ikke,
at en almindelig åbning af området ved at tillade offentlig
motorkørsel er forenelig med fredningen, hvis formål går ud på
bevaring af dette enestående naturområde med dets rige fugleliv.
Da skiltning om kørselsforbud efter det oplyste ikke kan
antages at hindre uhjemlet kørsel - hvoraf især badegæsternes
benyttelse af området i sommermånederne vil være generende -må
etablering af knæhegn anses fo r en r imel i g fo ran s tal tn ing som l ed
i fredningsbetemmelsernes overholdelse.
Over fredningsnævnet har derfor besluttet at tillade opsætning
af det omhandlede hegn, men således at hegnet gøres oplukkeligt,
så det af hensyn til lokale udøvere af havjagt og fiskeri ikke
spærrer ådgang til området i efterårs- og vintermånederne, fra
l. oktober til l. marts.
For så vidt angår de af fredningsstyrelsen under sagen rejste
spørgsmål om bl.a. adgangsforbud til Tornen i yngletiden vil
over fredningsnævnet senere tage stilling til disse, når en
samlet vurdering og planlægning for området måtte have fundet
sted. "

Bestemmelsen i næstsidste afsnit i Overfredningsnævnets skrivelse
foranledigede Skovstyreisen til i skrivelse af 12. december 1978 at
anmode Over fredningsnævnet om at tilkendegive "hvilke former for
færdsel gennem hegnet, der ifølge beslutningen skal være tilladt fra
l/lo - 1/3."

Herpå svarede Over fredningsnævnet 17. januar 1979 således:
" Tilbagesendes miljøministeriet, skovstyreisen, idet man skal

oplyse, at den i vintermånederne tilladte adgang forudsættes
også at kunne foregå pr. bil under hensyn til, at de lokale
jagt- og fiskeriudøvere ellersvil være nødsaget til at tilbage-
lægge en lang strækning med deres grej m.v. fra den offentlige
parkeringsplads ud til tangen."

Statsskovvæsenet, Fyns Skovdistrikt har nu ved skrivelse af 21.
november 1983 til Over fredningsnævnet under henvisning til den udvikling~
der siden har fundet sted med hensyn til strandjægernes og -fiskernes
benyttelse af området, søgt Overfredningsnævnets godkendelse af en
regulering og begrænsning af denne benyttelse, eventuel< således at
der kun tillades oplæg af et vist antal pramme, nummererede oq mod
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afgift til staten - administreret af den lokale strandjagt forening.
I Skovstyreisens rejsningsskrivelse har styrelsen bl.a. anført:

" ··Siden·då·:·åg·især·i 1982 har situationen udviklet sig til
at arealet benævnt SLE ( slette) i afd. 56 ( se vedlagte skov-
kort) i tiden l/lo - 1/3 benyttes som P-plads og i særdeleshed
oplagsplads fo~ strandjægernes skydepramme.
Der taltes på et tidspunkt i februar 1983 25 både på arealet.
Distriktet tolker fredninqsbestemmelserne således, at arealet
må benyttes alene til plads for ud- oq indqanq for strandjaqt
m.v. - men ikke som P-plads eller oplaqsplads.
Det er meldt for distriktet, at oplaget af både i vintertiden
ikke mindst skyldes et stigende antal strandjægere fra bl.a.
Odense Strandjagt forening.
Der er altså ikke kun tale om em b~n)Lttelseaf lokale folk.
Såfremt forholdet ikke bliver reguleret kan væsentlig slitage
og ødelæggelse af miljøet let ske på det meget begrænsede
areal.
Distriktet finder ikke, at en restriktiv ordning gennem forbud
løser problemet. Man skal derimod søge overfredningsnævnets
godkendelse af en ordning, hvorefter der f.eks. tillades oplæg
af max. 15 pramme, nummererede og mod afgift til staten -
administreret af den lokale strandjagt forening ...•.•....... "

af OverfredninQsnævnetSkovstyreisens skrivelse er/viaeresendt til nævnet i henhold til
Overfredningsnævnets delegation for dette til at træffe afgørelse i
henhold til naturfredningslovens § 34.

Nævnet har foretaget besigtigelse og afholdt forhandlingsmøde
med de interesserede den 19.marts 1984. Om det herunder passerede hen-
vises til vedlagte udskrift af nævnets forhandlingsprotokol.

Sagen har derefter af nævnet været forelagt Fyns Amtskommune, li

fredningsafdelingen, der ikke var repræsenteret ved besigtigelsesmødet.
Ved tilbagesendeisen af sagen den lo. maj 1984 har fredningsafdelingen
udtalt:

" ..•••.••.....• , at man herfra som også tidligere tilkendegivet
overfor statsskovvæsenet, Fyns Skovdistrikt, jfr. vedlagte kopi
af skrivelse kan gå ind for, at man søger at begrænse antallet
af både, som oplægges, og at der skabes kontrol med antallet
af både, der er oplagt på stedet.
Fredningsafdelingen er enig i skovdistriktets tolkning af
fredningsbestemmelserne gående ud på, at overfredningsnævnets
afgørelse alene indebærer, at man må køre i~d på omhandlede
areal i tiden l. oktober - l. marts i forbindelse med havjagt
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og fiskeri samt benytte arealet som landingsplads. Afgørelsen
indebærer derimod ikke tilladelse til oplægning af både. Op-
lægning af både på arealet er ikke reguleret direkte af
fredningsbestemmelserne, dog vil oplægning af et større antal
både antagelig kunne siges at være i strid med fredningens
formål.

'Fredningsafdelingen har opfattet sagen således, at Fyns
Skovdistrikt spørger fredningsnævnet om, hvorvidt det skitsered
aftaleudkast, jfr. notatet af 3. februar 1983 kræver frednings-
nævnets tilladelse i henhold til fredningsbestemmelserne og i

bekræftende fald om fredningsnævnet kan godkende en aftale
i overensstemmelse med udkastet.
I denne anledning skal man foreslå fredningsnævnet at træffe
en afgørelse som fastslår, at oplægning af både i større antal
ikke vil kunne tillades, men at man kan godkende oplægning af
et begrænset antal både/skydepramme, f.eks. 15 stk. og næppe
over 20 stk.
Det bemærkes herved, at der efter fredningsafdelingens opfattel
se ikke bør tillades oplagt nye både på arealet, idet nye hav-
jagt- og fiskeriudøvere må henvises til at medbringe båd på
trailer eller tagbagagebæger. Af hensyn til at kunne udøve
den nødvendige kontrol finder fredningsafdelingen det påkrævet,
at der foretages en registrering og nummerering af bådene. "

Ved besigtigelsen den 19. marts 1984 kunne konstateres en tydelig
nedslidning af arealet ( vegetationen på dette) i forhold til arealerne
nord for og syd for.

;, Nævnet finder herefter i det hele at kunne tilslutte sig det af
Fyns Amtskommune, fredningsafdelingen i dennes ovenciterede skrivelse
af lo. maj 1984 udtalte og bestemmer i overensstemmelse hermed i til-
slutning til den af Overfredningsnævnet trufne afgørelse af l. september
1978, at der på det omhandlede areal ikke samtidig må være oplagt mere
end 20 pramme, og at der med brug af disse kun må udøves jagt og fiskeri
af lokale jægere og fiskere, som hidtil har drevet jagt og/eller
fiskeri fra det pågældende strandom~åde.,~
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Retten til indenfor de således fastsatte rammer at regulere
)jægernes og fiskernes udøvelse af jagt- og fiskeretten tilkommer og

påhviler efter de almindelige for arealer i offentligt eje og for
fredede arealer gældende regler Skovstyreisen som administrator
~f den pågældende ejendom og tilsynsførende med de fredede arealer.

Nævnets afgørelse 'kah paklagesO' af de i' naturfredningslovens
'§ '34 stk.' T;- J'fr'; § '1'3 'stk.' l' og- 'm. §' 'SoS'h'ævnote persOher' og m'ytntigHeoe'r

'(}e'rh-eriVises 'herb'ni o'fj'om udnytt'e-fse' a"f'en' til1å1::fEilsE;~,'i'h'dE'rrShk"efr;isten
u<fl'ø'b'tIl""v"edlag"t:e"genpart af nævnets 'freinsende1se"sskrive'1se" af dOags
dato ~ed uddrag ~f naturfiednihgsroVe~s §§ 13, 3~ og 58.

H .'P•.pedersen

Skovstyreisen
S t r a n d v e ,~e n 8 6 3

2930 Klarnpenborg

..
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Ar 1984 den 19.marts afholdt fredningsnævnet møde ved Horseklint, Fyns Hoved.
Nævnet var mødt ved dets ordinære medlemmer, formanden dommer H.P.Pedersem.
det amtskommunale medlem,
gårdejer Erik Jensen. Som

Der foretages:
Frs.j.nr. 165/1983:

landpostbud Jørgen Jensen og det kommunale medlem,
sekretær medvirkede dommerfuldmægtig Claus Bruun.

Ansøgning om tilladelse til oplæg
af pramme på det fredede areal
ved Horseklint, Fyns Hoved., L

2.

e 3.

4.
5.
6.
7.
8

Der fremlagdes:
Skrivelse af 21. november 1983 fra Statsskovvæsenet til Over fredningsnævnet
med dettes påtegning af 2. december 1983.
Notat fra møde den 3. februar 1983.
Skrivelse af 9. februar 1983 fra Statskontoret 0rnsholt til Fyns amtskommune,
fredningsafdelingen.
Skovkort.
Omslag med kopi af diverse skrivelser og kort ( a - e)
Overfredningsnævnets afgørelse af l. september1978.
Mødeindkaldelse.

a og 8 b. Skrivelse af 31. januar 1984 fra Statsskovvæsenet til nævnet ( a) med
underbilag ( b).

Nævnets tidligere sager for området var til stede.
Følgende var mødb.

'Kerteminde Kommune ved viceborgmester Gunnar Rasmussen og formanden for teknisk
udvalg,Markvard Andersen.
Danmarks Naturfredningsforening ved medlemmerne af lokalkomiteen, Jeppe Larsen og
Erik Andersen.
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fyns Statsskovdistrikt ved statsskovrider C. 0rnsholt og statsskov foged
Niels Christiansen.
Grundejerforeningen "fyns Hoved" ved formanden, entreprenør Hans Victor Christian-
sen.
Landliggerudvalget ved Herman V. Pedersen.
Dansk Strandjagt forening ved Bent Gammelgård og Bjørn Berg.
Landsjagtforeningen af 1923, Kertemindeafdelingen ved Arne Petersen, formand, og
Jørgen Rasmussen.
Danmarks Sportsfikserforbund ved Munkebo Lystfiskerforbund ved Jørgen Larsen.
Kerteminde fiskeriforening ved forhenværende forman~Poul Ernst.
Nordskov Jagt forening ved formand3r.i';'Jens' Hansen.
Gr~v C. Reventlow, Hverringe og en sommerhusejer, flemming Schroll.
fyns amtskommun~, fredningsafdelingen, var ikke repræsenteret.

formanden indledte mødet.
Statsskovrider 0rnsholt redegjorde for baggrunden for statsskovvæsenets

henvendelse tilOverfredningsnævnet. Siden 1978, da Over fredningsnævnet afgjorde
en sag om offentlighedens, herunder de lokale fiskere og strandjægeres adgang
til det fredede areal ved Horseklint, har et stadig stigende antal strandjægere dre-
ve~ hav jagt og fiskeri fra den del af det fredede område, hvortil denne ret er
begrænset_en mindre del af det fredede areal , afgrænset mod nord af en række
sten -,hvilket har haft til følge, at nævnte areal i jagtsæsonen fra l. oktober
till.marts benyttes som parkeringsplads og til oplagsplads for jægernes skydepramme
Da Statsskovvæsenet nu ser en risiko for nedslidning af arealet og måske øde-
læggelse af miljøet, finder man en regulering af benyttelsen for nødvendig. Fyns
amtskommune, fredningsafdelingen, som har været inddraget i drøftelserne om en
løsning, har anbefalet en kontrol foranstaltning som skitseret i henvendelsen til
Overfredningsnævnet tidsbegrænset i eventuelt 5-10 år. Statsskovvæsenet kan dog
ikke påtage sig yderligere udgifter til vedligeholdelse af den private vej til
arealet, såfremt en forstærket søgning til dette måtte medføre sådanne.

Der foretoges besigtigelse af det omhandlede areal, hvorunder de mødte
havde lejlighed til at erklære sig, hvorefter mødet blev suspenderet kl. 10.40.
Kl. 11.00 genoptoges mødet på Kerteminde Rådhus.

Formanden oplæste statsskovvæsenets ansøgningskrivelse, det for mødet
afholdt den 3. februar 198e udarbejde notat < bilagene l og 2) samt en skrivelse
fra diverse jagt- og lystfisker foreninger til Kerteminde Byrådy< bilag 8 b).

Bent Gammelqård redegjorde for de jagttraditioner, der gennem flere
generationer var skabt i området, der for mange på egnen' reelt var det eneste
sted, hvor der kunne drives strandjagt. Man havde altid haft et godt forhold til
grundejerne, idet der blandt de lokale jægere havde været udøvet en selvjustits,
som var blevet accepteret af alle. Jægerne færdedes i området i vinterhalvåret,
hvilket ikke havde medført nogen nævneværdig slitage. Også i ~et forløbne vinter-
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halvår har jægernes både ligget på arealet i periodarc'åf.f)1etietende .:længde•.'N~!!Jile
har haft en båd liggende i en week-end, andre op til 14 dage eller en måned. Han
mente, at den foreslåede begrænsning til oplæg af maksimalt 15 både. var uheldig,
idet den ville udelukke mange jægere fra at drive jagt i området.

Hans Victor Christiansen påpegede, at grundejerne principielt intet havde
imod de lokale jægere og fiskeres aktiviteter i området, hverken hvad angik
bilkørsel eller oplægning af både. Han fandt dog, at jagten på det seneste havde
taget en uheldig vending og fået et lidt professionelt præg, som man blandt
grundejerne ikke var helt trygge ved. Man havde endvidere haft enkelte tilfælde af
kørsel med for stor hastighed, og en del skilte var ødelagte. Grundejerforeningen
har længe pr. kulance taget sig af vedligeholdelsen af vejarealerne, men den så
sig ikke i stand til fortsat alene at sørge for denne vedligeholdelse, såfremt
der kunne forventes et fortsat, øget pres af jægere, der transporterede
materiel ad vejene. Man var i grundejerforeningen dog fortsat positivt indstillet
overfor en begrænset anvendelse af områderne til jagt.

Statsskovrider 0rnsholt bemærkede, at der skulle blive draget omsorg for en
løsning af problemet med skiltene i samråd med fredningsafdelingen.

Formanden redegjorde for bestemmelsen i naturfredningslovens § 54, som
også gjaldt ved Horseklint. Det hensyn til de lokale udøvere af havjagt og fiskeri,
som Over fredningsnævnet har tagef i afgørelsen fra 1978 om opsætning af fodhegn,
kan formentlig ikke antages at indebære, at jægererne og fiskerne skulle have
rettigheder, der rækker ud over de generelle bestemmelser i naturfredningsloven~
Han tilføjede, at Over fredningsnævnet i en supplerende udtalelse til Skovstyreisen
havde givet udtryk for, at de lokale jagt- og fiskeriudøveres adgang i vinter-
månederne også kunne foregå pr. bil, idet de ellers ville være nødsaget til at
tilbagelægge en lang strækning med deres grej fra den offentlige parkeringsplads.

Viceborqmester Gunnar Rasmussen kunne på kommunens vegne være enig i over-
fredningsnævnets kendelse og tillige i, at der måtte tilvejebringes en vis
begrænsning i adgangen for jægere og fiskere, men fandt, at det måtte være en
ordning, der blev administreret af fiskerne og jægerne selv - en ordning der gav
andre end de lokale mulighed for at opnå adgang til området. Med hensyn til
vedligeholdelse af vejene skulle kommunen nok bidrage med et par læs grus hertil.

Markvard Andersen var enig i, at der burde skabes retningslinier, således
at adgangen kunne styres.

Jeppe Larsen mente, at nedslidningen var af begrænset omfang, og kunne
tiltræde, at området fortsat kunne benyttes til jagt og fiskeri. Han fandt dog,
at den af Statsskovvæsenet foreslåede begrænsning til 15 faste pladser var for
snæver, og kunne i stedet forestille sig, at adgangen til områderne for jægere
og fiskere betingedes af en slags adgangskort.

Jørqen Rasmussen fremhævede, at der var tale o~et begrænset antal jægere,
med begrænsede jagtmuligheder, og at det under hensyn til de meget begrænsede
jR~tmllliQheder var rigtiqt at skabe legale mu~igheder for udøvelse af jagt i dette
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område for disse mennesker. Jagt- og fiskeriforeningerne bestod af ansvarsbevidst
folk, der også i egen interesse kunne drage omsorg for, at jagt og fiskeri blev
~'revet på betryggende måde.

Jørqen Larsen bemærkede blandt andet, at jægere og fiskere kunne ønske
c

større velvilje fra de lokale grundejeres side.
Statsskovrider Ørnsholt fremhævede, at sagens udgangspunkt var Overfrednings

nævnets kendelse om begrænset adgang til området. Såfremt det må antages, at
fredningabestemmelserne overtredes af fiskere og jægere, bør opgaven være at
legalisere den adgang, som man i kendelsen har villet give jægerne og fiskerne.
En vis regulering er nødvendig, da tendensen er, at flere og flere lægger bådene
op i stedet for at tage dem med derfra. Skovrideren understregede, at kendelsen
taler om lokale fiskere og jægere.

Markvard Andersen så ikke nedslidningen af det lille areal som noget
problem i relation til fredningen s formål, der er at beskytte områdets fugleliv •

Jens Hansen spurgte, om medlemmer af Nordskov Jagtforening var at betragte
som lokale jægere, da der i denne forening er flere sjællandske medlemmer.

formanden besvarede spørgsmålet derhen, at sjællandske jægere og fiskere
næppe kunne anses som lokale, selvom de er medlemmer af en lokal forening.

Statsskovrider Ørnsholt,'opfattede Overfredningsnævnets afgørelse fra 1978
som en efterrationalisering foranlediget af, at man i den forudgående kendelse ha,
glemt strandjægerne. Efter det fremkomne på mødet så han ikke længere de store
problemer med hensyn til at styre strandjagten. Hvis: fredningsmyndighedernes
afgørelse falder ud til, at der tillades oplæg af en antal både, vil statsskov-
væsenet straks tage forhandling med de lokale interessegrupper vedrørende den
nærmere regulering, herunder spørgsmålet om betaling af en afgift.

Der foretages herefter en intern drøftelse i nævnet •.
Mødet genoptages.
Formanden tilkendegav, at nævnet nærmere vil overveje, hvorledes sagen

.bør' afgøres og bemærkede med hensyn til proceduren, at nævnet havde mulighed
for at lade Over fredningsnævnet afgøre sagen, da det er Overfredningsnævnet, der
har afsagt fredningskendelsen.

Mødet hævet.

H.P.Pedersen

,
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.. 5500 Middelfart, den 27. august 1984.

Journal nr.165/1983

Ved skrivelse af 5. juli 1984 har Kerteminde Kommune indbragt nævnets
afgørelse af 9. juni 1984 om udøvelse af jagt og fiskeri fra et strandareal
ved Horseklint på Hindsholm for Over fredningsnævnet med påstand om, at de
sidste 6 linjer i afgøreisens side 5, sidste afsnit ændres derhen, at der
stedse vil være mulighed for at oplægge 20 både, idet kommunen måtte være af
den opfattelse, at formuleringen af nævnets afgørelse det lige anførte sted
kun kunne udlægges således, at pladserne successivt blev inddraget, efterhånden
som plads tildelt strandjægere ophørte med deres benyttelse.

Med anledning heraf skal man meddele, at nævnet kan tilslutte sig, at
formuleringen af nævnte afgørelse' det anførte sted fører til den fortolkning,som
kommunen har anført, og på længere sigt får den af kommunen anførte konsekvens
for de lokale jægere og fiskere.

Dette har - naturligvis - ikke været hensigten af fredningsnævnet og er
næppe heller i overensstemmelse med Over fredningsnævnet s afgørelse af l.september
1978. Nævnet er herefter af den opfattelse, at den uheldige formulering af
afgørelsen bør berigtiges af nævnet, hvorefter sagens behandling af Overfrednings-
nævnet kan bortfalde, og berigtiger i Qverensstemmelse dermed - med tiltræden af
Kerteminde Kommune og Over fredningsnævnet - _~~, .~!.2E!..!.~~,...~L.2~.!!...!?~~.derhen, at
sidste afsnit på afgøreisens side 5 udgår og erstattes af følgende afsnit:

Nævnet finder herefter at kunne tilslutte sig som af Skovstyreisen og Fyns
Amtskommune, fredningsafdelingen, indstillet, at der bør ske en begræsning i det
antal både, der oplægges på arealet, og bestemmer i overensstemmelse hermed i
tilslutning til den af Overfredningsnævnet trufne afgørelse af l. september 1978,
at der på det omhandlede areal ikke samtidig må være oplagt mere end 20 pramme,
og at der med brug af disse kun må udøves jagt og fiskeri af lokale jægere og
fiskere.

løvrigt sker ingen ændring i afgørelsen.
Denne ændring af afgørelsen af 9. juni 1984 kan påklages af de i naturfrednings-

lovens § 34 stk. 2,. jfr. § 13 stk. 1 og § 58 nævnte personer og myndigheder. Der
henvises herom og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb til
ved1agte genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
naturfredningslovens §§ 13, 34 og 58.

H.P.Pedersen
Skovstyreisen
Strandvejen 863
2930 Klampenborg
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Journal nr. l56/ l984

Vedrørende ansøgning om tilladelse til afholdelse af terrænskydning
på Fyns Hoved den 27.januar 1985.

Ved skrivelse af 15. november 1984 har De på vegne Odense Amts
Skytteforening ansøgt nævnet om tilladelse til at afholde terræn-
skydning på det fredede Fyns Hoved søndag den 27. januar 1985.

Området, hvor skydningen agtes foretaget, er fredet ved nævnets
kendelse af 28.december 1934, stadfæstet med visse ændringer af
Overfredningsnævnet den 3. januar 1936, med ret for publikum til fri
og uhindret færdsel.

Nævnet har den 13. februar 1979 meddelt tilladelse til terræn-
skydning i samme område den 18. februar 1979.

Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har været
forelagt, har ved tilbagesendeisen udtalt:

" Kaj Offersen har på vegne Odense Amts Skytteforening den
7. december 1984 telefonisk supplerende oplyst, at det
forventes, at 150-175 skytter vil deltage i skydningen, og
at der ikke bliver tale om bilkørsel på selve Fyns Hoved
(motorkørselsforbudsskiltene på stedet respekteres).
Endvidere oplyses, at skydedagen er valgt i vinterperioden,
hvor færrest besøgende i området kan forventes. Alle
sikkerhedsforeskrifter overholdes. Eventuelle besøgende i
området den dag vil blive betids observeret af observations
poster med radioforbindelse til skydestandpladserne,således
at skydningen om nødvendigt kan standses. Området vil
blive efterladt i samme stand som ved modtagelsen.
Den af fredningsnævnet tilladte skydning den 18.februar
1979 måtte aflyses på grund af snestorm. Foreningen har
tidligere benyttet landbrugsarealer under Hverringe gods
til terrænskydning, men det er ifølge Kaj Offersen nu
udelukket, da markerne i vidt omfang udlægges med vinter-
sæd.
Kaj Offersen henviser til, at der på fredede arealer på
Samsøs nordspids af den stedlige skytteforening afholdes



stk.- jfr.
dete til

e med

terrænskydninger 2 gange årligt.
Efter omstændighederne finder man ikke at burde udtale sig
imod en tilladelse til, at det omhandlede området på
Fyns Hoved kan holdes afspærret for offentligheden den
27. januar 1985 i forbindelse med afholdelse af den plan-
lagte terrænskydning.
Det tilføjes, at man herfra må forbeholde sig sin stilling
til eventuelle fremfidige ønsker om afholdelse af terræn-
skydninger på Fyns Hoved.
Endelig bemærkes, at ansøger af hensyn til skydningens
tilrettelæggelse har bedt om at sagen må blive fremskyndet~

Idet bemærkes,
at motorkørselsforbudsskiltene på stedet respekteres,
at der træffes foranstaltninger således at øvrige gæster på Fyns

Hoved ikke udsættes for fare, eventuelt ved at skydningen indstilles
at området efterlades i samme stand som før skydningen ( opsamling af

patronhylstre m.v.),
og ~ skydningen alene kan finde sted den 27.januar 1985,
meddeler nævnet efter omstændighederne herved tilladelse til det
ansøgte.

Nævnets afgørelse kan påklages af de i naturfredningslovens § 26
l, jfr. § 20 stk. 2 og § 58 stk. l nævnte personer og myndigheder,
herom naturfredningslovens § 58 stk. 3-7. Der henvises herom i

hele og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb
vedlagte genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato
uddrag af naturfredningslovens §§ 26,20 og 58.

H.P.Pedersen

.. Hr. Kaj Offersen
Glysingsvej 11
5300 Kerteminde
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•

Ved en skrivelse af 30. november 1987 har amtskommunen ansøgt om
tilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg med tilhørende
ledningsanlæg og til at foretage de af etableringen nødvendiggjorte
midlertidige terrænændringer på matr. nr. 18 i Nordskov by,Stubberup,
som ejes af Erik og Erna Hansen, matr. nr. 18a og lt smst., som
ejes af Miljøministeriet, og matr. nr. 2a smst., som ejes af
Ejvind Nielsen. Ansøgningen er vedlagt en oversigtsplan, hvoraf
bl.a. fremgår, at selve nedsivningsanlægget agtes placeret på
matr. nr. 2a, mens ledningsanlægget med tilhØrende brønde m.V.
agtes placeret på de øvrige nævnte matr. nr.
Nævnets godkendelse er nødvendig, idet anlægget vil berøre arealer
omfattet af følgende 3 fredninger:
l. Fællesstrandfredningen (OFN 10.12.65 og 28.5.68), der omfatter

matr. nr. 2 a Nordskov By, Stubberup. Der søges om dispensation
fra kendeisens forbud mod beplantning ( og evt. bebyggelse).

2. Fredning af Tangen og del af Jøvet (OFN 15.15.75). Der søges
om tilladelse til at etablere underjordiske ledningsanlæg samt
placering af trix-tank, bundfældningstank, grusfilterbrønd og
pumpestation.

3. Fredning af Jøvet (OFN 11.5.60).•e
•

Desuden vil nedsivningsanlægget på matr. nr. 2 a hovedsagelig
blive placeret søværts strandbeskyttelseslinien, jfr. naturfred-
ningslovens § 46.
Under sagen har nævnet foretaget besigtigelse den 25. januar 1988.
Repræsentanter for amtskommunen oplyste herunder under henvisning
til den fremlagte oversigtsplan, at det er nødvendigt at placere
nedsivningsanlægget på matr. nr. 2 a, fordi det er den eneste
lokalitet, hvor nedsivning kan foregå. Nedsivningsanlægget vil blive
anlagt under jorden.Anlægget udføres i plastikrør, og beplantningen
ved anlægget er nødvendig for at undgå, at der køres hen over
anlægget. Der vil blive plantet lavt og spredt med danske
planter, som svarer til vegetationen på stedet iøvrigt.

•
·Feta venter
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Synligt over jorden ved anlægget vil alene blive et dæksel med
diameter 1,25 m og et heraf opstikkende galvaniseret rØr på 1/2 m
samt et el-skab 1/2 m hØjt. På ledningsstrækningen vil alene følgende
blive synligt over jorden: Dæksel med diameter på 1,25 m over
brØndene på lokaliteterne 82, 81 og OPB, og dæksler med diameter
på 2m og hver med et opstikkende rØr på l/2m over 3 bundfældnings-
tanke og dæksel med diameter på 1,25m over en grusfiltertank på
lokaliteten STO ved Jægerhotellet. Der vil blive sørget for -
herunder ved det større antal dæksler og rør på lokaliteterne STO -
at de synlige dele af anlægget sløres af beplantning. Der skal
dog være adgang til slamsugning, og der kan derfor ikke placeres
noget ovenpå dækslerne. Det er hensigten i det omfang det er muligt
at skyde rørene frem under jorden. Yderligere oplystes, at det pro-
jekterede anlæg er dimensioneret til 140 personer og har ca. den
dobbelte kapacitet af den eksisterende havledning. Havledningen
vil, uanset hvor mange der tilsluttes det projekterede anlæg,
under alle omstændigheder blive bibeholdt, idet den skal benyttes
som nødoverlØb. Miljøministeriet repræsenteret ved Fyns statsskov-
distrikt har som ejer af matr. nr. 18 a og l t i en skrivelse over
for amtskommunen meddelt ikke at have indvendinger mod projektet.
Ejerne af matr. nr. 18 i og af matr. nr. 2 a meddelte ikke at
have indvendinger af fredningsmæssig karakter imod projektet.
En repræsentant for Kerteminde kommune meddelte i~ke at have
indvendinger af fredningsmæssig karakter imod projektet.
Efter det oplyste om de dele af anlægget, der vil blive synlige,
og under forudsætning af, at der kun midlertidigt i byggeperioden
vil ske terrænændringer meddeler nævnet dels fra de 3 nævnte
fredningskendelser i medfør af naturfredningslovens § 34, stk.l,
dels fra samme lovs § 46, stk.l, om strandbeskyttelseslinie
dispensation til etablering af anlægget som oplyst i ansøgnings-
skrivelsen af 20. november 1987 og af repræsentanterne for ansø-
geren under mødet den 25. januar 1988.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens §58, § 34, stk.2:.
jfr. § 13 stk.1 nævnet pRrsoner og mynrlighRder m.v. indhringes
for Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse
inden ankefristens udlØb, henvises til vedlagte genpart af nævnets
fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af Naturfrednings-
lovens § 58, § 34 og § 13 .

Chr. Siersted.
formand.
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Ved en skrivelse af 24. maj 1988 har Fyns Amtskommune vedrørende
Korsøre, matr. nr. 18 b Nordskov by, Stubberup, rettet
henvendels~ til nævnet med henblik på at opnå en samlet løsning
vedrørende en række forhold, der er i strid med kendelse afsagt
af Overfredningsnævnet den 3. januar 1936.

• I anledning heraf afholdt nævnet den 23. september 1988
besigtigelsesmøde i området.

Under besigtigelsen påpegede repræsentanter for Fyns Amtskommune,
at også den store grønne container først for nylig er opstillet,
og at der tidligere var opstillet langt mindre affaldsstativer
med poser.
Bl.a. repræsentanterne for Odense Sejlklub oplyste, at
affaldsposerne blev skyllet væk ved højvande og at containeren
væsentligt har bidraget til, at området holdes rydeligt.

Formanden foreslog, at affaldsbeholdere indhegnet af et stativ
'4t opstilles i stedet for containeren. Desuden foreslog formanden,at4t elskabet ved Odense Sejlklubs bro indbygges i et skab.

Repræsentanterne for Odense Sejlklub var indstillede på at
medvirke til projektet som foreslået af formanden.

Repræsentanterne for amtskommunen havde ingen indvendinger imod,
at vaskestativet ved Odense Sejlklubs bro bibeholdes.

Det blev antaget, at reklameskiltet ved Odense Sejlklubs bro er
opsat af indehaveren af campingpladsen.

Repræsentanterne for amtskommunen indstillede, at skiltet
fjernes.

Repræsentanterne for amtskommunen indstillede endvid~re, at de 2
telefonpæle på området fjerneso

12./ / /1' t?op /
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LOdsejerne tiltrådte amtskommunens indstilling.

Der fremkom ikke indvendinger mod at der af fredningsnævnet
meddeles dispensation til bibeholdelse af den af Odense Sejlklub
opstillede bådebro til hvilken der efter det oplyste må antages
at være meddelt tilladelse af Ministeriet for kulturelle
anliggender i 1962.

Efter det af amtskommunen oplyste er der den 28/6 1968 af
Ministeriet for offentlige arbejder meddelt fisker Johs. Boesen
og 4 andre erhvervsfiskere tilladelse til at bibeholde et
adskillige år tidligere etableret broanlæg .

Vedrørende fiskernes bro oplyste Søren og Peter Boesen, der er
sønner af afdøde Johs. Boesen, at 7 større og mindre kuttere er
hjemmehørende ved broen, men at de fleste af kutterne dog oftest
opholder sig andetsteds.

Der fremkom ikke indvendinger mod, at nævnet meddeler
dispensation til broens bibeholdelse.

Repræsentanterne for amtskommunen indstillede skuret ved
fiskernes bro fjernet, men havde intet imod, at kasserne til is
bibeholdes.

Søren og Peter Boesen oplyste, at skuret benyttes som læskur og
til bevaring af net og garn samt en compressar til at fjerne is
ved broens pæle.

Ejeren Wentzel Martinussen indstillede skuret bibeholdt.

Ejeren Finn Thomsen indstillede skuret fjernet.

Repræsentanterne for amtskommunen indstillede endvidere, at den
for nylig opstillede store grønne container ved fiskernes bro
fjernes.
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Ejeren Finn Thomsen tiltrådte denne indstilling.

Ingen havde kendskab til hvem der ejer de 14-15 både med
stativer, der er henlagt øst for fiskernes bro.

Repræsentanterne for amtskommunen krævede bådene fjernet.

Repræsentanterne for amtskommunen indstillede endviderett pontonbroen som i år er etableret af Sejl- og Motorklubben Frem
fjernet.

" Ejeren Finn Thomsen tiltrådte denne indstilling.

Repræsentanterne for klubben oplyste, at klubmedlemmernes
fartøjer hidtil i stort antal har ligget for svaj i havnen, og at
pontonbroen er etableret med tilladelse af ejeren Wentzel
Martinussen.

Landinspektør Kristian Skak Nielsen har efterfølgende ved en
skrivelse af 19/1 1989 på vegne ejeren Finn Thomsen protesteret
imod, at broen tilhørende Odense Sejlklub bibeholdes.

•
Under hensyn til det under besigtigelsen konstaterede og således
som sagen iøvrigt foreligger pålægger nævnet herved i medfør af
naturfredningslovens § 34 stk.l, følgende effekter etableret i
strid med Overfredningsnævnets kendelse fjernet inden den 1 .
december 1989.

I

l) Optimistjollebroen og dertil hørende bådstativer og
materialekasse.

2) Den store grønne container opstillet ved Odense Sejlklubs bro,
idet det samtidig forventes, at Odense Sejlklub på baggrund af
det under besigtigelsesmødet passerede vil forelægge nævnet
projekt til opstilling af affaldsbeholdere indhegnet af et
stativ.
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3) Reklameskiltet opstillet ved Odense Sejlklubs bro.
4) De 2 telefonpæle i området.
5) Skuret ved fiskernes bro.
6) Den grønne container ved fiskernes bro.

7) De 14-~5 både, hvoraf nogle med stativer, der er henlagt
øst for fiskernes bro.

8) Den af Sejl- og Motorbådsklubben Frem etablerede pontonbro.

Derimod meddeler nævnet i medfør af samme bestemmelse under
hensyn til de tidligere meddelte tilladelser og det lange
tidsrum, der er hengået siden etableringen fandt sted,
dispensation til bibeholdelse af broerne tilhørende Odense
Sejlklub og de stedlige erhvervsfiskere samt som tilbehør til
disse broer kasserne til is ved erhvervsfiskernes
bro,vaskestativet ved Odense Sejlklubs bro, samt såfremt det
indbygges i et skab, elskabet ved samme bro.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 13, § 34 og
§ 58 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for
Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse
inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart af
nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 13, § 34 og § 58.

Chr. Siersted~
formand.

Fyns Amtskommune,
Forvaltningen for Teknik og Miljø,
Landskabsafdelingen,
Ørbæk vej 100,
5220 Odense Sø.



Modtaget I
Skov· og Naturstyrelsen

2 3 i1AR. 1995

FREDNINGSNÆVNET
FOR FYNS AMT
Toftevej' 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20

Assens, d. 22.03.95
Sag nr. F. 12/1995.

Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dat q til:

Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen,
Amtsgården, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø .• Nævnets afgørelse kan indbringes for Natu~klagenævnet, Vermunds-
gade 3.8 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nær-
værende meddelelse.

P.N.V .

• J 1.
2 .

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100
Fyns Windiurfing klub, v/Peter Kristoffersen,
th., 5000 Odense C.

3. Kommunalbestyrelsen i Kerteminde, 5300 Kerteminde.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Birthe Rosholt,

østergade 2, 5300 Kerteminde.
6. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt, v/

Flemming Byskov, Bystævnevej lA, 5750 Ringe.
7. Wenzel Martinussen, Vestergade 73, 5300 Kerteminde.
8. Finn Thomsen, Kroggårdvej 91, Næsby, 5270 Odense N.
9. Søren B. Storm, Kystvænget 3, 5300 Kerteminde.

København ø.
Lahnsgade 82, 1.

1':2.. 11/9- (~« c I
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Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Amtsgården
Ørbæk vej 100
5220 Odense Sø

.. Ved skrivelse af 9. februar 1995 har Fyns Amt fremsendt en ansøg-
ning fra Fyns Windsurfing klub om tilladelse til i forbindelse
med et windsurfingstævne den 6.-7. maj 1995 på Korsøre at opstil-
le et telt og en skurvogn i forbindelse med stævnet, således at
telt og skurvogn opstilles fredag den 5. maj 1995. Det hele vil
blive fjernet fra pladsen søndag aften.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3. januar
1936, hvoraf bl.a. fremgår, at henstilling af omnibusser eller
andre køretøjer til beboelse eller varigere ophold, opstilling af
plankeværker, reklameskilte, plakater eller andre skæmmende ind-
retninger er forbudt, jfr. punkt B a.

Det fremgår
kendegivet,
Fyns Amt har

af amtets skrivelse, at Kerteminde kommune har til-
at man ikke har indvendinger imod stævnet, ligesom
oplyst, at man ikke har indvendinger mod stævnet.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50 på betingelse af, at der fo-
retages oprydning umiddelbart efter stævnet.

Afgørelsen er enstemmig.



Modtaget;
Skov- og NatlJrc:tvrelsen

•
Fredningsnævnet

for
Fyns Amt

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 7l SS 20

Dato: 30/04-96

Journal nr.: Frs. 12/1996

e Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til:

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 Kø-
benhavn ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse.

Ilt:VØd ~
L"AliceKnu'~(:>2/l

overass.

61. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
2. Kommunalbestyrelsen i Kerteminde, 5300 Kerteminde
3. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
4. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Birthe Rosholt, 0stergade 2, 5300

Kerteminde.
5. DOF-FYNs Fredningsudvalg v/Morten Nielsen, Valdemarsgade 16, 5700 Svendborg
6. Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, 5600 Faaborg.

4Ijø. og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996· / '/ l: /:' ,-' r-C I --atf;-
Akt. nr.



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 SS 20

Dato: 30/04-96
Frs. 12/1996

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø.

Vedr.: Deres .j. nr. 8-70-51-41-439-34-96 •• Ved skrivelse af 25. marts 1996 har Fyns Amt på vegne Fyns Windsurfing Klub ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til afholdelse af et windsurferstævne i dagene 21. og 22.
april 1996 på Korsøre.

Stævnet forudsætter som tidligere år fredningsnævnets dispensation fra Overfrednings-
nævnets kenåelse af 3. januar 1936, hvoraf bl.a. fremgår at henstilling af omnibusser el-
ler andre køretøjer til beboelse eller varigt ophold, opstilling af plankeværk, reklameskil-
te, plakater eller andre skæmmende indretninger er forbudt, jf. punkt B a.

Som tidligere år forventes der opstillet et telt og en skurvogn i forbindelse med stævnet.

Fyns Amt har ingen indvendinger mod det ansøgte, og Kerteminde kommune har lige-
ledes overfor nævnet tilkendegivet, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør ,af naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til
det ansøgte. Det er en betingelse for tilladelsen, at der foretages oprydning umiddelbart
efter stævnet.

Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 1020 - Telefax 6471 5520

Dato: 25 .09 .19 96
Journal nr.: Fr s. 45/ 1996

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø
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• Ved skrivelse af 2. september 1996 har Fyns Amt på vegne Fyns
Windsurfing Klub ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at af-
holde et surfstævne på Korsøre i dagene 28.-29. september 1996.

Området er fredet, således at der ikke må bebygges, beplantes,
opsættes master og lignende samt ændres på terrænformerne, lige-
som teltslagning og campering ikke er tilladt uden nævnets til-
ladelse.

Fredningsnævnet har tidligere og senest i april 1996 meddelt til-
ladelse til afholdelse af lignende stævner.

Fyns Amt har indstillet, at der meddeles tilladelse.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til afholdelse af
windsurfingstævne i Korsøre i dagene 28.-29. september 1996 på
vilkår, at Fyns Windsurfing Klub sørger for oprydning, når stæv-
net er afsluttet.

Afgørelsen, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50.



Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede .

• lit



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
TIr. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520 REG. Nit O~S~·~

Dato: 26/02-96
Frs. 1/1996

Jørgen Otto Hjorth
Rigensgade 11 A
Tværfløjen
1316 København K.

Ved skrivelse af 9. januar 1996 har Fyns Amt forelagt fredningsnævnet et sag vedrøren-
de en gravet grøft på ejendommen matr. nr. 22-t Nordskov by, Stubberup, Horseklint
174. Ejendommen er fredet i henhold tilOverfredningsnævnets kendelse af 28. maj
1968. Der er tale om en status quo fredning, og i fredningskendelsen hedder det bl.a., at
ændring af terrænformerne ikke er tilladt.

Nævnet har afboldt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet redegjorde De for baggrunden for, at De havde gravet en grøft og frem-
hævede, at det skyldtes dels at grøften og volden skulle virke som kystsikring, dels at det
skulle forhindre ulovlig parkering på stedet.

Fyns Amt har i fremsendelsskrivelsen bl.a. udtalt:

"Fyns Amt finder imidlertid ikke, at volden kan have nogen væsentlig betydning
for oversvømmelse på ejendommen, idet vejen ligger i samme niveau på nabo-
ejendommene (det forbundne kar).

Da grøften og volden virker uheldige landskabeligt set, og vi ikke finder, at der
i ansøgningen er fremført sådanne argumenter, der kan begrunde en dispensa-
tion fra fredningsbestemmelseme - eller fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 15 -
indstilles det, at der meddeles afslag til bibeholdelse af den ulovligt etablerede
grøft og vold."

Fyns Amt har under mødet henholdt sig til skrivelsen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet finder ikke, at der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder,
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der må kræves for at meddele tilladelse til det ansøgte, der efter fredningsnævnets opfat-
telse, når hensyn tages til at der er tale om en status quo fredning med et forbud mod ter-
rænændringer, vil stride mod fredningens formål, hvorfor der meddeles afslag til det an-
søgte om en efterfølgende godkendelse af det gravede grøft med jordvold.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens §50, er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

s. Raunholt

I

h
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SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1996-1213/7-
0001
Ref. LT-P

Den 19. november 1996

Klage over fredningsnævnets afgørelse vedr. gravet grøft på
ejendommen, matr. nr. 22-t, Nordskov by, Stubberup.

• Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed fredningsnævnets
afgørelse af 26. februar 1996 vedr. grøft og jordvold på den
ovennævnte ejendom.

. Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78
stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. 1, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse af opgaver og ~eføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.

Redegørelse for sagen.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28.
maj 1968 vedrørende fredning af arealerne rundt om Fællesstrand
ved Hindsholm nordspids.

• Det fremgår af sagen, at amtet i forbindelse med udøvelse af
tilsyn har konstateret, at der ud for Deres ovennævnte ejendom
er gravet en grøft langs vejen til Horseklint. Den opgravede
jord er anbragt som en vold.

De har herefter i brev af 3. januar 1996 til amtet oplyst, at
formålet med grøften og volden dels er at dæmme op for de lej-
lighedsvise oversvømmelser af Deres grund fra Fællesstrand'i
forbindelse med højvande eller storm, dels at forhindre uved-
kommende parkering på strandengen. De har samtidig ansøgt om
tilladelse til at bibeholde anlægget.

Amtet har i brev af 9. januar 1996 videresendt Deres ansøgning
til fredningsnævnet med en indstilling om, at der meddeles

Skov- og Naturstyre/un

Hara/dsgade 53

2100 København ø
T/f. 39 4720 00

Fax 39 27 98 99
Te/ex 21485 nature dk
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afslag på det ansøgte. Amtet er af den opfattelse, at volden
ikke kan have nogen væsentlig betydning for oversvømmelse på
ejendommen, idet vejen ligger i samme niveau på naboejendommene.
Amtet finder endvidere, at både volden og grøften virker land-
skabeligt uheldigt.

Fredningsnævnet har den 15. februar 1996 afholdt møde og fore-
taget besigtigelse i sagen.

Den 26. februar 1996 har fredningsnævnet meddelt afslag på Deres
ansøgning. Fredningsnævnet har således ikke fundet, at der
forelå sådanne ganske, særlige omstændigheder, der må kræves for
at meddele tilladelse til det ansøgte, der efter nævnets op-
fattelse - når hensyn tages til at der er tale om en status quo
fredning med et forbud mod terrænændringer - vil stride mod
fredningens formål .

• Med brev af 11. marts 1996 har De indbragt fredningsnævnets
afgørelse for Naturklagenævnet, der har videresendt klagen til
behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

De har bl.a. anført, at De har stor respekt for smukke naturom-
råder, men at De samtidig har et ønske om at beskytte Deres
ejendom mod oversvømmelser og ulovlig parkering. De gentager i
den sammenhæng, at volden virker som kystsikring. De har endvi-
dere tilkendegivet, at De vil være indstillet på, at ændre
udformningen af grøft og vold til en mindre markant profil.

Skov- og Naturstyrelsen har forelagt Deres udtalelse for amtet,
der i brev af 2. september 1996 har kommenteret Deres klage.

Efter amtets opfattelse kan grøft og vold ikke ændres således,
at der vil kunne meddeles dispensation til det ansøgte.

•
De har herefter i brev af 25. september 1996 til styrelsen
gentaget, at grøften tjener sit formål ved at bl.a. at hindre
større vandsamlinger på vejen, der gennemskære r Deres grund. De
har endvidere anført, at der siden fredningsnævnets besigtigelse
har indfundet sig plantevækst i grøften og på jordvolden. Dette
sammenholdt med vejrligets nedbrydning af voldprofilen har
medført, at grøft og vold nu falder helt sammen med omgivelser-
ne.
De har den 3. oktober 1996 fremsendt 4 fotos af grøften ud for
Deres ejendom.

Begrundelse for Skov- og Naturstyrelsens afgørelse.
Formålet med fredningen er at bevare arealerne i tilstanden på
fredningstidspunktet - status quo fredning. Det fremgår direkte
af fredningsbestemmelserne, at ændring af terrænformerne ikke er
tilladt.
på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger finder styre-
lsen at kunne tiltræde den af fredningsnævnet anlagte vurdering
og trufne afgørelse.
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Styrelsen er således enig med fredningsnævnet i, at tilladelse
til bibeholdelse af grøft og jordvold vil være i strid med fred-
ningens formål - uanset disse foranstaltninger måtte have en vis
kystsikringsmæssig virkning.

Fjernelse af grøft og jordvold skal ske senest den 1. april
1997.

Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88, stk. l .

M79. venlig hilsen
qJ.JL (['vi - 7>~~

Lisbeth Toft-Petersen
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Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Amtsgården
Ørbæk vej 100
5220 Odense Sø

REG..NR~ 0'-\5?>. eJO

tt Ved skrivelse af 4. marts 1997 fra Fyns Amt har Fyns Windsurfing
Klub anmodet om tilladelse til at afholde stævne på Fyns Hoved i
dagene 19.-20. april 1997.

Fredningsnævnet har i 1996 behandlet en tilsvarende ansøgning.

FredninH~ævnet skal ud!ale:
Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet ingen indvendinger har
mod, at stævnet afholdes på vilkår som i 1996, at Fyns Windsur-
fing Klub sørger for oprydning efter stævnet.

Afgørelsen, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50.

tt
Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

S RaunhOl~~
n stformand
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FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 !O 20 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 9. juli 1998
Journal nr.: Frs. 24/98

Nationalmuseet
Research Department
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.

REG. NR. 0'15~·GO,

• Ved skrivelse af 2. juni 1998 har Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter
ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at anbringe 2 stk. 20" containere på Korsøre tæt
ved Odense Sejlklubs bro i perioden fra 14. august til 15. september 1998. Som begrun-
delse for ansøgningen har Nationalmuseet anført, at der i denne periode foretages en
kombineret forsknings- og uddannelsesudgravning af en 7.000 år gammel submarin sten-
alderboplads ved Mejlø, Fyns Hoved. Containerne skal bruges til opbevaring af dykker-
nes omfangsrige grej samt udgravningsudstyr og kasser/kar til de forhåbentlig mange
gode fund.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Kerteminde kommune og Fyns Amt, der
begge har udtalt, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål. Det forudsættes, at containernes placering respekterer den eksiste-
rende bevoksning, og at der ryddes pænt op efterfølgende .• Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lavens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

, .'
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