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Sikring af areal for offentligheden.

Arealet skal i fuld udstrækning være tilgængelig for offent-
ligheden til ophold og badning. Arealet må ikke anvendes til
opstilling af campingvogne, telte og lignende. Arealet m~
ikke under nogen form ~nvendes til parkering.
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OVERFREDNINGSHÆVlffiTS KENDELSESPROTOKOL

ilr 197 '1, d.en. 26. august , afsagde overfredningsnæv-
net. følg2nde

k e n d e l s e

~, i ~ar,cn nr. 2175/72 0111 fredning af matr.nr. 311S, Ristinge by,

Ih.JmbJ e sog:...

I dc~ af freuninesnævnet for ~{n.s ænts sydlige
kreds d. 11.12.1972 afsaete kendelse hedder det:

fredninp-f'-',-' ..
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Ved skrivelse af 24. maj 1971 har fredningsplanudvalget for Fyns

amt rejst fredningssag for så vidt angår den Langelands Motorforening

tilhørende ejendom matr. nI', 31 x, Ristinge by, Humble sogn, idet der

er nedlagt sålydende påstand:

nArealet skal i fuld udstrækning være tilgængelig for offentligheden

til ophold og badning.

Arealet må ikke anvendes til opstilling af campingvogne, telte og

• lignende eller på anden måde tages i brug som lejr eller campingplads.

Arealet må ikke under nogen form anvendes til parkering, bebyg-••"e

"

•

,..'

gelse eller andre formål, der kan forringe eller vanskeliggØre udnyttel-

se som offentlig tilgængelig opholds- og strandareal",

Ejendommen er vist på vedhæftede kortbilag.

Terrænet omkring Histinge Klint på Langeland udmærker sig ved

stor naturskØnhed og - for så vidt angår en del af den sydvestvendte kyst

- tillige ved en god badestrand, Ved Svendborg amts fredningsnævns ken-

delse af 5/4 1921 blev en væsentlig del af selve klinten fredet, således at

der sikredes adgang for offentligheden, herunder til brug af parkerings-

plads på matr. nr. 31 ~, samt forbud. mod bebyggelse. Kendelsen blev

med visse indskrænkninger stadfæstet af Overfredningsnævnet ved kendel-

s e af 10/ 6 1922.

Ved fredningsnævnets kendelse af 28/10 1949 blev fredningen af klin-

ten væsentligt udvidet, og på grænsen mellem matr. nr. 31 ~ og matr. nr.

4 ~ blevet stendige fredet, men iØvrigt berØrtes matr. nr. 31 x ikke af

fredningen, der i alt væsentligt blev stadfæstet ved Overfredningsnævnets

kendelse af 13/12 1951. Ved overenskomst af 7/5 1960 mellem Langelands

lVfotorforening, som siden 1931 har ejet matr, nI', 31!, og Humble sogne-

råd samt fredningsnævnet blev der tillagt Humb1.e kommune en subsidiær

forkØbsret til parcellen, ret for almenbeden til ophold og badning, men med



- 3 -

fortrinsret til at færdes med motorkØretØjer for foreningens medlemmer

og med adgang til teltslagning mod vederlag, og endelig blev der af fred-

ningsnævnet ydet et bidrag til toiletforsyning med 3, 000 kr., men intet

vederlag for fredningen derudover.

Der er i 1971 i forbindelse med en fredningsdispensationssag skaf-

fet almenheden adgang til benyttelse af 2 toiletter ved sommerpensionatet

"Havblik", som er beliggende på matr. nr. 24 ~ i nærheden af stranden.

I 1971 har Sydlangelands kommune erhvervet ejendommen matr. nr. 2 b,

23 ~ og 31~, og de ubebyggede arealer 23 ~ og 31 ~ er derefter fra kom-

munen overdraget til ministeriet for kulturelle anliggender.

Efter matrikelkortet og det kortbilag, som ledsager nærværende ken-

delse, er en mindre del af parcellen, nemlig det nordØstlige hjØrne belig-

gende landværts strandbyggelinien. Alene dette areal ville efter naturfred-

ningsloven af 18/6 1969 § 46 stk, 1 nr. 1 kunne benyttes til opstilling af

campingvogne, medens resten af arealet, i hvert fald indtil videre, jfr.

samme bestemmelse stk. 8, alene må benyttes til teltning. Nævnet har i-

midlertid konstateret, at forholdene i marken ikke længere er stemmende

med disse kort, idet kystens borterodering har medfØrt, at arealet nu i sin

helhed eller praktisk taget i sin helhed er beliggende sØværts strandbygge -

linien, og man har endvidere konstateret, at væsentlige dele af arealet be-

nyttes til campering med anvendelse af campingvogne, kun i meget beske-

dent omfang til teltcampering. Campi.ngvognene henstår i et vist omfang

også på arealet uden for den egentlige sommersæson og synes da ikke at

være beboede, i hvert fald ikke på hverdage,

Som begrundelse for fredningspåstanden har fredningsplanudvalget

anfØrt, at denne opstilling af campingvogne virker særdeles uheldig i land-

skabelig henseende ikke mindst i betragtning af, at arealet ligger mellem

kysten og tilkØrselsvejen til Ristinge Klint. Hertil kommer, at der er en
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meget stor publikumstilstrØmning til strandarealerne i Ristinge-området,

•

og at det derfor ud fra et planlægningssynspunkt er uheldigt, at et kystare-

al som det heromhandlede beslaglægges til opstilling af campingvogne.

Fredningspastanden er tiltrådt af Sydlangelands kommune, og fred-

ningen er anbefalet af statens naturfrednings- og landskabskonsulent, som

særlig har fremhævet, at fredningssagen indgår som et led i en samlet

planlægning og udbygning af Ristinge-halvØen_ Endvidere af friluftsrådet,

Fyns amtsråd og naturfredningsrådet.-.
• Ejeren af arealet, Langelands Motorforening, har principalt modsat

"e sig fredningen. Subsidiært har foreningen foreslået, at der som erstat-

ning skaffes mulighed for, at arealet matr. nr. 10 ~ og 22 ~, Ristinge, i-

følge tingbogen på henholdsvis 8 ha 6987 m2 og på 1 ha 7605 m2 heraf vej

310 m2, kan stilles til rådighed for foreningen, subsidiært en mindre del

heraf. Det anføres, at ejeren er villig til afståelse. Derudover Ønskes en

kontant erstatning for afståelsen af toiletbygningen på matr. nr. 31.!, idet

det refereres, at opfØrelsen har kostet 55.000 kr., hvortil kommer det af

foreningens medlemmer udførte arbejde. De nævnte udgifter er ikke nær-

.,

mere dokumenteret. Foreningen har efter fredningsnævnets anmodning ved-

lagt regnskaber for årene 1969, 1970 og 1971, og har bemærket, at cam-

peringsafgifterne er fastsatte således, at der ikke tilstræbes nogen egent-

lig fortjeneste. på driftsregnskabet for 1969 er campingafgifter opfØrt med

16.045 kr., driftsudgifter er opfØrt med 11.070 kr. og til udvidelse er brugt

6.689 kr. De tilsvarende tal for 1970 er 20.392 kr., 13.493 kr. og 7.478 kr. ,

og for 1971 19.576 kr., 17.198 kr. og 365 kro,

Fredningsnævnet har enstemmi.gt besluttet, at fredningen under hen-

\\., e

syn til, at arealet er af væsentlig betydning for befolkningens friluftsliv,

idet almenheden ved denne fredning får let adgang til en af amtets

bedste badestrande med tilhørende bagland, bØr fremmes. Der henses herved
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også til, at de allerede foretagne fredninger i forbindelse med statens er-

hvervelse af arealei giver grundlag for bevaring og pleje af et større om-

råde, hvis landskabelige værdi og beliggenhed har væsentlig betydning for

almenheden. Nævnet finder- imidlertid, a.t Jd vil være rettest, at frednin-

gen sker ved, at arealet i medfØr af naturfredningslovens § 19 afstås til

staten. Det må antages, at fredning ved pålæg af servitutter som påstået

vil gøre grunden fuldstændig værdiløs for ejerne og fØre til samme er-

statningsbelØb som ved en fuldstændig overtage ise I hvorhos overtagelsen

vil give de bedste muligheder for arealets administration til udelukken-

de anvendelse til rekreative formåL Nævnet må bortse fra muligheden

for at skaffe erstatningsarealer til fordel for motorklubben, idet man må

gå ud fra, at der slet ikke foreligger politisk mulighed for at skaffe finan-

ciel bevilling til arealerhverveise til fordel for en temmelig snæver kreds

af medlemmer i en lokal motorforening, subsidiært medlemmer af Fore-

nede danske Motorejere. Fredningen må derfor gennemfØres således, at

der ydes erstatning for overtagelsen.

Det bemærkes, at ministeriet for kulturelle anliggender i skrivelse

af 22. september 1972 har erklæret sig indforstået med, at ejendomsret-

ten tillægges staten. Fredningsplanudvalget har ved sin repræsentant, der

gav mØde under nævnets forhandling, erklæret sig enig heri.

Erstatningsberegningen har nævnet foretaget med bistand af vurde-

ringsrådsformanden for Langeland og er kommet til det resultat, at ud··

gangspunktet for grundprisen må være 20 Øre pr. m2, det vil sige f'n grund-

pris af ialt ca. 6. 000 - 8. 000 kr., hvorved særlig tage s i betragtning, at

grunden ikke lovligt kan udnyttes til bebyggelse eller henstilling af cam-

pingvogne, og at der. allerede på grund af den hidtidige benytteises bety-

delige slitage på klit- og strandvegetationen på arealet, efter nævnets me-
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ning ikke bØr meddeles dispensation til fortsat opstilling af campingvog-

ne efter naturfredningslovens § 46 stk 6. Ved beregningen af erstatnin-

gen for toiletbygningen har nævnet henset til, at vedligeholdelsestilstan-

den må betegnes som ret ringe, og til at der kan ventes pålagt bygningen

en betydelig kloakeringsafgift. IfØlge landvæsenskommissionskendelse af

13/12 1971 blev afgiften beregnet til 44.880 kr., men ifølge udkast til

overlandvæsenskommissionskendelse påtænkes bidraget forhøjet til ca .

68.880 kr. Det bemærkes, at nævnets formand har repræsenteret sta-

ten på et mØde for overlandvæsenskommissionen den 26. september 1972

og her henstillet, at kommissionen gennemgår fordelingen påny i lys af

den nye benyttelse af terrænet og toiletbygningen. Kendelse er afsagt den

17. november 1972.

••

Nævnet finder ikke, at der er basis for at tillægge erstatning ud fra

synspunkter i retning af mistet" goodwill" J idet motorforeningen ikke læn-

gere kan forvente at måtte drive pladsen til campering med campingvog-

ne, men alene som teltplads, hvilket efter nævnets mening klart ville gø-

re pladsen helt urentabel.

Ud fra disse synspunkter bestemmes erstatningsbeløbet efter ejen-

dommens værdi i handel og vandel til 55. 000 kr. J hvori fragår det i sin

tid af det offentlige ydede tilskud til toiletbygningen på 3.000 kr, altså

ialt 52. 000 kr. BelØbet forrentes fra kendeIsens dato som anfØrt i natur-

fredningslovens § 21 stk. 4.

Det bemærkes, at der ikke er panthavere i ejendommen.

Erstatningsbeløbet udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af amts·,

fonden.

'.'
ti

Som følge af fredningen vil deklaration lyst 14/5 1960 om forbud mod

salg m. v. kunne slettes i tingbogen.
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Thi bestemmes:

Ejendommen matr. nr. 31~, Ristinge by, Humble sogn, fredes i

medfør af naturfredningslovens § 19 til overtagelse af staten ved mini-

steriet for kulLurell~ aHliggendeL

Der tillægges den hidtidige ejer, Langelands Motorforening, i er-

statning 52.000 kr., som forrentes fra i dag til betaling sker med 10/0

over den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto, der er gældende

for i dag. BelØbet vil være at udrede af statskassen med 3/4 og amts-

fonden med 1/4.

Th. Lykke Hansen
JuL Paulsen

[{)I'mand Alfred Nielsen

Ovennævnte kendelse kan af ejendommens ejer inden 4 uger ind-

bringes for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 KØbenhavn V.

.,

Kendelsen kan inden samme frist indbringes for Overfredningsnæv-

net af en række myndigheder, jfr. naturfredningslovens § 22 stk. 2.

Kendelsen vil desuden af fredningsnævnet blive forelagt Overfred-

ningsnævnet i medfØr af naturfredningslovens § 25.•
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Overfredningsnæv~et har efter anke fra motorforeningen
d. 11.3.1974 afholdt besigtigelse under-deltagelse af repræsen-
tanter for denne samt for de interesserede myndigheder, hvoref-
ter overfredningsnævnet på stedet fremsatte tilbud om en erstat-
ning på 175.000,- kr. for overtagelse pr. 1.4.1974 og forrent-
ning fra samme dato, idet man kunne tiltræde, at fredning fandt
sted som anført, men und0r hensyn til det oplyste om det siden
1932 passerede f~1dt~ at jet måtte lægges til grlli~å,at camping
fandt sted lovligt.

Denne erstat~ing har motorforeningen accepterGt, hvoref-
ter udbetaling har fundet sted den 9. maj 1974.

Ved anmærkningsfri tinglysning af overfredningsnævnets
kendelse som adkomst for miljøministeriet vil aflysning af fred-
ningsnævnets kendelse som foreløbig adkomst for ministeriet være
at foretage.

Et kort, nr. 7-104, udvisende det fredede, der udgør ca.
3 ha, er vedhæftet kendelsen.

T h i b e s t e ID m e s

Den af fredningsnævnet for Fyns ~nts sydlige frednings-
kreds den 11.12.1972 afsagte kendelse stadfæstes med de af det
foranstående følgende ændringer.

FredningsbesteJnmelserne er sålydende:
Arealet skal i fuld udstrækning være tilgængelig for

offentligheden til opho:i..dae bsdning.
Arealet må ikke anvendes til opstilling af cænpingvogne,

telte og lignend.e eller på anden måde tages i brug som lejr e1-
ler c~~pingplads.
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Arealet må ikke under nogen form anvendes til parkering,
bebyggelse eller andre formål, der kan f:orringe eller vanskelig-
gøre udnyttelse som offe~tlig tilgængelig opholds-- og strandare-
al.

I erstatning er udbetalt Langelands l'iIotorforeningved
la.Yldsretssagfører A. Tralle Christensen, Rudkøbing, en erstat-
ning på 175.000,- kr. med renter 11 fa p.a. fra den 1.4.1974 og
indtil udbetalineen, at udrede af statskassen med 3/4 og Fyns
amtskoR~une med 1/4.

Overfred:lingsnævuets kendelse tinglyses som s.dkomst for
miljøministeriet.

Udskriftens rigtighed bekræftes

ek
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~--=----'--_---':"-_------.---------------·'e oktober 1972.

II Ir

i e.:::. ....................
I~

!
4t:tt. rredet

, 7/. O/n. ken~~/se
,-af' /..3. /2 - S/.e
·e

'-_ /ItUHlHI/ ;:;-et7/J~/?9S9rt:P/Jse. for

det-afståe.d~ aret::zt

e Matr. nr. 312S

Ristinge by, Humble sogn.

Målfor hoLd 1: 4000.

~.3 !!-
/VI/ti?n? ln~:S!~r/et)

Kortbilag hørende til Grundkort IIdarlwjdet den: 197.2.

Sted: F Pu. for F,.l(I"7S Qmi.

Rettelser, tilfojclser m. v.

a fIliato rredn /rzy;sSeKret'r:p-;'a~
/9-8-7-f..

OVERFREDNINGSNÆVNETS

kt'lldp\sc i sa~ ilT.: 2/75,-6.2.
'"Kc~t 7- 10



FREDNINGSNÆVNET>



,.

År 1972 den 11. december afsagde fredningsnævnet for Fyns

amts sydlige fredningskreds i

fr s, 158/1971 : Fredning af matr. nr. 31.!,

Ristinge by, Humble sogn,

sålydende

K E N D E L S E;

CITERET FULDT UD I OFN KENDELSE AF 26/8 1974
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