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Fredning i Fyns amt.

Lokalitet: Norete
Kommune: Fåborg

Sogn Horne

't6'fO .00

Reg. nr.: 431-06-09
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I I / 1: 25.000

Ejer Privat

IAreal 118 ha incl. Noret (ca 41 ha)

Fredet FN 25/9-1968

e OFN 31/10-1969
FN 28/11-1983

Formål Landskabsbevaring.

Indhold Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra nødvendige tilbygninger
til eks. landbrugsejendomme. Der må ikke opstilles boder, skure,
master eller andre skæmmende indretninger. Terrænformerne må ik-
ke ændres ved afiravniQg eller opfyldning. Noret må ikke afvan-
des. Arealerne ma ikke benyttes til campingplads. Offentlig ad-
gang til fods ad markvej. Endvidere har offentligheden ret til
ophold på matr. nr. 48 BØjden.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

-, ===============

År 1969, den 31. oktober, afsagde Overfredningsnæv-
net følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 1996/68 vedrørende fredning af Noret ved Bøjden
med omliggende arealer i Horne kommune, Svendborg amt.

I den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds
den 25. september 1968 afsagte kendelse hedder det:
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Ved skrivelse af 70 juli 1967 har Danmarks Naturfredningsfore-
ning for nævnet rejst fredningssag med hensyn til Noret ved Bøjden
med omliggende arealer. Det hedder nærmere i skrivelsen:

" ••• ooForslaget omfatter ikke dæmningen over Noret og havne-
arealet.

Noret er en lagune 9 en oprindelig mindre bugt ud mod Lillebælt.
De gamle klinter er nu græsklædte med enkelte buske. Bugten er i
årenes løb blevet afskåret a~ en strandvold9 bestående af ret store
sten og sand. Bag volden findes typisk strandeng gennemskåret af så-
kaldte "løb"9 der muligvis er gamle udløb fra Noret9 og som går så
godt som vinkelret ind på strandvolden. Herefter kommer åben sø med
ret lav vandstand på dybeste sted li meter9 men gennemgående kun l
meter. Ind mod den oprindelige kyst findes et ret bredt sivbælte9
hvorefter arealet går over i de gamle klinter.

Dette vil sige - hvilket har betydning både landskabeligt og
for fuglelivet - at der findes 5 typer af landskaber: nøgen strand9
'våd strandeng9 åben sø9 et rørbælte og endelig klinter med visse
steder selvgroet småkrat.

Det gab9 der forbinder Noret med havet (Lillebælt) 9 er under-
tiden ]~kket af strandvolden. Imidlertid kan man se, at søen slår
over ved højvande9 og yderligere er strandvolden som en si, såle-

'des at saltvandet siver ud og ind.
Det skal fremhæves 9 at fiskeriet i Noret altid har stået åbent

for enhver 9 idet man i så henseende har betragtet Noret som hav9
'men at Steensgård gods har forbeholdt sig jagt og rørskær.

Vandarealet er ikke matrikuleret, og man må antage, at dette
henhører under søterritoriet.

Efter at der er lagt en dæmning over Noret, har Steensgård
gods ønsket at gennemføre en landvinding for den nordlige del af
Noret. Dette har ministeriet for offentlige arbejder nægtet jfr.
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"• ministeriet for kulturelle anliggenders skrivelse af 8.5. d.å.

(bilag 2).
Der knytter sig~l stedet meget betydelige videnskabelige inter-

esser, særlig skal fremhæves de ornitologiske, idet der som anført
findes 5 forskellige biotoper, hvilket giver mulighed for et meget
varieret fugleliv. I denne forbindelse skal henvises til erklæring

'af 3.1.67 fra landsforeningen Fynske Naturvenner ved overlærer J.K.
Groth (bilag 3), erklæring fra samme' af J.l. 67' (bilag 4), erklæring
af 3.10.66 fra strandjagtkonsulent V.M.FynOoe (bilag 5) samt erklæ-
ring fra Dansk Strandjagtforening, Fåborg afd. af 16.10.66 (bilag 6).

'Hertil kommer, at området med dets meget' særprægede natur er
af stor landskabelig skønhed og af rekreativ værdi. Det er således
Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at området er frednings-
værdigt i henhold til naturfredningslovens' § ilt.

Naturfredningsforeningen har i samme skrivelse nedlagt følgende
fredningspåstand:

"Bebyggelse skal ikke være tilladt, bortset fra nødvendig til-
bygning til allerede eksisterende landbrugsejendomme., Opstilling af boder, skure, master eller andre skæmmende indret-
ninger skal ikke være tilladt.

Udenfor de nu til haver udlagte arealer og arealer som allerede
4t er bevoksede med træer eller buske må tilplantning med buske eller

løv~ og nåletræer ikke finde sted.
Nu udyrkede arealer må ikke opdyrkes.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
Noret må ikke afvandes.
Tilledning af spildevand til Noret 'må ikke finde sted.
Store sten må ikke bortsprænges eller fjernes.
Eksisterende stengærder må ikke rydd'es.'
Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald eller etab-

lering af bilophugningspladser.
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Arealerne må ikke benyttes til campingplads o

OffentlighedBn skal have adgang til fods ad den langs områdets
sydgrænse gående markvej samt på den på kortet med stiplet linie
fremhævede vejo

Endvidere skal offentligheden have re~ til at tage ophold på
matT. nro 48, Bøjden, Horne sogno

På de påtaleberettigedes foranledning skal selvsåede træer og
buske kunne fjerneso De påtaleberettigede skal endvidere have ret
til at foretage de fornødne foranstaltninger til bevarelse af ste-
dets naturværdier o

Påtaleret tillægges fredningsnævnet, Naturfredningsrådet og
Danmarks Naturfredningsf'orening" o

Sagen omfatter de i nedenstående fortegnelse og på vedhæftede
kort beskrevne arealero

Sagen har været forelagt Naturfredningsrådet, der i sin erklæ-
ring af 19 o oktober 1967 har henholdt sig ti'lsin udtalelse af 100

januar 1967 til ministeriet for kulturelle anliggender. Denne ud-
talelse til ministeriet blev afgivet i anledning af, at Steens~
gaard gods - s'om nærmere omtalt i naturfre'dningsforeningens oven-
for citerede skrivelse af 7. juli 1967 - havde ansøgt om tilladelse
til at gennemføre en landvinding for den 'nordlige del af Noret, og
udtalelsen indeholder de samme synspunkter, 8mb. er påberåbt i na-
'tUl'fredningsforeningens rejsnings'skrivelse 'af 7. juli 1967 o

Fredningsplanudvalget for Fyn har ve'd erklæring af 16 o november
1967 anbefalet, at fredningen gennemføres i overensstemmelse med den
n'ed'lagtefredningspåstand o

Meddelelse om sagens rejsning har været indrykket i Statsti-
dende for den 170 august 1967 og i Faaborg Avis for den 16. s.mo
Denne meddelelse er endvidere tilgået lodsejerne ved anbefalet skri-
velse af 15. s.mo
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Fredningsnævnet har behandlet sagen i møder"den 18. januar 1968

og 4. april 1968, hvortil alle i ejendommene interesserede har været
indvarslet på den i naturfredningslovens'§ lo foreskrevne måde.

r møderne deltog repræsentanter f'or'Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Naturfredningsrådet, Fredningsplanudvalget for Fyn, Svendborg
amtsråd, Horn~ sogneråd og Faaborg byråd~

Samtlige lodsejere har givet møde unde~ 6~gen. De har proteste-
ret imod fredningen og har, såfremt fredningen alligevel gennemføres,
påstået sig tilkendt fuld erstatning for denne.

Lodsejerne har i første'række anført~ 'at'der ved etablering af
færgehavn ved Bøjden er tilføjet området den" skade, der kan ske. Stø-
jen fra tudende færger og susende biler 'vil"'skræmmefuglene bort. Man
har også gjort gældende, at fredninge'n ikke 'har noget særligt formål,
da det meste af området er dækket af byggelinier, og selvom fred-
rringen ikke gennemføres, vil der ikke ske nogen særlig ændring i om-
rådet. Specielt er det anført, at der i forvejen gennem tinglyst de-
klaration er sikret almenheden ophold på"og badning fra ejendommen
matT. nr. 48, Bøjden by, Horne soga. Steeasgaa~d gods hæ gJort gæl-
'dende, at Noret tilhører godset, og at det,fortsat er godsets ønske
at opfylde Noret med henblik på tilplantning. Fredningens gennemfø-
relse er derfor til hinder fOT godsets udriyt~else af sin ejendom.

For så vidt fredningen gennemføres, er der med henblik på den
nedlagte fredningspåstand fremsat følgende særlige begæringer til
ændring eller klaring af den nedlagte påstand:
at det skal være lodsejerne tilladt at holde'afløbet fra Noret til
havet opgravet,
at det må nærmere fastlægges, hvad der forstås ved "nu udyrkede
arealer",
~ det bør præciseres, hvorvidt der må anvendes gødningsstoffer og
ukrudtsbekæmpende sprøjtemidler,
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~ fredningsgrænsen ved Færgegården, matr. nr. l~, Bøjden by, Horne
sogn, ændres, således at den her kommer til at forløbe fra ejendom-

'men matr. nr. l i, Bøjden by, Horne sogn's sydvestlige hjørne mod
syd vinkelret på amtslandevejen,
~ det skal være Carl Gunder LaI'sen tilladt at foretage de afgrav~
ninger, der er nødvendige for gennemførelse af et dræningsprojekt,
der var under udførelse ved nævnets bes~g~igelse af ejendommen den
4. april 1968,

tt at det skal være tilladt at fjerne stendiger, der ligger inden for
(og ikke langs med) fredningsgrænsen, for så vidt disse er til ulem-, pe ved en rationel landbrugsdrift og
at det skal være Jørgen Sigurd Rasmussen t'illadt eventuelt at flytte
sine landbrugsbygninger med stuehus, der nu ligger inde i Bøjden by

"uden direkte forbindelse med jorderne, ud på sine af fredningspå-
'standen omfattede arealero

I tilfælde af fredningens gennemførelse har Ejner Nielsen, Jør-
gen Sigurd Rasmussen, Hans Preben Andersen o~ Karl Anton Nielsen
nedlagt påstand om erstatning på 50000 kr. pr~'~a. Steensgaard gods
har påstået s'igtilke ndt 5.000 kr. årlig i 20 år, såfremt frednin-
gen me'ctfører,at godset ikke længere kan l.ld'n'yt·teden godset ved be~
kendtgøreIse nr. 73 af 200 december 1918 om'kystfredning i Svend-
borg amtsrådskreds forbehold te ret til til eget brug fra matr. nro

l k, Bøjden by, Horne sogn, at borttage steu, ler, sand og grus,
45.000 kr. for offentlighedens adgang til den i fredningspåstanden
nævnte vej angivet med stiplet linie på et rBjsningsskrivelsen led-
sagende kort, 10.000 kr. pr. ha. for de matrikul.erede arealer og
6.000 kr. pr. ha. (ialt ca. 41 ha.) for selve Noret. Carl Gunder
Larsen har krævet 15.000 kr. pr o td o Id o o'gSteen Lundbye Nielsen
o'gIb Madsen principal t 211.650 kr o med fradrag af 20-25 % af be-

') løbet, subsidiær't en mindre erstatning mod t'il'gengæld at få ret
til at opføre endnu en beboelseaejendo~ på ejendommeno

Danmarks Naturfredningsforening har dels ved skrivelse af
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l'.marts 1968 dels på mødet den 4. april 1968 erklæret sig indfor-
stået med, at den oprindeligt nedlagte fredningspåstand ændres på
følgende punkter:
at bestemmelsen "Nu udyrkede arealer må' ikke opdyrkes" udgår,
at udløbet fra Noret til havet må holdes upgravet, hvorimod der-

ikke må ske sænkning af vandstanden ved udpumpning, ligesom der
heller ikke må ske opfyldning,

at der ikke ved fredningen sker nogen begrænsning i lodsejernes
ret til gødskning og anvendelse af ukrudtsbekæmpende sprøjte~·
midler,

at stendiger inden for fredningsområdet, der til begge sider er
omgivet af marker tilhørende samme lodsejer, udgår af frednin-
gen og

at man frafalder krav om ret for almenheden til at færdes ad vej
på matr. nr. l k, Bøjden by, Horne sogn.

Det er oplyst, at den i rejsningsskrivelsen nævnte langs
områdets sydgrænse gående markvej er en offentlig bivej.

To af fredningsnævnets medlemmer finder, at det har væsent·-
lig betydning for almenheden, at det af sagen omfattede område på
grund af 'sin landskabelige skønhed og ejendommelighE?d samt sin
naturvidenskabelige værdi bevares i sin nuværende tilstand, og at
fredningen derfor bør gennemføres i medfør af naturfredningslo=
vens § l. Disse medlemmer finder, at man af hensyn til udsigten
fra amtsl~ndevejen over den nordlige del af det fredede område
ikke kan' gå ind for , at de'nforeslåede fredningsgrænse omkring
Færgegården indsnævres, hvorved bemærkes, at det område, der her
ønskes undtaget for fredning i forvejen er dækket af landevejs-
byggelinien i medfør af naturfredningslovens § 25, stk. 4. De
finder heller ikke, at de~uden at der er udarbejdet konkrete
planer herfor, som kan forelægges nævnet til godkendelse, kan
gives Jørgen Sigurd Rasmussen forhåndstilladelse til at flytte
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sin gård ud på de fredede arealerø På samme måde findes der ej
heller åt kunne gives Steen Lundbye Nielsen og Ib Madsen til-
ladelse til at opføre endnu et beboelseshus på deres ejendom.

Disse medlemmer finder derfor, at der bør pålægges de i
nedenstående fortegnelse nævnte ejendomme eller dele af ejendom-
me følgende fredningsbestemmelser:

"Bebyggelse må ikke finde sted, bortset fra nødvendig til-
bygning til allerede eksisterende landbrugsejendomme.

Opstilling af boder, skure, master eller andre skæmmende
indretninger skal ikke være tilladt.

Udenfor de nu til haver udlagte areale~ og arealer som al-
lerede er bevoksede med træer eller buske,må tilplantning med
buske eller 1øv- og nåletræer ikke finde sted

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyld-
ning, idet det dog skal være Carl Gunder Larsen tilladt at fore-
tage de jdrdflytninger, der er nødvendige for at fuldføre de
dræningsarbejder, der var igang på hans ejendom matr. nr. 17 a,
Bøjden by, Horne sogn, den 4. april 1968, ligesom der ikke ved
fredningen sker nogen indskrænkning i Steensgaard gods' adgang
til til eget brug at borttage sten, ler, sand og grus fra ejen-
dommen matr. nr. l k, Bøjden by, Horne sogn.

Noret må ikke afvandes, men det skal være lodsejerne til-
ladt fortsa~ at holde udløbet fra Noret til havet opgravet. Til-
ledning af spildevand til Noret må ikke finde sted.

Store sten må ikke bortsprænges eller fjernes.
Eksisterende stengærder må ikke ryddes, bortset fra sten-

gærder, som er beliggende inden for det fredede område (ikke
langs fredningsgrænsen) og som på begge sider er omgivet af mar-
ker, der tilhører samme ejer.

Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald eller
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etabli~~~!e~teb~io~~~~n~~~~~~~s,~~ campingplads.
Endvidere skal offentligheden have ret til at tage ophold

på matT. nr. 48, Bøjden by, Horne sogn.
På de påtaleberettigedes foranledning skal selvsåede træer

og buske kunne fjernes, hvorved bemærkes, at der ikke er fast-
sat nogen indskrænkning i 10dsej1rnes ret til at fælde bestående
træer.

Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet for Svendborg amtsråds-
tt kreds, Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening".

Det fredede areal, der er angivet på vedhæftede af landin-, spektør Jørgen Andersen, Fåborg, udarbejdede kort omfatter for-
uden selve det umatrikulerede Nor følgende ejendomme eller dele
af ejendomme, hvis arealer er beregnet af landinspektøren efter
kortet ved hjælp af planimeter. Alle de angivne ejendomme er
matrikuleret under Bøjden by, Horne sogn:
Løbe Matr. Lodsejer: Areal inden Areal
nr. nr. f?r fred2 søværts

nlngen m strand-
bygge-
l~nienm'

I
l. l a gårdejer Ejnar 14.1000 7.8000Nielsen, idet

l f 1 f, l ~ dog 961 961
if1g. tingbogen

1 ~ tilhører N.L.R. 725 725Ladefoged, der
20 b er afgået ved 3.0000 2.9000

døden. Iflg.amt-
21 b stuen tilhører 1.7800 1.0700

alle fem numre
Ejnar Nielsen. 19.0486 11.9386
Af det areal, der ikke er dækket af strand-
byggelinien er af matr. nr. 1. ~ ca.3.0000
m2 dækket af landevejsbyggelinien •

Tilkendt
erstatning
kroner:,

25.975

.'
2. l k godsejer Peter 17.6600 17.6300Hansen.

w, 48 1760 1760et, 17.8360 17.8060 9.000
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Løbe
nr. Matr.

nr.
Lodsejer: Areal inden

f?r fred2nlngen m
Areal
søværts
strand-
bygge-
l~nien
m

Tilkendt
erstat-
ning
kroner~

3. 16 a §årdejer Jens 12.7100
igurd Rasmussen.

4. 16 d gårdejer Hans 4.6315
Preben Andersen.

5. 17 a gårdejer Carl 16.7800
Gunder Larsen._6. 18 b husmand Karl Anton 2.3100Nielsen.

19 c 5520, 2.8620
1.98007. 19 b kiropraktor Steen

Lundbye Nielsen og
20 c læge Ib Madsen. 1.1040

3.0840

o

o 11.600

5.8000 30.350

2.3100
4800

2.7900
1.3100

6400
1.9500 6.100

116.375
Det er oplyst, at hele det ovennævnte område i Horne kommunes

disposi t'ionsplan er udlagt som landbrugsområde.
Ved erstatningsfastsættelsen er det taget i betragtning, at

lodsejerne der er anført under løbe nr. l og 7 er ejere af arealer
~ landværts strandbyggelinien samtidig med, at de er ejere af arealer,

der støder direkte ud til kysten, hvilket ikke er ti.lfældet - i hvert
4t fald ikke i noget omfang af betydning - for de øvrige lodsejeres ved-

kommende. Hvad særlig angår erstatningen til lodsejerne løbe nr. 7,
hvis e jend'omi'tingboge n står noteret som landbrugs ejendom, bemær-
kes, at ifølge udskrift af tingbogen er hele ejendommen erhvervet
af læge 'Ib Madsen ved skøde af 21. september 1964 for en købesum af
90.000 kr., hvorefter Ib Madsen ved skøde lyst 4. maj 1965 har solgt
halvparten af ejendommen til kiropraktor Steen Lundbye Nielsen for
en købesum af 45.000 kr. Det er ved erstatningsfastsættelsen for..

~ denne ejendom også taget i betragtning,. at en udstykning af den cen-
trale del af ejendommens jorder til sommerhusgrunde i meget betyde-
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lig grad vil forringe den værdi en ejendom som den omhandlede vil
have som lystejendomu

De ovennævnte voterende finder ikke, at der på det fore lig-
gende grundlag vil kunne fastsættes erstatning for selve det uma-
trikulerede Nor. Spørgsmålet om erstatning herfor vil kunne gen-
optages, når en ejendomsret til Noret fyldestgørende dokumenteres.

Erstatningen for matI'o nr. 16 ~ og 16 .s. vil, medmindre ved-
kommende lodsejer skaffer afkaldserklæring herom, være at udbe-

tt tale til 0stifternes Kreditforening som panthaver i ejendomm.ene
til nedbringelse af de pågældende lån, idet kreditforeningen ved,

,

skrivelse af 8. januar 1968 har forbeholdt sig dette. For de øv-
rige ejendommes vedkommende vil erstatningen være at udbetale til
ejerne, da andre ikke har fremsat krav.

Erstatningerne forrente s med 6 % årligt fra denne kendelses
afsigelse, til betaling sker, og vil være at udrede som nedenfor
bestemt.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse på de ovenfor nævnte
ejendomme med prioritet forud for al pantegæld.

Een af fredningsnævnets medlemmer udtaler, at efter hans for-
mening, har det omhandlede område fredningsmæssigt lidt væsentlig
skade ved etableringen af færgehavnen ved Bøjden med tilsluttende
dæmning over Noret. Når henses hertil og til, at området som oven~
for nævnt i kommunens dispositionsplan er udlagt som landbrugs~~
område samt til, at meget væsentlige dele af området er dækket af

antagelig
strandbyggelinien, hvilket alt/må bevirke, at der ikke sker væsent-
lig ændring af området, finder dette medlem ikke, at der er til-
strækkelig grundlag for at foretage fredning, hvorfor han vil
nægte at fremme sagen.

Der vil være at afsige kendelse efter stemmeflertalleto

Thi bestemmes:
De i foranstående fortegnelse nævnte og på vedhæftede kort
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afgrænsede arealer fredes som ovenfor nærmere bestemt.
Påtaleret har Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds9

Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.
I eTstatning til lodsejerne udbetales de ovenfor fastsatte

beløb~ ialt 116.375 kr. tillige med rente heraf 6 % årlig fra
denne kendelses afsigelse9 til betaling sker.

Af erstatningen udredes 3/4 af statskassen.
Den sidste 1/4 udredes af Svendborg amtsfond og de i amts-

rådskredsen beliggende købstadskommuner efter folketal i henhold
til den sen~st offentliggjorte folketælling.

Nærværende kendelse vil af fredningsnævnet blive forelagt
for Overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens § 19,
stk. 3. Desuagtet påhviler det den lodsejer eller anden til anke
beføjet9 der vil søge kendelsen ændret til sin fordel, selv-
stændigt at anke kendelsen ved indgivelse af ankeskrivelse til
Overfredningsnævnet9 Nyropsgade 229 København V, inden 4 uger.

Th.Lykke Hansen. E. Rendal Peter Krogh.
formand.



- 12 -..
vendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold

til naturfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den er anket af
de under lb. nr. 2 og 7 angivne lodsejere med påstand som for

,

fredningsnævnet, subsidiært om højere erstatning.
Fredningsnævnet har ved skrivelse af l. november 1968

meddelt en berigtigelse af fredningsgrænsen mod syd, hvorefter
grænsen er den offentlige bivejs nordlige skel.

Overfredningsnævnet har den 10. maj 1969 besigtiget
det fredede og forhandlet med repræsentanter for fredningsnævnet,
fredningsplanudvalget, Svendborg amtsråd, Horne kommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Naturfredningsrådet, Dansk Strandjagtfor-
ening samt de ankende lodsejere.

Godsforvalter Bastrup, Steensgaard godskontor, der re-
præsenterede lodsejer lb. nr. 2, godsejer Peter Hansen, erklærede
sig enig i, at der under hensyn til den i forvejen tinglyste de-
klaration på matr. nr~ 48, Bøjden by, Horne sogn, ikke tilkendes
erstatning for fredning af denne parcasamt at en eventuel erstat-
ning vedrørende fredningen af Noret måtte afvente afklaring af

c ejerspørgsmålet ved en senere retssag.
Overfredningsnævnet har besluttet at gennemføre frednin-

gen i overensstemmelse med fredningsnævnet kendelse, således som
den senere er blevet berigtiget.

Da Overfredningsnævnet ikke har kunnet tilbyde de anken-
de forhøjelse af erstatningerne, har man i henhold til naturfred-
nings+ovens § 20 anmodet taksationskommissionen om at fastsætte
erstatningerne til disse. Ved en den 13. august 1969 afholdt tak-

.\

sationsforretning har kommissionen ~astsat erstatningerne til de
pågældende uændret til de i fredningsnævnets kendelse anførte be-,

, .

løb.
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• Erstatningerne til de ankende vil være at forrente med

6 10 p. a. fra den 25. september 1968 til den 30. september 1969
og med 8 % p. a. fra den l. oktober 1969 til betaling sker.

Et kort, nr. Sv. 124, visende de fredede arealer, der i
alt andrager ca. 118 ha inclusive Noret ca. 41 ha, er vedhæftet
nærværende kendelse.

0stifternes Kreditforening, der er panthaver i matr. nr.

e
.'

16 a og 16 d, har ved skrivelse af 7. oktober 1968 meddelt, at
foreningen er indforstået med, at erstatningsbeløbene udbetales
til ejerne af ejendommene.,

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den

25. september 1968 afsagte kendelse om fredning af Noret ved Bøj-
den med omliggende arealer stadfæstes med den af foranstående
følgende ændring af afgrænsningen samt forrentning til de ankende
fra l. oktober 1969.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

ib.
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REG. NR. '7~~~.
///
//.L-r~.

År 1972, den ll. d~cember, ~fsagde Overfredningsnæv-
net følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 1996/1968 vedrørende fredning af Noret ved Bøjden
med omliggende arealer i Horne kommune, Svendborg amt.

I den af Overfredningsnævnet den 31. oktober 1969 af-
sagte kendelse vedrørende fredning af Noret ved Bøjden med om-
liggende arealer er det bl.a. bestemt, at tilledning af spil-
devand til Noret ikke må finde sted.

Imidlertid har lærer Rs. Clausen, Dyndkrogen 5, Bøj-
den pr. 5641 Horne, som ejer af ejendommen matr.nr. 31, Bøj-
den by, Horne sogn, ansøgt om ændring af ovennævnte forbud,
således at det\tillades ham fra den pågældende ejendom at etab-
lere afløb til Noret. Ejendommen er en gammel landbrugsejen-
dom, der hidtil har haft meget primitive afløbsforhold.

Ansøgningen er anbefalet af de lokale myndigheder, og
endvidere har Naturfredningsrådet udtalt, at den påtænkte ud-
ledning må forventes at få en så beskeden forurenende indfly-
delse på recipienten, at den efter rådets opfattelse kan til-
lades på visse nærmere vilkår 1 der i det væsentlige svarer til
de af Fåborg byråd krævede.

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

Overfredningsnævnets kendelse om fredning af Noret ved
Bøjden med omliggende arealer skal ikke være til hinder for
den ansøgte spildevandsudledning på vilkår:

at fornøden mekanisk rensning finder sted,(ved trix-tank) ,
at udledning af ajle, ensilage saft eller andre stærkt
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forurenende stoffer ikke tillades,

at udledningen af spildevand standses, såfremt de
påtaleberettigede mod forventning kan dokumente-
re uønskede biologiske eftervirkninger.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~.

tk
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1 7 JfUl. ','.'.;;: Journalor.: Fra. 555/1978

tlan har d.d. til~krevet gårdejer Ebbe Nielsen, Kalvørevej,
Bøjden, 5641 Horne, således:

ilSomdet vil være Dembekendt, har trodntngan::m1et bes~-
tiget eig ~ed spør~m!let t. om hvorvidt n~.~8 at Dem foretagne
~tsikringstortmStaltninger på ejendommen matr. nr. l8-b Eø~den
b1'. Horne, ~e passere ungtet de, må.tte formodes a~ være
1 strid mod .forbudet i naturtredn1ngal;ovens I 46 stk. 1 ttO~ .
terltv,aI~dringar' scva·ts otrandbcsqttelscslln1en .og 1 strid
med OVer.tredn1ngsnævnets ,kendelse af ;l. ,oktober 19G9 og end.-
videre 1 tvivlsom overensstemmelse med bestemmelsen i samme
lovs 'S 54 0JIl' of.fentllghodens adgang til oPhold pl og passage

( ~ ~.
lengs stnmdbredder. ' '. . . '_.:' .' . .

. ttnde%'~GVV'el:aling med nævnet ..bar De op~t. at De ~
miået det nødvendigt at toretage visse to%""'~alt'J11nger for at .
beaqtte den'.hø~e 'Bkrærlt pI. parceUenJnQ4 ~crl1gere.ne~t
men De har er~et Dem villlg tU at ;~toretnge torabst·1tCingeD 1· .
.samråd med.~edn~~c11sbederne .. og;~å1edes"at 4en ...bUver ~11
mindst gene ·toz,w·,:almenbodens. ophold på.:·OS pnssage 'løn~, stranden •.,

.~~ har ''dereft= brevveksle..t =4 Kpt1nsp~omteti .-.'
OS med J7Ds,~amtskamnnmes .mdningsa!'4(j]'~ng•. '. : ... : -';.:;..'. '1". ~

. .. ~tirlSpektoratet har bland.'t':tin4Øt .udtaltl .~~t1nspektO- '.
rate't har ikka·;mA1S-nger .fra·-omrMet~'_~'en'bes~lse har G1~ ... . . .. . . ~ . .
vet dot indtx7k,' at der kIm sker ~lon 'ved eks~1'f'11m;:rt htI~-,
vande og p!1a:adsv1nd. Da .klinten llgger i·en mindre .vig,. stmmea
det, at" ~ 4e ~e le~ og 's11tmater18.ler·vil.bliv.' ~~emet at
haVet, mens det ~vere mater1ale v11 ...ne~re8 pllan vand foran
klinten. , , . "...

Den foretagne ~tsikring medsten og -Sord(y14 har lam
ringe virkning som bølgebr,der. da stenene 8%' plaoeret tæt ved
øJr:rænten, og bølgeansr~bet pI. denne c1er~o1'ikke nedsættes wment-
ligt. 8tenJmat1U.Dsen hår hel1e~ ikke Dogenvæsentlls virkDtng som.
skr,ænttodsbeakJttelae.

~!~)-



En eventuel kystsikring bør beakytto skr=1t!odcn mod
erosion. En traditionel skmnt.todobeskyttolBe kan !. ab. ud1'ørcs e
somvist på vedlagt., principielle ski t.ae. eller man kD.n vol~e at
benytte andre materialer og metoder til baslQ"tteløe at sk:rir.ntto-
den. Da på ski'taen viBte koter og sten3tørrelser skal naturlig-
Vis tilprisses forholdene på stodet.-'

Am""w;.;kommunensf'rodningaa!deling har ik1:e haft indvend.1ngar
imod, at ~ts1kringsanJ ægget ud!øres ,somforeslået af k;yutin..
spektoratet. ,

Foranlediget heraf skal II1D.Il meddele, at Fredninr;cm:met
dels az landskabsæstetiske grunde. dels e.Z hensyn til oftcntlig-
hedens adgang til ophold på og tærdsel, lcngs strtmden il:ke 1:s.n
godkende de foretagne forenstal tn1%lger t' dor heller i1:ke er stem-
mende 'med ,tre~~~ngskendelsen for områ~ett' cjfr. ns.turtrcdninsalov,
§I 46 øtk~ 1 og' 54 samt ~. Efter det .oplyste må toranstaltni nserne
iøvrist mwes to!!.' lit være lidot effektive. 1t.1M1etgadl:en.d.erderimod
i medtør at då mvnte bestemm.els~1"a~ k;ysts1l::ringsenh:g;et udtcres
som'foreslået af' ~t1.nspoktoratet. ~il ve~ledn1ng' ~edJ~es ~p1
d d.en foran nævnt'e skitse. :Der meddeles Dem.trist til 'den '~l.·
december 1980 med etablering at et ~tsi.kringsnn]q i overens.
s'temmelse Illermed'- '

~ets ~gørelse 'kan inden !lo Uger'~r1ngøs to~ OVer-
trec1rl1%2gsnæmet •. Ama11egade 1~. 1256 E;ø'btmha:m L

, ,-'!læmet har' 'mcSerrettet den stCdllge kQtmmmoJbestyrelse.
1'1DS.' amtskommnnes'.fredn1ngsafdeling m.fl., der ligeledes inden
4 uger' kå1)Andbringe I1æV'netaafgørelse, for Over~et, om
toranstående. 4t

lroranstaltningerne bør dog ikke påbegyndes før efter ~
løbet at ankef'r1sten 4 uger. II hvilket herved meddeles. '

-.-::::----"~:::"- ~~~-," ~~.- ...~?,,::;;>-
f Jul~ .Pauisen' ~'-;'~C _'-;.

formand

Fredningsstyrelsen
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Journal nr.: nS. 3B2/l9?9

. Man har d.d. tilskrevet Fåborg kommune, 5~oo F~b~~~, ~
saledes: AstI~., Itf. l~ ~ ._

I· s-k~ef•. ~"~7...t',
\I Getmem. eD til FrGdningsllæVXlGt indgivet klage over en

- somdet viste s1g - entagells ubere1itlgøt bortvisDi.ng fra strand.-
arealet ud ter matr. Dr. 2o-b Bøjden by. Bcm1e,blev ~
net 11971 OJ]J%l1iUlfkaompå, at der på dette areal var 1ndrettet ØD

S~ban. søvwot'ts øtra.ndbas~_elses1in1en. 4er det p4gælc1eD4e
sted er 100 ID. Areal~ er også omfattet at den ved OYerfredn1pgs-
mønetø keDdelse at 31. ~ber 1969 sket. fredning af noret ved
Bø~deD mød omligsend.e arealer, menuden at aQdebamen •• JIW'Dt
1 hverken l'recltl1 npUtilMlets oller OVertredninlSSUSlU'uta kede1øe
eller fNdn1ngexawnets akter.

~i ngmH1V4et incU.edte en brovV'e1æ1i.Ds ud ftbor; kcmml1ne
ved slcrJ.ve1ae at 15. september 1971. !bods talrige ~8kr1-
velaer 171t1r.edos 491: ikke da at motivere kOimmn:lGD tU at atgive
svar 1aagen. 08 efter 1D.t.1g1vatbesWar1ns til J'rednS,np8tJ1'eløen
blev ram.t at styrelsen beordret til a1: N8JJ:t:etabeband1e aasa
pi det torellm;ende ~dlQ6.

Døt; ~ ~ SAgeæ op~D:1n;ø1'. at arealet, hvozpl 8qde-
baneD er be11gscnd.e, i 1917 er erhvervet af lPåbox-; ko"ifl'luDe. a6.1ecl•
at det er kommunen,der ifølge natu.rf:l'edninga1ovøu I 6? Øl' forpUs-
tet at berigtige retsstr1dige forhold.

Den 18. september 1919 lore'tog mdn
'
np,.,net: bea1st1se1se

at torhol4cme p4 stedet mec1 t11varsU228 at repmes~ tor kom-
manen, amtskcm:mnnon.ltloge.me og 1JIte:reaserede organisationer m.fl.
Efter besigtigelsen blev afholdt _de. t1nder mød.et blev det at re-
pr=cnt:mter tor c1= flugtsqdninssform1ng. der b8lO'~ter ~ ..
banen, op~tt at rorezU.ngenblev oprettet 1 1927-28, os at ØD

ano1"dD'ng tU udlmstni ng af lerduer samt; et pi arealet optm 1»-
økur måtte cmtGgea opført samtidig. Dat koætatere4ea. at cle pi
arealet tlm4tea hUDdred.ev1saf plaat1e-tor1a4epatroner og b~
lige mmngr1er at skAr fra kD.u8te lerduer. Der blev UD4er mød.ot trem-
sat klager fra eD repræsentant tor fiskerne over nedfald at hagl i



nærheden at bådene under garnrøgtning og fra beboerne over støj.
Der udvekaledes meget divergerende opfattolser !ra de mødendeø
side vedrrlrend.e problemerne omkring eventuel m1ljøfoNrening
fra lerduer og deres mulige fenolindhold samt fra blynagl.

Amtskommunens repnæentant ønskede sagen forelagt til
nærmere undersøgelse og o!!ioiel indstilllng. Fra zmm:taforman-
dens side b1sv det præciseret, at DæVDSbehand11ugen måtte tage
still; ng tJ.l spørgsmål et om s1.7debanens !orenel1ghec1 med tred.-
ni Dt;3ke.O.delsen. meti spørgsmål et om oftentlighed.ens adgang tU
at færdes på. og opholde aig på str:mden i henhold tU n.a.turfred-
n:lngslovens § 54. og om altydøbanens elæistens er forenelig med
natur:tred.ni.ngalovena § 46.

Bagen blev udsat til indhentelse at erklæriD.g fra amts-
kommm:ums .treM1ngsafdeling.

Den 25. oktober 1979 fremsendte Fåborg kommune en anseg-
~ omtilladelse til istandsættelse og udvidelse at det for-
msvnte akydehus • .Denne a.nsøg::Ung er af nævnet behandlet i tor-
bir.u1else med den veraerende sag.

Den 12. d.ecember 1979 .svarede amtets fredningsafdeling
på grundlag af en 1nds'tilling !ro forvaltningen. til udvalget
for ternik og miljø som følger: u •••••••

æ der etter udvalgets opfattelse er tale omen i relation til
.tredningsiuteresseme, herunder de rekreative i.nteresser,
meget uheldie;t plaoeret skydebane t

.E udvalget finder, &t slQ'deban.eI1bør tilstrtsbes a!Viklet inden
tor en ettor ot:t:t=:c.dighederne passende tids!:'ist, f.eks. ; ..:!r.
der giver stmncljagt!oreningen culighed for at søge godkendt
en anden og mere hens1gtsTl'læsig placering ~ ak;y'debanen,

at udvalget .forudsS3tter. a.t der .tastGættes bestemmelser, der
begræser ulemperne i .forbindelse med akydebanens brug i atv11t-
li n~periOden. bl. a. således at s~ ikke tillades i som-
mermånederne.

~ udvalget, sArremt ævnot ikke tinder tilstrækkeligt grundlag
for a.t påbyde skydebanen nedlagt i med.f'ør af naturtredn1 ngø_
lovens §§ 54 og 56. Dt3t":1erevil overveje de ovenfor under punkt
2) og 3) angimø muligheder. samt

•

•
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.!!;. udvalget må Udtale sig mod diapensation f'nl fredn1Dgsbe8tem-
melseme cg strandbeskyttelseabestemmelseme til ombygning og
udV1delse at det eksisterende skydehus, ~fr. Fåborg og QmegDø
stralldJagt.f'oreninf9;J ansøgning af 25. oktober 1979. der at
Fåborg kommune er fremsendt til fredni Ilg&JmVDet den 26. okto-
ber 1979."

I skrivelse af 22. januar 1980 konkluderede l'lborg komzmmeø
Udvalg tor m:il.1ø og plan1ægni ng etter en indgående redegørelse tor
sagens behandling s61edesa Q •••••••••••

Under hcnviszling til foranstående op1;Tsni ngm- taget J'aaborg
byråds udvalg tor miljlit- og planJæsning til e.tterretn1nga
l. at FaabOrg kommune har erhvervet matr. nr. 2o-b Bø~den b7 med

det formål at anvende m:ealet til rek:reative to1'mU og fritids-
aktivite~t';

2. at der siden 19Z7/æ har fundet tlugtslqdn1ng sted på arealett
3. at arealet. hvor ek;ydningerne tinder sted, 1ltke mrveDdes d;vrk-

ningsmæssiSt

4-. at der ingen vandindvindingginteresse er i området,
S. at d.er under henvisnitlg til pkt. , og 4 ikke er fare tor even-

tuel fenol.torgiftninS,
6. at b~ delJa falder på ~kede arealer og dels på V8Ddom-

råder med. så stor dJbde, a.t der ikke er berettet om. b~to~
g1.ttede vadefllgls,

7. at der er 120 meter fra standpladsen t1.1 et sommerhus OS 400
meter til nærmeste helårshus,

8. at standpladsen er placeret oa. 100 meter fra strandkanteD,
9. at det: ikke er muligt i det ambØ11~ed.eterrm at oPb'1Bseste~-

volde af fredningalllæBsige grunde.
I erkendelse af, at flugtsqctn1ng ogsl er en fritidsinte-

resse, der bØr have mulighed for at udøves. og da det !led den
spredte bebyggelse i Fåborg kommune sammenholdt med. store .fred-
ningainteresser ikke er muligt at rinde en emden placering at eD

!lugtsqriningøbane, der kan opfyoldede krav, der er opstillet i
vejledning nr. 2/1979 fra m1ljøstyrelsen. accepterer mil.,.. og
planlægningsudValget den fortsatte tilstedcmBrelse at øJl::yd.ebaDeD
pi man-. nr. 2o-b Bøjden bJ"med de nedEmror anførte ~.



Eftorsom befolkningen fr3 1927128 til 1971 har la.umfrt
leve med s1qdebanens eksistens, .finder milJø- og planlægnings-
udvalget. at der und er henvisning til slQt1edagenes ringe antal og
nedem:æmte beg:mnsninger er rimelig grund til, at der meddeles
fOrnøden dispe.t1Sation for tredni ngslovens § 54 og 56 t s bestemmel-
ser, hvorfor .fredningsnævnet herved søges om d1spensa'tion.

lti.~ø- og plaDJregni n~valget pålmgger laaborg og Omegns
Strondjagt.torening J

lo. at nedsætteantallet at skyd.edaga til 16 pr. år,
11. at der ikke slqdea i tiden fra 21. juni - lo. august (begge

dage 1:0.01.1,
12. at der efter hver slQ'dnj ng forotages en oprydning på pla.daen

af bl.a. tommepatro~lstre, hele lerduer og papir og pla-
st1kaffald.,

l;. at opsætte fomøden adva8aelBsldltninS. s4ledes at i.ngen
u!orvarent kan lq)mmeind i nedslagsområdet.

Fredni ne;snævnet ansøges om till sdelse til opsætn,ing at
skil te W1d.er s1cydningerne.
14. &1; drage omsorg for, at kun foreningens egne medlemmer b~

ter sqdebanen, og at alQrlni ngerne sker under ledelse ar cm
ansvarlig leder.

15. at der ikke slqdes før kl. 0800 og efier kl. 2100 (dog lmgst
til solnedgang),

16. at mindst en af dagene lørdag eller søndag ikke anveDdeø til
slQ"dning,

17. at der efter hver sræon til miljø- og planJægn1n(9iUdValget
indsendes en opgørelse over antal a!!yrede Skudt

lB. at plan for sqdnj ngerne for et år senest den l. februar i
året indsendes til miljø- og pJ.anlægningsw1valge't til gød,.
kendelse.

Ved l1aaborg kommunes fomtaltn; ng tilsendes planen e3eme
at ejendommen Kalørevej B.

19. at strandjagttoreningen hvert år, mindst 8 dage før sqd.ninger--
nes påbegyndelse, slæl o.f'!en"tliggøre sk;ydet1dspunkter 1 annon-
oe i de stedlige blade.

Fåborg komIiJune forbeholder sig ret til at tilbagekalde
tilladelsen til sk;ydningerne. aå.t:remt dotte pålægges ~ anden

•

•



~ed-s: vilkArene ikke overholdes eller der mAtte fremkomme
~ opl1sn:1nger om gener ved sJqdningeme • .t.igeledes forbeholder
koIl'.lm11UeD sig at kunne stille ydorligere vi]kAr. herunder bl.a.
til stø-'D1veau i skel mod anden mands grund.

Ved d.ønne afgørelse har miljø- og p'1aJ:l1ægtU~EJUCLvalgtrt
søgt; at 'begDeQSe gener .fra flugts~et slvel hva4 8Dgår
8tø~pA.v1rkn1ngsom.eventuelle gener tor andre brugere at uea1et.
Det er tortsat udvalgets optattelse t at der ogsl bør tasea heD-
8111 t1l sqdebSD.8128 sam:tuDdsmæssige D7tte, som 1o~øm1et: vddan-
nelsesv1rksomhed. og sk3ttemes ligi:tiJae tritJ.dsakt1v1tet.-

Detme algørelso er af advokat Ebbe Justesen pi 2 loda.~e-
res vegne ,.pAk] agat til HilJøstyrfJlsen.

hedDing$DØV'11Øt har den 15. ~ 1980 p6D;y afho14t lIIIc1e
i sagen. Under mød.et blev c:let at amtskømmnneDS rep~ op-
11&t, at ogsl amtakommnnen har påk1aget Jrommmens afgørelse til
ftil~østyre1sen. Iøvrigt; udtalte den plgæ1dendet at e1g'debaDen
mAtte 1awIe dispensation 1 henhold til D&tur~1oveu II
54 og 56 samt at ombygniDgØD af s3qdehuset tillige mAtte kræve
d1øpeDsation i henhold til I 46, men at amtet at h~ til de
fredningente8sige interesser 1 området måtte henstmø, at ~
banen f~emes .1 løbet af en rimelig trist, enten vM at mmle1:
nægter d1speæat1ont eller ved at komDmnenopsiger le"ekontrakten
med nugta1Qdnins;Jforeningen eller ved at der re~ses en supple-
rende f1'edDingssag. Også repmøentanten tor Danmarks Baturf1'e4-
ningøtorenjng s1:øttede, at sQdebanen burde søges atv1klat ~.eka.
over eD ~Ar.1g periode.

Fra Jmmmnnens side blev det fremført. at arealet i 1971
blev erhvervet blandt andet tor at man ~e st1l1~_~~ _~il ~
41gb.ed tor flustslQ'dniD.g. 80m. 1 sig selv ml anses tor et: relcrea.-
tivt formAl t og at dette ikko stødte pl1Dds1g91ser UD4er amtetø
og fre~gb.odernes behandling at udatykDingsøagen. 11paom
det blev påpeget t at det ville bl1ve forbundet mødbet,delige van-
skeligheder at tinde ogr1edearealer til SQ'debaner rmdet steds.

Det skal bGllmt"ltes t at IJæVnet 1 1971 behandlede apugsmA18't
om udstykn:tng fd arealet, der krævede dispenaat10n 1 heDhold t11
naturtredni Dgelovens § 46 stk. 6, j1'r. stk. l nr. 3. I lanc11D-
spektørens ansøgning hedder det, at arealet tiagtes aftm1c!et tU



e
Jl'aaborg kQmmtme'til bruG som or!. areal til badefomål og rekrea-
tion uden be~ggelse." Udstykningen blev anbefalet at ~-
planudvalget under fremhævelse at det o1torede .tormål. og idet
det blev antørt, at udstykningen tjener væsentlige .fredningafor-
mAl.

Om den debat, som påny udviklede sig vedrørenc1BmUc1øtoru-
reninE9"prDblema:tikken. skal man henvise til vedlagte mød.ereterat.

l'redD1ngs:cæmet har, nest at bemærke, at lredningssagens
behan411 ng 1k1æ bør atvente udtaldet Id klagen til HUJøs1;yre1aen.
GDStemmigt besluttet at udtale I

Det må lægge3 til grund, at f'rednj ngs~d1ghederne ikke
under behandl 1ngen ar ~agen om fredningen ld Bøjden Bor og dettes
omgivelser er blevet gjort bekendt med, at der var sk;ydebanepi e
arealet. Da så;1debanen er helt uomtalt i kendelseme. må næmet
gå ud fra, at brugen ikke er hindret ved fredningså.eklarationen.

Iøvr1gt er fredtJi ngsrøwnet enigt med amtskommrmeni, at
brugen at arealet som slQ'debane er u!oreneligt med offentlighe-
dens adgang til passago og ophold, vil være forbunden med tare,
nlr der sJqd.es, og a.t der ikke foreligger sådanne særlige omstæD.-
di.g1leder, at der på længere sigt er tilatræk1tell.gt grundlag tor at
gøre undtagelse rra offentlighedens færdselsret i henhold til II
54 stk. 4, Jr. oe;3å princippet i § 56. Nævnet tinder dDgt at der kan
meddeles f'riat til afviklingen i :;år, således- at sqdningen skal
ophørQ senest den 15. april 1983. Indtil da kan slQ'dning foregå
under c1e af kommunen i skrivelse ar 22. Januar 1980 ops'tilled.e
begrænsninger.

De't er en konaekv-ens at kravet om a!Vikl1ng. at tilladelse
til ombygn1ng eller tilbygning at sk;rdehuset på grunden ikke kan
meddeles. Det bemærkesdo6, at istandsættelse alene uden ~
ikke kræver dispensation.

nævnets afgørela e kan inden 4 uger 1ndbr1nges fen- OVertre4-
ningsnæv.net. Ama1iesade 13. 1256 København K.

Nævnet har underrettet Ryna amtskommw1es fredni ngsatd.el ing,
DarJlMrlæ!latur.tredn;i n{;Sroren' ng. Fredni.ngastyrelsen m.n. t der
ligeledes inden 4 uger kan indbringe nævnets afgcrels8 tor Ovn--
tredni "E,93nævnett om foranståend.e. "hvilket herved meddeles

Centrale strandfrediiinbSl'eg.
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Fåborg kommune,
Miljø- og planlægningsudvalget,
Mellemgade 15,
5600 Fåborg.

Dato: 2. juli 19B1.

J. nr.: 1624 Fæ/80

Vedrørende flugtskydebane på matr.nr. 20~, Bøjden By, Bøjden.

I skrivelse af 22. april 1980 har fredningsnævnet for Fyns amts sydlige

fredningskreds i medfør af naturfredningslovens § 54, stk. 4, besluttet, at en f1ugtskydebane

på ovennævnte ejendom kan bibeholdes i 3 år på betingelse af. at de af Fåborg kOn:'-munei
• skrivelse af 22. januar 1980 fastsatte vilkår; overholdes, og at banen fjernes, og arealet

retableres senest den 15. april 1983. Fredningsnævnet besluttede samtidig i medfør af

naturfredningslovens § 46 at nægte dispensation til udvidelse af skydehuset .

Denne afgørelse har Fåborg kommune. miljø- og planlægningsudvalget,
som ejer arealet, indbragt for overfredningsnævnet med påstand om, at yderligere dispen-
sation meddeles. Kommunen har navnlig anført, at arealet er erhvervet i 1977 til brug for
rekreative formål og andre fritidsinteresser, og at skydebanen har eksisteret siden 1927-23
uden komplikationer. Under hensyn til skydedagenes ringe antal og de af kommunen påbudte

begrænsninger iøvrigt samt vanskeligheden ved at finde et nyt areal i kommunen findes der
at være rimelig grund til at meddele stedsevarende dispensation. Såfremt sådan dispensa-

tion ikke kan meddeles, anmoder kommunen om en afviklingsfrist på 10 år.

Arealet er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 31. oktober 1969
• om fredning af Noret ved Bøjden med omliggende arealer. Under denne fredningssag blev

bl. a. det rige fugleliv i og omkring Noret særligt fremhævet. Flugtskydebanen ses dog
hverken nævnt i kendelsen eller fredningsnævnets og overfredningsnævnets sagsakter .

I anledning af kommunens erhvervelse af arealet, som var en del af en
større landbrugsejendom, meddelte Fyns amtsråd i 1977 zonelovstilladelse til udstykningen,
og fredningsnævnet meddelte dispensation hertil i medfør af naturfredningslovens § 46. Efter

det oplyste var hverken amtsrådet eller fredningsnævnet bekendt med, at der var en skyde-

bane på arealet. Fyns amtskommune, arkitektafdelingen .. har herefter anført, at en formel
godkendelse efter zoneloven til banens bibeholdelse må være fornøden.

Fåborg kommune har i skrivelse af 22. januar 1980 i medfør af miljøbe-

. skyttelseslovcn påbudt visse begrænsninger for skydning på banen. Denne afgørelse blev

af nogle omboende og Fyns amtsråds udvalg for teknik og miljø indbragt for miljøstyrelsen ,



2.

som herefter krævede banen lukket, men i skrivelse af ll. februar 1981 har miljøankenævne

tiltrådt kommunens påbud. Afgørelsen er truffet under henvisning til, at banen er omfattet

af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 8 af 9. januar 1981 om forbud mod anvendelse af

blyhagl m. v. ved flugtskydning fra baner med haglnedslag over vådområder . Efter bekendt-

gørelsen må banen herefter ikke benyttes til skydning efter l. januar 1983, medmindre amts-

rådet meddeler dispensation efter bekendtgørelsens § 3.

Fyns amtskommune, udvalget for teknik og miljø, har fundet, at der er

tale om en i relation til fredningsinteresserne , herunder de rekreative interesser, meget

uheldig placeret skydebane, og at den bør tilstræbes afviklet inden for en passende tidsfrist,

f.eks. 3 år, hvilket giver strandjagtforeningen mulighed for at søge godkendt en anden og

mere hensigtsmæssig placering af skydebanen.

I sagens behandling har deltaget 10 medlemmer af overfredningsnævnet .

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale: •
Overfredningsnævnp.t kan tiltræde fredningsnævnet s vurdering, hvorefter

der ikke er grundlag for at meddele dispensation til permanent bibeholdelse af skydebanen.

I betragtning af den lange tid, hvori skydebanen upåtalt har eksisteret det pågældende sted.

kan overfredningsnævnet tiltræde, at der indrømmes en afviklingsfrist , som også bestemt af

fredningsnævnet, således at installationerne først skal være fjernet og arealet retableret

inden den 15. april 1983.

Fredningsnævnets afgørelse vil herefter være at stadfæste.

P. O. v.
E.B.

~·cU(
Lissi Mørch / •



REG. NR. Y g rD
Den 29. november 1983 afsagde

Frs. 271/1983

-Fredningsnævnet for Fyns amts sydlige
fre~ningskreds i

~!.tJt.~tI.19t7tl frednl"gs&tyrtu,j~"
fg,NaturPlejeprojekt, bl.a. etablering af

" ~ ~f,f,. æ 8~;
2 øer ved Bøjden Nor,
matr. nr. l-k Bøjden by, Horne,

'sålydende
-IQendelse

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 31. oktober 1969, som i
tt det væsentlige var en stadfæstelse af nærværende fredningsnævns ken-

delse af 25. september 1968 blev Bøjden Nor med omliggende arealer
~ fredet blandt andet således, at terrænformerne ikke må ændres ved

"afgravning eller opfyldning, og således at tilplantning med træer
eller buske uden for de 'arealer, som allerede er bevoksede med træer
'el-lerbuske, ikke må: finde'-sted-.

Fugleværnsfonden vi Dansk Ornithologisk Forening, har på vegne
-e'jerne-af en stor del' af nore't, Karen Krieger Fonden, :llæ:r nu ansøgt
om tilladelse til på matr.-nr. l-k Bøjden by,'Horne, ved etablering
af -2 kanaler at danne 2 øer og at fjerne nogle granplantninger' og rui-
nen af et lille hus, alt som vist på en hertil indsendt kortskitse.lir Formålet angives at være at sikre de arealer, som omdannes til øer mod,
at hunde, ræve og lignende kan ødelægge fuglenes reder. I stedet for
de nuværende granplantninger er det hensigten at genplante med på egnen
.naturligt forekommende løvfældende træer og buske.

Fredningsnævnet har o~ sagen inilllenteterklæringer fra amtskom-
munens fredningsafdeling og fra Naturfredningsrådet •

.Fredningsafdelingen har blandt andet udtalt:
"Det ansøgte projekt indebærer fældning af nogle granbevoksninger,

hvilket efter fredningsafdelingens opfattelse ikke kræver fredningsnæv-
nets tilladelse samt gravning af to kanaler med henblik på at danne to

tt småøer, hvor fugle kan ruge i fred.
Gravningen af de to kanaler vil finde sted i en strandeng, som
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ikke er omfattet.-af naturfr~dningslovens § 43, men som formentlig
ligger,søværts udgapgslinie~ for strandbeskyttelsesliniens udmåling.
Det ansøgte kræver derfor fredningsnævnets dispensation fra natur-
fredningsl9v~ns ~,46 •.

Frednipgs~fdelingen finder, at det ansøgte helt klart vil
være til ~avn for fuglelivet og dermed i overensstemmelse med fred-t - ( . ., . •

ningens hensigt, selvom fredningen udtrykkeligt kun omtaler beva~
relse og ikke forbedring~r af områdets naturværdier. Fredningsafde-
~ingencfinder, at de~ ansøgte vil kunne genne~føres som en ~ispensa-
tion fra fredningen.

EndvideFe vil fredningsafdelingen kunn~ anbefal~ dispensation
fra.naturfredningslovens § 46" idet der som særlig omstændighed kan• . , t

peges på, at projektet alene sigter på at gavne fuglelivet ( i mod-. . ,

sætning til de·projekter, hvor ans~ger under dække af et (selvisk)
ønske om at øge sit jagtudbytte hæyder at ville gavne ~ugleliveB.I~

Naturfredningsrådet har anbefalet ~et ansøgte.
\

Frednipgsn~ne~ h~r enstemmi~ besluttet at,tillade det an~
søgte i medføre a~.nat~rfredningsloveps §.34 stk. l'og § 46 stk. 6, jfr.
stk.,l nr. l). Nævnet er en:i:-gmed fredningsafdelinge~ i, at særskilt
ti,lladelse til genplantning af de i forvejen t;ræbevoksede arealer
med løvfældende træer og buske til erstatning for nå~etræsbevoksnin-

(

gen samt fj~rnelse af en ruin ikke kræver dispensation.
Nævnets afgørelse kan af de ankeberettigede indankes for

Overfrednin~snævpet inden 4 uger fra kendeIsens dato.
Thi bestemmes:

Overfre~ningsnævnets kendelse af 31. oktober 1969 om fredning
af Bøjden Nor med omgivende arealer skal ikke være til hinder for, at
ejeren af matr. nr. l-k Bøjden by, Horne, Karen Krieger Fonden vi
Dansk Ornithologisk Forening inden for dette areal ved gravning af
2 kanaler i 5 mIs bredde og med l - li mIs dybde etablerer 2 mindre

tt øer til sikring af fuglenes redepladser.

Jul. Paulsen
f ()rm~.:mn

Hans Larsen Knud E. Hansen



REG.NR. ~§40.0d
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej n -Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG, den 16/1 1985
Journal nr.: Frs. 209/1984

Man har d.d. tilskrevet Fåborg kommune, Stadsingeniørens
kontor, 5600 Fåborg, så-ledes:

I et hertil indsendt andragende har Fåborg kommune ansøgt om
tilladelse til ved adgangsvejen til kommunens arealer matr. nr.
l-ca og 20-b m.fl. Bøjden by, Horne at opstille et skilt med hvid
tekst på blå bund med en tekst, som angiver blandt andet, at cam-
pering og teltning er forbudt. Skiltet skal opsættes søværts
strandbeskyttelseslinien og inden for det ved Overfredningsnæv-
nets kendelse af 31. oktober 1969 fredede areal.

Da opstilling af master ikke er tilladt ifølge naturfrednings-
lovens § 46 stk. l ~r. l) og ifølge fredningskendelsen, kræver---- 'det ansøgte tilladelse i henhold til naturfredningslovens §§ 46
stk. 6, jfr. stk. l nr. l) og 34.

Det bemærkes, at arealerne ifølge bestemmelse i fredningsken-
deisen ikke må benyttes til campering.

Fredningsnævnet stillede sagens afgørelse i bero på Over fred-
ningsnævnets afgørelse i en tilsvarende sag fra en anden kommune,
og der henvises herom til telefonsamtale med hr. stadsingeniør V.
Aagaard.

Ved en beklagelig ekspeditions fejl er nærværende sag forblevet
ubesvaret, uagtet overfrednlngsnævnets afgørelse for længst er
truffet. Over fredningsnævnet har tilladt tilsvarende skiltning,
men begrænset tilladelsen for 2 år, idet man afventer udarbejdelse
af nærmere retningslinier fra Fredningsstyrelsen for skiltning på
og ved strande.

Foranlediget heraf har fredningsnævnet enstemmlgt besluttet
i medfør af naturfredningslovens §§ 46 stk. 6, jfr. stk. l nr. l)
og 34 at tillade det ansøgte, ldet skiltningen ikke er i strid
med fredningens formål, men tværtimod tjener til at håndhæve be-
stemmelserne. Skiltets størrelse bør ikke overstige 50 x 30 cm.
og pælen ikke være højere end 2 m. Tilladelsen er foreløbig gyldig
til den 31. august 1986 •

•



Nævnet har underrettet Fyns amtskommunes fredningsafdeling
m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for
Overfredningsnævnet, om foranstående.

lVI()d~agetf frednlngsso/reisell

centrale strandfredn.reg,

•
l
\



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS .AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej l' . TelefoD(09) 2116 9~

Journal nr.: Fr s. 11 7/1986
REG.NR. Li940.oCJ

Man har d.d. tilskrevet Dansk Ornithologisk ForenIng.
Vesterbrogade 140, 1620 København V., således:

•

I skrivelse af 14. april 1986 har foreningen ansøgt om tilladelse
til på 3 nærmere specificerede steder inden for det fredede område
ved Bøjden Nor og Søværts strandbeskyttelseslinien at opsætte skilte
på pæle med oplysninger om indskrænkninger i offentlighedens adgang
og særlig med indskærpelse af bestemmelserne i naturfredningslovens
§§ 54 stk. l og 56 stk. l om forbud mod henholdsvis at medtage løs-
gående hunde i tiden fra l. april til l. september henholdsvis over-
hovedet at medtage løsgående hunde.

Pælene agtes alle steder opsat søværts strandbeskyttelses-
linien. Det er anført i ansøgningen, at man vil udforme skiltene di-
skret blandt andet ved at anvende dæmpende pastelfarver.

Området er fredet ved fredningsnævnskendelse af 25. september
1968 og Overfredningsnævnskendelse af 31. oktober 1969. Fredningsken-
delserne indeholder visse bestemmelser om offentlighedens adgang, men
ikke bestemmelser om hunde.

Amtskommunens fredningsafdeling har ikke haft indvendinger
mod det ansøgte, under forudsætning af, at der som tilbudt anvendes
diskret far~~, og at skiltene ikke bliver større end 20 x 30 cm.

Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet at tillade det
ansøgte i medfør af naturfredningslovens §§ 34 og 46 stk. 6, jfr. stk.
l nr. l) på betingelse af, at de af fredningsafdelingen foreslåede
vilkår følges.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbesty~else, Fyns
amtskommlJnes fredningsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe
nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan Ikke udnyttes før efter udløbet af ankefri-
sten, 4 § 58 stk. 5.

Tilladelsen
5 år fra tilladelsens

den ikke er

fa rmand
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS
EgenIevej 15 • Telefon (09) 21169'

REG. NR. Y 8. '10. 000
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

3 O NOV. 1989

5700 SVENDBORG. den 29.11.1989
Journal nr.: Frs. 3Z8/1989-::

Nævnet har d.d. tilskrevet
Fyns amt,
landskabsafdelingen,
Ørbækvej 100,
5220 Odense Sø

Vedr. j.nr. 8-70-53-4(431)/3-89, fugleobservationstårn m.v. på matr.
nr. l-k Bøjden by, Horne .

Ved skrivelse af 13. oktober 1989 har landskabsafdelingen meddelt at
have modtaget en ansøgning fra Fugleværnsfonden om tilladelse til at
opføre et fugleobservationstårn søværts strandbeskyttelseslinien på
ovennævnte matr. nr., der tillige er omfattet af en fredning sket ved
Overfredningsnævnets kendelse af 31. oktober 1969.

landskabsafdelingen har ved fremsendelsen til fredningsnævnet meddelt,
at man finder, at et fugleobservationsskjul placeret i kanten af den
eksisterende skovbræmme ikke vil stride mod hensigten med fredningen.
Man har endvidere anført, at såfremt stien anlægges som en "trampet
sti", forudsætter denne ikke tilladelse fra nævnet.

Fredningsn~vnet skal herved meddele i enighed, at man kan give tilla-
delse til det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 48 stk. 6 og
§ 34 på betingelse af, at den bestående træ- og buskvækst vedligehol-
des, og at buskvæksten suppleres med samme arter under og omkring
fugletårnet.

Fredningsnævnet forudsætter, at adgangsvejen etableres som vist på den
medfulgte skitse, idet fuglene øjensynligt mest holder til i nærheden
af landevejen.

Nævnet har underrettet Fåborg kommune m.fl., der inden 4 uger kan ind-
bringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN / cl{/1" ~(j Cl I
Akt. nr. 0lf.
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FREDNINGSNÆVNET
.01.

,YNS AMTSlYDLIGI '1.IDNINGSKklDS
E,eDJntJ IS • TeJef'OD (09)111"5

Feeborg kommune,
Bygge- og Plenkontoret,
Teknisk Forveltning,
Nørregede 4,
5600 Føeborg.

'700 SVENDBORG, den ~ 3 /.:....
JournalDr.: Fra. 81/1990

,.....
!..: .

I Ved skrivelse af 19. marts 1990 (j. nr. 261/89) har De på vegne
Fugleværnsfonden ansøgt om tilladelse til at opføre et større
fugleobservationstårn m.v. på matr. nr. 1 ~ Bøjden by, Horne, end
det, som fredningsnævnet tillod ved nævnets skrivelse af 29. no-
vember 1989.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse i henhold til na-
turfredningslovens § 46 - strandbeskyttelseslinien - samt endvi-
deren naturfredningslovens § 34, idet ejendommen er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 31. oktober 1969.

• Ansøgningen omfatter en forøgelse af det bebyggede areal fra 7,22
m 2 til 14,67 m2•

Fredningsnævnet har haft betænkeligheder ved at meddele tilladel-
se til udvidelsen, og i den anledning har Fugleværnsfonden nærme-
re redegjort for projektet ved skrivelse af 3. juli 1990. Skri-
ve~sen redegør indgAende for baggrunden for, at man ønsker en ud-
videlse af byggeriet. Navnlig påpeges det, at man gerne vil have
byggeriet så stort, at der kan være en hel skoleklasse i bygnin-
gen på en gang.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele tilladelse til det ansøgte i henhold til natur-

' ..

.....



Modtag.' ,
Skov-00 N.tu~tYr.'sen

, 5 AUG. 1990 - 2 -

fredningslovens § 46 og § 34. Nævnets tilladelse er betinget af,
at der etableres en parkeringsplads ved enden af Dybkrogsvej, så-
ledes at der bliver plads til ca. 10 biler. Vedrørende placerin-
gen henvises til vedlagte kort, hvor placeringen er streget ind.
Endvidere er nævnets tilledeIse betinget af, at der bliver opsat
et skilt ved DSB's parkeringsplads, der fortæller om muligheden
for at se på fuglene fra fugleobservationsskjulet og samtidig
henviser til parkering ved Dybkrogsvej, eventuelt med forbud mod
færdsel ad andre stier.

I
Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er med-
delt de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmar-
ken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Fyns Amtsråd, primærkommu-
nen, Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsstyrelsen, jfr.
naturfredningslovens § 58.

Eventuelt byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens
udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke udnyt-
tes, førend sagen er færdigbehandlet af Overfredningsnævnet.

I
Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år.

P.n.v.

Hans Christian Poulsen

....

Miljøministerietsev- og Naturstyrelsen
J.nr.SN ~ IZII/7 -0001
AkLnr. bO
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• Vedr.: j. nr. 01.05.15. Skiltning på fredet areal ved Bøjden Nor.
tt Ved skrivelse af 22. januar 1992 meddelte fredningsnævnet dis pen-
• sation til, at der måtte opsættes skilt med tekst, der angiver cam-

pering og teltning forbudt indenfor det fredede area~ ved Bøjden
Nor og søværts strandbeskyttelseslinien på matr. nr. ene l-ca og
20-b Bøjden by, Horne.

Fredningsnævnets tilladelse, der var en forlængelse af en tidlige-
re meddelt tilladelse, blev meddelt till. januar 1992 og i øvrigt
på vilkår som tidligere stillet i en afgørelse af 14. oktober 1986
om, at, såfremt der kommer standardiserede skilte inden periodens
udløb, skal disse standardiserede skilte opstilles i stedet for de
nuværende.

• Faaborg kommune har ved skrivelse af 20. februar 1992 ansøgt om
fredningsnævnets forlængelse af dispensationen til fortsat opsæt-
ning af skiltene.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte i
henhold til naturfredningslovens § 34 og § 46 indtil 1. januar
1995 på vilkår som i de tidligere meddelte fredningsafgørelser af
henholdsvis 14. oktober 1986 og 9. juni 1989 om, at såfremt der
kommer standardiserede skilte inden periodens udløb, skal disse
standardiserede skilte opstilles i stedet for de nuværende.
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Vedr.: Skiltning på fredet areal ved Bøjden Nor.

Ved skrivelse af 24. marts 1992 (frs. 11/92) meddelte frednings-
nævnet en tidsbegrænset dispensation frem till. januar 1995 til
placering af skilte på ejendommen matr. nr. 1 ca og 20 b Bøjden
by, Horne, med angivelse af, at campering og teltning er forbudt.
Tilladelsen var betinget af, at såfremt der fremkom standardise-
rede skilte inden periodens udløb, skulle disse opstilles i ste-
det for de nuværende.

Faaborg kommune har nu ved skrivelse af 13. april 1992 vedlagt
foto af standardiserede skilte ansøgt om en permanent tilladelse

\tt til opstilling af de nu foreliggende permanente skilte.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amts land-
skabsafdeling, der i skrivelse af 14. maj 1992 har udtalt, at man
ingen indvendinger har imod en permanent opstilling af det an-
søgte skilt.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i med-
før af naturfredningslovens § 34 og § 46.

Afgørelsen er enstemmig.
- '~il.il)nmll:;ter~el
Jwv- og NaturstYl'€llien
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tt Nævnet har underrettet Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Amts land-
skabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets af-
gørelse for Overfredningsnævnet om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58, stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

~~
næstformand

lif



~ FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520

RE6.Hl 1ft 'I~.oa

Dato: 8. juli 2004
Journal nr.: Frs. 19/2004

Deres j.nr.: 8-70-51-8-431-26-2004
Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

•
Ved brev af 25. marts 2004 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning fra Fugleværnsfonden
om tilladelse til opstilling af et observationsskjul for kørestolsbrugere med tilhørende gang-
bro samt et planchehalvtag på ejendommen matr. nr. l-k Bøjden by, Horne.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 31. oktober 1969, og ifølge
bestemmelserne må der ikke foretages bebyggelse eller opstilling af skure eller andre
skæmmende indretninger.

Fyns Amt har i fremsendelsesbrevet bl.a. udtalt:

"
Fyns Amt finder, at observationsskjulet ikke i væsentlig grad vil påvirke ople-
velsen af landskabsbilledet, idet skjulet placeres i kanten af en eksisterende be-
plantning. Da formålet med hytten er at give offentligheden - herunder handi-
cappede - mulighed for uforstyrret at studere naturen, finder vi, at der er
grundlag for at give dispensation, jf. formålet med naturbeskyttelsesloven § 1,
stk. 2, nr. 3. Vi har heller ingen indvendinger imod, at der gives tilladelse til
opstilling af ansøgte planchehalvtag.

"

Danmarks Naturfredningsforening og Fyns Statsskovdistrikt har begge udtalt, at de ikke
har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte og lægger vægt på, at observa-
tionsskjulet ikke i væsentlig grad vil påvirke oplevelsen af landskabsbilledet grundet place-
ring og udformning, og endvidere lægger fredningsnævnet vægt på, at formålet med obser-
vationsskjulet er at sikre handicappede adgang til det fredede område, således at handicap-
pede får mulighed for at studere naturen.

• Under disse omstændigheder finder fredningsnævnet ikke, at det ansøgte strider mod fred-
ningens formål.



•

•

Side 2/2

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig og truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, 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.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt .
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Dato: 8. juli 2004
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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, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-
benhavn K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret,
når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside, www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

a;:::jAM~~
Alice Knudsen I

kontorfuldmægtig

~ 1. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
2. Fugleværnsfonden, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V.

3. Kommunalbestyrelsen i Faaborg, Rådhuset, 5600 Faaborg

4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Ulla Poulsen, Rolighedsvej 27,

5600 Faaborg

6. DOF-FYN's Fredningsudvalg v/Finn Eriksen, Nyvej 13,5690 Tommerup

7. Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg

8. Friluftsrådet, c/o amts formand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postboks 104,
5610 Assens

9. Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV
Skov- og NaturstJfelsen )
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