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KENDELSE:

Ved s!·c:-5.vclDc af 13. juli 1973 h2.~."Søl18::'cd kor:~~:1,--mnl-

best~'reJ.se over 10l' f,'l'"'8dnill[;f.,n:JVnet for KøbenllQvl1s 8.T!1ts:cL\.dc-

o".
<:..> 6 C::J Tro::"od

by, G2~~el Holte so~n,_ DS dal af J~atr.nr. 6 co Trorad by,

2D--L~/167 c:.f 6. juli J.973 i:Cgr:~nscdc o.1'e8.10r S01:1 ned cn:L'o:,.'"E:nioT"C.

1i"J··'''"na10I'.·'1·J.l·'')1t'::, Cl""''''' O',·,l·Pc.;.!:'I+t:esa'~ ·'~'('eQ'-1;;1('C'p.n,C"-'·nrl(;a;1 e"J.:. '" ...... 'V _,,-,_ _ v_ .L. __ ~ l ~"'.c>"'" c......vU_ "'~,., .!.

iføl:::;e tin~;bocen : , ... r"\ .~- .. "'lo nJ~. 6A.1L. v ....

~ ·r- nrec.1 9575 1:12, 'r"l,rl·J-"Y"I 11.-(' 60.__
j lC...~ v":" • - .

cCJ Trarod by, Gn!:lne1 Ho:!.ta soen)

af areal 7692 m2 O[~ Ll.'J-cr. nr. 6 co r.11'''I7'''''''''cl "OV 'lea;"0,·,1, c-OC'iI.... :..:.J J. ,...J _ el' ~ ~J.. - JJ 0- _ ,

/

m2, hvi.lke e~encloL1De e~es Ri'hvis hele ::'.:ccol er- l 11el. 6L~15

V2~et bekenftcjort

fOl" d.en 17. juli. J.S73 06 i 2 101-1:2.10 C',v5_sel~.

"..c __ n;:3'~t11c t



1'l in (7'<~ '('(""'l'-'C'Y1 'i '1' ,.... "'''Cf:n 'hl r··C'}',1."111J1(7\T('"l1 <::","11'"... ·ul-,-_ ..I ...._...__ ....,), i' _ \.t._ .. _ ... , .... f..1 ..... _ .. l... .. ~-,'''''''''' "'" ,

.1

"\T~ l i'n'l ,.,.,!r,- li'Y'rc" f":>-""~,ks-t~"'"(";" 1romr- .. l}"C C'., . ..,.,.~"iTo'rT··i "l'"" J TT "Tr::odoJ -.l-. __ J ..._lJf...J; - _ ..... lv~_~ __~ '~::"U .... ~_.... l .. I. ,.Jl.C .. VI.....JJ.--. .... _\.fC., .t...l ••• v __~ ..

I-fc irlC11, S"CR -t s E~l:ov~c:lr~e~~"ti. ~~C:~GO"-tTC11S0n, E..~..ta .J.ccrl:·3!cc)nfjl~.lleYl"c i
Ie f:;....cdn.i.nGsnoGcr of, din:;)ccora-cct for ste.tsS~~O\Tbl'u~ot v;:,:)!'e-cind-

varslede.

Den T13tr. 11Y'. 6 c:o Vedbs-;l( soen, den

,
."

endnu i~ke eflyst af tinzbogen.
Fredninesnovnct er af den opfattelse, at dcr ~ed hjc~-

mel i § l i lovbekcnd-c[';ørelse nr. 41.1·5 af l. oktober 1972 om

n[ltu:rfredn:i..n.:;; bør iV2:):rkK'3ttcS ircdnj.ng a.f de pcl.G01dcnde area-

I ler.
H e r e f t e r b e s t e m ro c s :

• l. Ejendo!:lmcne i:':-edos rJed det ,.., °l:Lo:<:,na
r

a.t bcva~e det ef S011e~9d

sikre offentli3hcdens &de~n5til oG bcny~telse af arealet.

"
2 D"'-!- c-.... I"'O ..... ".'- 0-)i1,"1• \...,;v.... _ LI. l,., .: _ c.~ og bev2.1"e clen i punl:t l bes~::""o'n.1etil-

stand fo!:"'uctsc.t, at (:',!'cnlcl"ne frc:-.:c.elcs og i 0C.nnc uclst:."'~;~:-
nine SOG ~i~til vedli~eholdes oe benyttes til 2l~indeli~e

... beretti[ede fo:~bn~l.t:
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b) ....l j""~;ll C ~..........., C ' '11r1·J~~ rrn.-:- h...•p,.,"_·I."."c..!lp; .."c ..........'-""'_._J.. , l... "-"-V~(j_'-' ",r.. ___

o.l. i fo~binfslse c~:f Llinc:n:; lq;e-·

1")].c....,.r.'l,,..,.J(>_·,. I'.' 0. Cl.• '.. ; l h o "'CY"('0. l C,..,.,..,-.....0(1,..,'·"'·)"'·, 11,0, . ., ,..,,o'\ro1 ....'1' "'J'__ _, _ .J. .Lr~.l, ... .i..L J~.,., __ c.............J. 1..-" Jo_f ... L.,. '-' .... 1 '-'._ ,_}L.\. c.. -L <'J.: -l.. "'u

ae 'L:cLfoY'Lminc , "J:~c.n Gon···

nl"(l r'SY'1" ,..,.1'0'"011c1' e."--··",,,,·., ",-, i ·"Ci."·"r~·!-nJ'llr·""" 01"""-; 'V'l rr '., "l C>--o' ......(.J.~J t,... _ __ " L):"io.c';~.""~"oI.vl..LL..:. _.u l ........... v_ •• ~v.l. \ ~.l.t"~J. -_J.!.w J. ........... J_'-"

.; ''''''''''''!' 1~) il;)'''''1.·~'C> J e r:,'c'n'L""c1 c-·c.·,' n',,,~ l.l.t. ......!._ .. l. J U .... J \ ... v...... .'·u ".L!. c. ..... u ......_ \......

neri 1:)j.'u~: herunr3e:: opotillinc c..f d:ci vhuGC OG mi Gtb:-mlw ,

der s1\:al fOI'e-casc·;,s citer 2.l1visninG af de pL~·cG.lcbGrGtti·-

c;ec1e,

f) fo:r'etage sOl"lige,

blF.ndt endet ~-;:anlhvo til fO~~:'lålat c1(;I~~~cde under pun~ct

c) tilJ.8.cl-cc hC8"1.
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PUi11r'L. J) ....""rn+o n·~-:''':;n.Lll· en "'ai ('~11(':' '"'lIn'.'" !:l +.J __ J)" \..1 _ 1_(., '. ............... -'..1 .._ t......_ ..1 .... ;".. c.' u.....~..v, "';:. v.... c..:::o.. v

1) e.t L..:.(10'l8]""1 E-ce -

-:-:.··LI (~I""I __;- (") -Co () ", '~'-I,ni l
.... .. 1..- '.I J .. t ~ __,

J"1)' ,,+ 'o·e U·!..·[-n -10 ,..,• C .. l..' l .; Lo J"'" L~'0 L SCi0j' til se j1C'.cl:s, lizecolJ 2nl~:;~ af

enhver ~onJ for broer r~a de nod syd tilstødon(e pri-

selV01",l 8,jendOl.JLwn 2.f l-cor:rn.lmcn

DO::'il--Jcnsen.

O. Godskec,(;ll.
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., . FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Totievej 31, 5610 Assens

TIL 6471 1020 - Teletax 64 71 5520 Dato: 28. december 2006
Journal nr.: Frs. 18/2004

Deresj. nr.: 8-70-51-8-427-8-2003
Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Ved brev af 15. marts 2004 heniedte Fyns Amt nævnets opmærksomhed på, at der var
• etableret et slæbested ved Syltemade Å' s udløb i havet. Området f': omfattet af Overfred-

ningsnævnets kendelse af 28. marts 1978, hvorefter det ifølge § l fremgår, at områderne
skal bevares i deres nuværende tilstand, ifølge § 3 må der ikke opstilles skæmmende ind-
retninger. efter § 4 må arealer ikke benyttes til oplagsplads, og endelig må terrænformer-
ne ikk~ ændres, ]f. § 5.

Nævnet afboldt den 10. juni 2004 møde om sagen. Under sagen udtalte amtets repræsen-
tant, at der var tale om ~t nyt t'g forfærdelig grimt slæbested.

Efter anmodning fra kommunen og bådelauget blev sagen udsat til fremsendelse af en re-
degørelse tor det passerede foJ.mtallsøg1ling om go<lic~lldt.lse<.li' f.t :mjet slæhested ~nd det
slæbested, der nu er lavet, navnlig således at sideinc fjernes.

fyns Amt har nll veG brev af 13. decer.lber 2006 skrc'. et følgende t'. fn.:dningsnævnet:

Fredningsnævnet afholdt i 2004 møde ved udløbet af Syltemade Å vedrørende et slæ-
bested ug opsætning af skilte.

Skiltet, som informerede om Syltemade, var der bred enighed om kunne blive ståen-
de.

Slæbestedet derimod havde en lidet køn udformning, og det blev aftalt, at Egebjerg
Kommune skulle fremsende et forslag til erstatning af slæbestedet, med noget som var
væsentligt kølmere.

Fyns Amt har for meget lang tid siden modtaget en redegørelse for sagen, samt et
forslag til en justering af udformning.

Ifølge redegørelsen ønsker man at hugge de ulovlige betonelementer ned til under
daglig vandstand. Ovenfor afsluttes med en skråning, der skal gro til med naturlig
vegetation. øverst ønsker man at afslutte med en planke for at give mulighed for at
følge båden langs kanten, når der skal sættes båd i vandet .• Det gamle slæbested på vestsiden af åen fjernes og opfyldes med jord. Spillet flyttes
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• over til det nye slæbested. Småbåde ønskes samlet på østsiden af åen i overensstem-
melse med lokalplanen.

Fyns Amt har ingen indvendinger im~d. at der meddeles dispensation til ovenståend~
renovering af slæbested m.v. samt opsætning af skilt.

Arealet er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 27. marts 1977. Området
skal jf § l bevares i nuværende tilstand. ifølge § 4 må arealerne ikke bruges til op-
lagsplads (småbådene) og der må ifølge § 5 ikke foretages terrænændringer.

"

. ":.~:.. ,

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet kan tiltræde amtets vurdering af den nu fremsendte redegørelse i brev af
13. december 2006. Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til at foretage den i am-
tets brev af 13. december 2006 nævnte renovering af slæbestedet samt opsætning af skilt.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enste'tnmig, er truffet i medfør af naturbeskyrtelseslo-
vens § 50, stk. l. : ,\.

Nævnets afgørelse kan i medfør af nan~fbeskyttelseslovens § 78, stk. 3: indbringes' for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § ~6 nævnte klageberettigede. Klageil indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2. '\,,:"l

.,- Klagefristen er 4 uger fra den dag, afg.qrelsen er meddelt den klageber"ettigecl(
, "

Tilladelsen må ik.l(~udn) ttes, før ovennævnte frist er udløbet.

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