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Afgørelser - Reg. nr.: 00086.00
Fredningen vedrører:

Ristinge Klint

Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

01-12-1987

Fredni ngsnævnet

22-09-1986

Kendelser

03-11-1978
13-12-1951

Deklarationer

OVER FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR.

Overfredningsnævnets

8b

afgørelse

af l. december 1987

i sagen om supplerende
Klint i Sydlangeland

Fredningsnævnet

fredning af arealer ved Ristinge
Kommune, Fyns Amt (sag nr. 2687/86)

for Fyns Amts Sydlige Fredningskreds

kendelse af 22. september
ningsbestemmelserne
overvejende
ser.

1986 ajourført

berører 5 ejendomme

ler, der tilhører Miljøministeriet.
rejst af Sydlangeland

og suppleret

fred-

vedr. arealer ved Ristinge Klint, som helt

er omfattet af tidligere

Fredningen

har ved

afsagte fredningskendeli privat eje samt areaFredningssagen

Kommune i forståelse

er i 1983

med Fyns Amtskom-

mune.
De arealer, der er berørt af Fredningsnævnets

kendelse,

helt eller delvis omfattet af Overfredningsnævnets

er

kendelser

af 10. juni 1922 og 13. december 1951 samt af Fredningsnævnets
kendelse af 3. november

Fredningsnævnets

1978.

kendelse er for så vidt angår fredningens

hold påklage t tilOverfredningsnævnet
samt af Fyns Amtskommune

ind-

af 2 af de private ejere

og Sydlangeland

Kommune.

2
I

"

Peder Meinert Mortensen,

af en ny sti ved skellet mellem

matr.nr.

By, blandt andet fordi stien vil

6 ~ og, 3 ~ Ristinge

være til alvorlig

gene for den pågældende

Henrik Jørgensen,

ejer af matr.nr.

kendelse

•

er bestemt oprettet

Fyns Amtskommune

- ønsket,

hjørne.

Kommune har begge - som oprin-

at den af Fredningsnævnet

det punkt, hvor "Halevejen"
tilbage

By, har ønsket

nordvestlige

adgang for gående færdsel langs klintoverkanten

via "Halevejen"

Christen

der ved Fredningsnævnets

i ejendommens

og Sydlangeland

delig foreslået

ejendom.

5 ~ Ristinge

af det parkeringsareal,

besluttede

forlænges

til,

går helt ud til Kysten, og herfra

til den af Fredningsnævnet

besluttede

parkeringsplads.

Miljøministeriet
ningsforening

v/skov-

og Naturstyrelsen,

og Naturfredningsrådet,

ningen gennemføres
~I

6 ~ Ristinge

By, har modsat sig etablering

en reduktion

•

der er ejer af matr.nr.

geland Kommune.

som foreslået

nedgange

at fredog Sydlanhar Na-

åbner mu-

ad klinten til stranden

at foretage kystsikringsarbejder

lOverfredningsnævnets

Naturfred-

til Over fredningsnævnet

dog udtalt sig imod, at fredningen

lighed for at etablere

medlemmer

har anbefalet,

af Fyns Amtskommune

I en udtalelse

turfredningsrådet

Danmarks

samt

ud for det fredede område.

behandling

af sagen har samtlige

10

deltaget.

Over fredningsnævnet

Det tiltrædes,

skal enstemmigt

at der foretages

fredningsbestemmelserne,

af offentlighedens
regionplanen

af et rekreativt

og udbygning

at der gives mulighed

Der bør endvidere

adgang til det pågældende

for Fyn er henført

de naturområder

en ajourføring

herunder

pleje af udyr kede arealer.

udtale:

til

af

for

ske en udvidelse
område,

der ved

Amtets højeste prioritere-

og iflg. kommuneplanen
område mellem Ristinge

for Syd langeland
By og Ristinge

er del
Hale.

3

Det vil herefter
gives mulighed

stemme med den kommunale

for langs klintoverkanten

det punkt, hvor "Halevejen"
til den besluttede
flødiggøre

Overfredningsnævnet
der med tilbørlig

•

•

,

hensyntagen

over-

sig, at

til fredningsinteresser
arbejder

gives mulighed

Idet Fredningsnævnets

bindeIser,

Dette vil samtidig

har ikke ment at burde modsætte

ad klinten på et nærmere

bestemmelser

at kunne gå ud til

af en sti mellem matr. nr. 6 ~ og 3 c.

fald kan foretages nødvendige
Der bør yderligere

at der

går helt ud til kysten og tilbage

parkeringsplads.

etablering

planlægning,

i givet

til sikring af kysten.

for at anlægge en trappe ned

angivet sted.

afgørelse

for de arealer,

ophæves,

herunder

fastsættes

følgende

fredede vej- og sti for-

der er vist på kortet, der hører til Overfrednings-

nævnets afgørelse

(fredningskortet)

og som er nævnt i vedhæf-

tede liste over berørte matr.nr.:

§

l.

Fredninqens

Fredningen

formål.

har især til formål at bevare de landskabeli-

ge og geologiske

•
•

værdier på det fredede område og at

forbedre offentlighedens

mulighed

for rekreativ

udnyt-

telse af området.
§

2.

Bevarinq

af området.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende

til-

stand.
§

3.

Bebyqqelse

m.v.

Det følger af § 2, at der ikke må ske bebyggelse
fredede område.
te konstruktioner,

Der må heller ikke etableres

andre fas-

såsom tårne og master o.lign.,

der må ikke opstilles
retninger.

på det

skure, boder eller skæmmende

Der må endvidere

ikke opsættes

og
ind-

nye hegn,

4

bortset fra nødvendige
§

4.

kreaturhegn.

Beplantninq.

Der må ikke ske beplantning

med træer eller buske, her-

under levende hegn, selvom dette måtte være lovligt efter landbrugsloven.
Eksisterende

•

bevoksninger

må dog udskiftes med danske

løvtræer og - buske.
§

5.

Terrænændrinqer.

Der må ikke foretages

terrænændringer

planering eller opfyldning.
i sydskellet

Fredningen

Det eksisterende

af matr.nr. 4 ~ Ristinge By

og må således ikke udsættes
kan beskadige

ved afgravning,
stendige

skal bevares

for foranstaltninger,

diget og bevoksningen

som

på diget.

er dog ikke til hinder for at der ud for den

eksisterende

kommunale

sti etableres en trappe nedover

skrænten til strandbredden

på matr.nr. 3 c eller 5 a

Ristinge By.
Fredningen

•
•

er heller ikke til hinder for, at der med

Kystinspektoratets

godkendelse

træffes foranstaltninger

til sikring af kysten.

§

6.

Arealernes

anvendelse.

Det følger af § 2, at arealerne må anvendes som hidtil,
således at almindelig
eksisterende

landbrugsdrift

landbrugsarealer.

arealer ikke opdyrkes,

kan dog foretages

Derimod må udyrkede

afbrændes,

tes med kemiske midler.

kan fortsætte på

gødskes eller sprøj-

Stødsmøring

med plantegifte

i plejeøjemed.

Der må ikke anbringes

affald eller henlægges

sten på det fredede område.

halm og

5
§

7.

Plejeforanstaltninqer.

Til opfyldelse
de arealer

af fredningens

formål kan der på udyrke-

foretages naturpleje.

Hvis en ejer ikke øn-

sker selv at foretage plejen, kan plejen foretages
Fyns Amtskommune
Amtskommunens
de ejer.

•

på ikke-statsejede

a.

for den pågælden-

I tilfælde af uenighed om en plejeforanstalt-

nævnet afgørelse

8.

arealer.

pleje sker uden udgifter

ning mellem en ejer og Amtskommunen

§

af

Offentliqhedens

træffer Frednings-

i sagen •

adganq.

I medfør af fredningen

tillades,

jfr. fredningskortet,

gående færdsel ad:

en til enhver tid værende 5 m bred passage langs klintoverkanten
matr.nr.

- fra matr.nr.
9 l Ristinge

31 ~

Ristinge By i øst til

By i vest, hvor Halevejen

går

'I

helt ud til kysten.

Inden for det 5 m brede bælte an-

lægges af Fyns Amtskommune
kel jord- eller grussti
gemulighed

fællesvej

jens overgang

vej ud for skellet mellem

3 ~ og 34 ~, begge Ristinge By;

sti i vestsiden af matr.nr.

By fra klintoverkanten

nordgrænsen

Herudover

fra Ristinge Hale til fællesve-

til offentlig

den eksisterende
Ristinge

for gående, hvor rimelig passa-

ikke allerede eksisterer;

den private

matr.nr.

og for Amtets regning en en-

8 c

til fortidsmindet

ved

af området.

har offentligheden

ad den på fredningskortet
langs vestsiden
"Halevejen"

adgang til gående færdsel

viste kommunale

af matr.nr.

sti, der

5 ~ Ristinge By fører fra

til klintoverkanten.

6

b.

Offentligheden
de statsejede

har ret til at færdes og opholde sig på
arealer, matr.nr.

7 ~, 7

i og

8 b Ris-

tinge By.

c.

Offentligheden har ret til at parkere motorkøretøjer på
et 300 m2 stort areal, som er angivet med et P på fredningskortet
Ristinge

i det nordvestlige

By. Arealet afgrænses

ren og Fyns Amtskommune,

hjørne af matr.nr.

efter aftale mellem eje-

som belægger arealet med sta-

bilgrus og hegner ind mod landbrugsarealet
fodhegn.

Eventuel

Fredningsnævnet.

§

9.

med et lavt

uenighed om afgrænsningen
Parkeringsarealets

hviler Sydlangeland

5 a

afgøres af

vedligeholdelse

på-

Kommune.

Afståelse.
på 300 m2 afstås af

Det i § 8 nævnte parkeringsareal
ejeren af matr.nr.

5 ~ Ristinge

By til Sydlangeland

Kommune.
Alle rettigheder

til og over det afståede areal bortfal-

der, jfr. naturfredningslovens
af arealet

§ 22, stk. 2. Udstykning

foretages og bekostes

af Sydlangeland

Kommu-

ne, jfr. § 22, stk. 2.
Afståelsen

anses i økonomisk henseende

for at være sket

pr. l. juli 1987.
Kommunen

overtager

besiddelsen

af arealet

2 måneder ef-

ter påkrav.
§ 10.

Ophævelse

af ældre fredninger.

Samtidig med nærværende
nævnet kendelse

fredning ophæves Overfrednings-

af .10. juni 1922 og 13.december

samt Fredningsnævnets

kendelse af 3. november

1951
1978.

7

§ ll.

Dispensationer.

En dispensation

fra bestemmelserne

i §§ 3 - 6 kan med-

deles, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål.

På Overfredningsnævnets

•

/bop

vegne

8

Fortegnelse
over arealer, der er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse
af l. december 1987 om supplerende fredning af arealer ved Ristinge Klint i Sydlangeland Kommune, Fyns Amt (sag rr. 2687/86).
Ristinqe By, Humble:

,

REG. HR.

•

Overfredningsnævnets

~b

afgørelse

af l. december 1987

om erstatning

i anledning af supplerende

Ristinge Klint i Sydlangeland

Fredningsnævnet

fredning af arealer ved

Kommune i Fyns Amt (sag nr.2687/86).

for Fyns Amts Sydlige Fredningskreds

se af 22. september

1986 ajourført

og suppleret

har ved kendel-

fredningsbestemmel-

serne vedr. arealer ved Ristinge Klint, som helt overvejende
fattet af tidligere
ningsnævnet

afsagte fredningskendelser.

tilkendt 5 private ejere erstatning

er om-

Samtidig har Fredmed ialt 18.300 kr.

Af kendelsen

e

•e

fremgår, at Fredningsnævnet har tilkendt erstatning
med 2.50 kr. pr. m2 for gående færdsel inden for en til enhver tid
værende 5 m bred bræmme langs klintoverkanten,
at den allerede
at klintkanten
erstatning

eksisterende
nedbrydes.

for derved at sikre

fodsti kan opretholdes
Fredningsnævnet

i tilfælde af

har endvidere

med 15 kr. pr. lb.m. for offentlighedens

tilkendt

ret til gående

færdsel ad en nyanlagt sti og for afståelse af areal til parkeringsplads er der tilkendt erstatning med 3 kr. pr. m2•

Fredningsnævnets
ningsnævnet

erstatningsfastsættelse

af ejeren af ejendommen,

er påklaget til Over fred-

matr.nr. 6 ~ Ristinge By, som

dels har påstået sig tilkendt erstatning

for færdsel ad den private

fællesvej

af erstatningen

"Halevejen"

og dels forhøjelse

-

for den ny-

- - -- -- ---~-~~--

;

2

oprettede sti, som overvejende
Ristinge By.
og matr.nr.

Endvidere

vil blive etableret

har ejerne af de 2 ejendomme,

5 ~ Ristinge By, påstået erstatningen

klintoverkanten

på matr.nr.

forhøjet til 15 kr. ~r. lb.m.

tillige påstået forhøjelse

af erstatningen

matr.nr.

for passage

Sidstnævnte

6 a

3 c
langs

ejer har

for afståelse

af parke-

ringsareal.

I sagens behandling

har deltaget

samtlige 10 medlemmer

af Over fred-

ningsnævnet.

Overfredningsnævnet

skal enstemmigt

Overfredningsnævnet

har ved anden afgørelse af d.d. tiltrådt reali-

teten i de fredningsbestemmelser,
med visse ændringer.
sageretten

udtale:

som Fredningsnævnet

har fastsat

Det er således blandt andet besluttet,

langs klintoverkanten

skal videreføres

at pas-

til Ristinge

og at der ikke skal oprettes ny sti på areal af ejendommen

Hale

matr.nr.

3 ~ og 6 ~ Ristinge By.
Overfredningsnævnet

e

klintoverkanten

e

areal af matr.nr.

e

finder, at erstatningen

for passageret

bør forhøjes til 15 kr. pr. lb.m.

gere foretages en vis forhøjelse

af erstatningen

Der bør yderlifor afståelse

5 a Ristinge By, til parkeringsareal,

ter passende fastsættes

til ialt 2.000 kr.

langs

Herudover

af

som herefbør der for

gående færdsel ad den private fællesvej, ydes en mindre erstatning,
som passende sættes til 10 kr. pr. lb.m.

Erstatning

for fredningen

tilkendes

herefter de enkelte ejere såle-

des:

Aksel Skov.
840 lb.m. langs klintoverkanten

660

""

privat fællesvej

12.600 kr.
6.600 kr.

19.200 kr.

3

r"

Peder Meinerts Mortensen.
400 lb.m. langs klintoverkanten

6.000 kr.

300

3.000 kr.

""

privat fællesvej

9.000 kr.

Chresten Jørqensen.
390 lb.m. langs klintoverkanten
300 m2 parkeringsareal

5.850 kr.
7.850 kr.

2.000 kr.

Wilfred Jørqensen.
900 kr.

60 lb.m. langs klintoverkanten

Knud Madsen.
120 lb.m. langs klintoverkanten
Erstatningsbeløbene

forrentes

1.800 kr.
fra den 22. september

1986 med en ren-

te, der er l % højere end den af Danmarks Nationalbank

til enhver

tid fastsatte diskonto.

Den samlede fredningserstatning

på 38.750 kr. udredes med 75 % af

staten og 25 % af Fyns Amtskommune.

Overfredningsnævnets

e
e
e

ovenstående

afgørelse af erstatningsspørgsmå-

l~t kan påklages

til Taksationskommissionen

ning Slotsmarken

13, 2970' Hørsholm,

Miljøministeriet

og Fyns Amtsråd.

dag, Overfredningsnævnets

vedrørende

af de berørte ejere, samt af
Klagefristen

afgørelse

er 4 uger fra den

er meddelt de pågældende.

På Overfredningsnævnets

(1)~~~
Bent J
sen
vicef rmand

/bop

naturfred-

vegne

,"

')

rreOnlng

l t-yns amt.

Lokalitet:

Ristinge

Kommune:

Sydlangeland

Sogn

Humble

Klint

Reg. nr.: 481-02-01
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Ejer

privat/offentlig

Areal

ca. 14 ha.

Fredet

OFN 1/12-1987

Formål

At bevare områdets landskabelige
og geologiske værdier og forbedre offentlighedens
mulighed for rekreativ udnyttelse af arealet.

Indhold

174

:

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand, og
der må ikke foretages terrænændringer,
beplantning, bebyggelse,
opsættes master, tårne, skure, boder eller nye hegn (bortset
fra nØdvendige kreaturhegn) • Arealer med landbrugspligt kan anvendes som hidtil, hvorimod udyrkede arealer ikke må opdyrkes,
afbrændes, gØdskes eller sprøjtes med kemiske midler. Her kan
foretages naturpleje af ejeren eller, hvor denne ikke Ønsker
det, af Fyns Amtskommune. Der gives offentligheden ret til at
færdes og opholde sig på de'statsejede arealer samt adgang til
fods ad sti langs klintens overkant, ad den private fællesvej
fra Ristinge Hale til hvor denne overgår til off. vej, ad den
eksist. sti til det fredede fortidsminde samt ad den komunale
sti på matr. nr. sa Ristinge by.

I
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Ar 1986 den ~2.sep~.
for Fyns amts sydlige
sålydende:

afsagde fredningsnævnet

fredningskreds

,,-

Frs. 228/1983

KENDELSE

OM FREDNING

AF DELE AF RISTINGE

--00000--

Ved.Overfredningsnævnets
1922 blev Ristinge

kendelse ,af 10/6

Klint og strandbredden

kendelse

28/10 1949, som i det væsentligste

blev stadfæ-

kendelse

1951, blev det fredede område udvidet

af

af 13/12
derhen,

en del af landet bag klinten blev inddraget
fredede arealer

tillige med et stengærde

at

i de

øst for

selve klinten.
Fredningens

indhold bestod

bud mod bebyggelse,
master,

i et traditionelt

beplantning,

skilte eller lignende,

var til hinder

for:sædvanlig

ad en sti langs kllntens
de fredede arealer,
matr.nr.ne

opsætning

hvorimod

af

der intet

adgang

til færdsel

overkant mellem

denne og

og ad en sti i skellet mellem

S-a og B-a hen til en iØvrigt

oldtidshØj,

for-

landbrugsrnæssig drift.

Der blev tillagt offentligheden

~J

foran

denne fredet. Ved fredningsnævnets

stet ved Overfredningsnævnets

•

KLINT

fredet

men iØvrigt fik offentligheden

ikke

adgang til de fredede arealer. Der blev givet særlige bestemmelser

•e
•

om bevaring

af det nævnte

sten-

dige.
I tidens
overkant

skrede~

lØb er dele af stien langs klintens
i havet som fØlge af kystnedbryd-

ning, og Sydlangelands
Ønske om a~ genskabe

kommune har derfor fremsat
stien ved en udvidet

og iØvrigt om en udvidelse
og en stramning

fredning

af de fredede arealer

og modernisering

af fredningens

indhold.
Som fØlge af en misforståelse

lykkedes det

ikke ganske at komme videre med den i naturfredningslovens § 12 forudse~e

forberedende

efter at fredningsnævnet
indforstået
forberedende

havde erklæret

med at sØge sagen fremme~
behandling

dig, fremkom med bistand
afdeling

behandling,

sig fuldt

selvom

den

var blevet noget ufuldstænaf am~skommunens

et fredningsforslag,

lag for nævnets

og

frednings-

der har dannet grund-

videre behandling.

2

Foreskreven
rejsning

bekend~gØrelse

er sket den 13. september

rØr~e lodsejere

slaget omhandlede

og gennemgang

arealer

munen om fredningsforslagets
rende tilstand

af de af for-

mØde har forhandling

med Sydlangelands

og fredningsnævnet

Offentligt

skete den 4/12 1984.

Ef~er det offentlige
brevveksling

1983, og de be-

m.v. er underrettet.

mØde med besigtigelse

•

om fredningssagens

kommune

og amtskom-

enkeltheder

har foranlediget

og

fundet sted,

klintens

opmålt ved en landinspektør,

nuvæidet de

ældre kor~ ikke længere er korrekte.
Sydlangelands
forslage~
tanker,

kommune har anbefalet

frednings-

og har særlig ment at burde anbefale

de

som blev fremsat på mØdet den 4/12 1984 om

indre~ning

af en P-plads på Halevejen,

.lægges med s~abilgrus,

der bØr be-

hvorimod man ikke har set

:sig i s~and til Økonomisk

at bidrage

til kystsikrings-

~forans~altninger.
Fredningss~yrelsen
ligesom Danmarks
amtskommunen.
anbefalet,

Naturfredningsforening

Naturfredningsrådet

at fredningsforslaget

man har fremhævet,

•e
•

forslaget
og

har ligeledes
fremmes,

ide~

at det vil være af såvel almen

som forskningsmæssig
offentlig

har anbefale~

interesse,

at der anlægges

en

s~i, således at man lovligt kan passere

langs klintens

overkant.

De~ anbefales,

at s~ien

gøres rigelig bred, således at den ikke i en nærmere frem~id afbrydes
anbefales,
klintens

ved erosion af klinten.

at der etableres

Østlige

nedgange,

Det

bedst i

del, hvor der er nogen vege~ation

pa klinten.
Sta~sskovvæsenet,
arealer

i nærheden

af klinten,

for MiljØministeriet
propriation

der adminis~rerer

nogle

som er erhvervet

dels ved kØb, dels ved eks-

ifØlge fredningskendelse,

har fore-

slåe~ enten
1) ekspropriation
bagland,

eller

2) ekspropriation
bræmme

af hele klinten med det nuværende

af klinten plus en 10 m bred

af de~ bagved

liggende agerland,

således
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at der til stadighed,

uanset om klinten

bage, kan opretholdes

en stiforbindelse.

Statsskovvæsenet
dighed

har ikke set nogen nØdven-

i, at stien som foreslået

fortsæ~~es

af amtskommunen

hel~ ud til Halevejens

slutning,

klinten på dette forlØb er væsentlig
vil de spadserende
til en nyanlagt

rykker til-

kunne henvises

da

lavere. Her

til stranden

sti i skelle~ mellem

og

matr.nr.

6-a og 3-c.
Under de~ nævnte offentlige
af lodsejerne

og af Ristinge

mege~ delte meninger

Bylaug

repræsentant
modstand

fremsat

om fredningsforslage~.

ville under visse forudsætninger
sig forslaget,

mØde blev der

medens

modsa~te

ikke modsæt~e

andre og herunder

fra klinten

det og mod anlæg af parkeringsplads
mod nordvest.

bevoksningen

ved klintens

overkant

til

van-

om, at

skal bevares,

supplerende

hegn

mellem

stien og agerlandet,

hvor der ikke er træ-

væks~,

sam~ at man i hvert fald bØr opgive tanken

om anlæg af P-plads ved Halevejens
derimod anlægge
offen~lige

en mindre

vej ophØrer

afslu~ning,

parkeringsplads,

og aflØses af privat

vej. Der fremkom - også under mØde~
om, hvorvidt

s~ien bØr fortsætte

som foreslået

med navnlig

bØr afkor~es

og ers~attes

klinten

Fredningens

fælles-

mØdes,

eller i over-

Sta~sskovvæsenets

forslag

med en forbindelsessti

og Halevejen

Fredningsnævnet

hvor den

langs hele klin~en

af fredningsafdelingen,

enss~emmelse

men

- delte meninger

ud til det s~ed, hvor klinten og Halevejen

mellem

~æt på parkeringspladsen.

skal udtale:

formål.

Den udvidede

fredning har ttl formål at

sikre offentlighedens
langs klintens
eller priva~
M

særlig

ved Halevejens

Der var enighed

og at der ev~. skal anlægges

•
-•

bylauge~s

sig dette. Der fremkom

mod anlæg af nedgang

afslu~ning

Enkel~e

bliver mulig~

adgang til fods ad en sti

overkant
fællesvej,

frem til offentlig

vej

således at det derved

til fods at færdes langs klinten

uden at skulle passere
og sommerhusområde

tilbage til Ristinge

s~rand

ad samme sti, alt med henblik

4

•

på at give almenheden
af den enestående
østersøen
bræmme

mulighed

udsigt

og farvandet

ningen,

at stien ikke Ødelægges

Endvidere

tilgodeses

for s~udie~
profilen

ved fred-

en parkeringsplads

sted. Ved fredningen

lige, a~ klinten

top ud over

syd for Fyn. Der sikres en

at der kan etableres

pa et egnet

tilgodeses

af is~idsaflejringer,

idet der i kli~-

kan ses mere end 30 skråtstillede

Endvidere

indeholder

egent plantesamfund

af isgle~cheren
klitområdet

lagføl-

fra sydØst.

et botanisk

med varmeelskende

og til dette særegne plantesamfund
tilsvarende

til-

fortsat kan udgØre en lokali~et

ger, som er oppresset

•

fra klintens

af en sådan bredde,

ved nedskridning.

for at nyde godt

sær-

steppeplanter

er knytte~

en

sjælden insektflora.

Under hensyn hertil
burde gennemfØres

findes fredningen

i alt væsentligt

melse med Sydlangelands

kommunes

at

i overensstem-

og amtskommunens

forslag.
Fredningens

indhold.

Fredningen
afmærkede
kas~et

omfa~~er

arealer,

fredning,

de på det vedfØjede

som tildels allerede

dog med noget ændrede

kor~

er underbestemmelser.

For de fredede arealer gælder fØlgende:

•
••

1) Der må ikke ske bebyggelse,
master

og lignende.

sadanne,

Opsæ~ning

som opsættes

forans~al~ning
godkendelse.

opstilles

skure,

af skilte ud over

ved fredningsmyndighedernes

kan kun ske med fredningsnævne~s
Hegn ma alene etableres

som alminde-

lige kreaturhegn.
2) Der må ikke foretages
terræne~,

henkastes

tilplan~ning,

ændringer

af

affald og deponere s halm eller

sten, jfr. dog pk~.7).
3) Udyrkede

arealer må ikke opdyrkes,

afbrændes,

gØdskes

eller sprøjtes med pesticider.

Landbrugs-

arealer

kan fortsat dyrkes under almindelig

landbrugsrnæssig drift som hidtil.
4) Offentligheden

har adgang til færdsel til fods

inden for et bælte på 5 m's bredde
overkanten.
klintens

langs klint-

Bæltet rykker ind i land i ~ak~ med

nedbrydning.

5

Inden for bæltet anlægges en enkel jordsti.
Hegning mod landbrugsarealerne

nord for stien

sker, i det omfang lodsejerne

måtte Ønske det,

ved amtskommunens
bekostning.

foranstaltning

Den nord-sydgående

mellem matr.nr.6-a

mod landbrugsjorden

med

og glat tråd, såfremt ejerne måtte

Ønske det. Offentligheden

•

sti i skellet

og 3-c hegne s ved amtskommu-

nens foranstaltning
pælerække

og på dennes

færdes og opholde

har adgang til at

sig på de sta~sejede

arealer

matr. nr. 7-c, 7-f og 8-b i overensstemmelse
na~urfredningslovens

§ 56 stk.1.

6) Fredningsmyndighederne
at indrette

med

skal være berettiget

til

en trappe eller lignende passage

klintoverkanten

fra

til stranden på,et hensigtsmæssigt

sted, jf. også pkt. 9).
7) Fredningsmyndighederne
at udfØre

landskabspleje.på

og på stiarealerne

.'

Ønsket vege~ation
tation,

skal være bere~tige~

og bevare den bestående

bagved

brugsarealer

som læbælte

læplantninger

efter fredningsnævnets

med herbicider

stiens

mod landlæplantninger

bes~emmelse.

i plejeØjemed

er til-

ladt .
8) på matr.nr.5-a

umiddelbart

for matr.nr.34-d,
udmunder,

etableres

som erhverves

ud imod Halevej,

hvor den allerede

§ 19 et areal

indretning

og belægning

afholdes

som fredningsudgift.

holdelse

påhviler

Fra P-pladsen

kommune.

med stabilgrus

kommune.

hegnes med lavt fodhegn mod omgivende
arealer.

s~ort ca.300 m2,

Frem~idig

Sydlangelands

sti

i medfØr

til fordel for Sydlangelands

Arealets

Øst

etablerede

ved ekspropriation

af naturfredningslovens

."

for

ud over have~. Lodsejerne

og kan supplere bes~aende

med plantevalg
StØdsmØring

bes~aende

en

vege-

stien at vedligeholde

forlØb og bevare udsigten
kan vedligeholde

arealer

med henblik på at fremme

og særlig ved stiarealet

markarealerne

•e
•

de udyrkede

til

vedligeArealet

landbrugs-

og ud til Halevejens

af-

6

slutning

er ejerne af vejen berettiget

forbyde uvedkommende

motorkØrsel

melse med vejlovgivningens

9)

til at

i overensstem-

regler for private

fællesveje,

men færdsel til fods og på alminde-

lige cykler

skal være tilladt.

I skellet mellem matr.nr.6-a

og 3-c på 6-a ud-

lægges en 1,5 m bred sti mellem
nævnte

sti langs skræn~ens

den oven for

overkant

og Halevejen.

Stien skal være åben for færdsel ~il fods. Ud
for s~ien ved den på dette sted lave skræn~ etableres en nedgang
klintens
adgang

til stranden.

spids mod nordves~

langs stranden.

videre passage

har offentligheden

Skiltning

oven for klinten

De ifØlge Overfredningsnævnets
1951 bestående

Herfra og ud til
kun

om forbud mod
kan opsættes.

kendelse

s~ier mellem matr.nr.

af 13/12

S-a og 3-c

samt til dels over 34-c og S-æ og langs den østlige side
af skellet mellem matr. nr. S-a og 8-a og fra

')

denne hen ~il den fredede oldtidshØj

reg.nr.4417:1

opretholdes.

ri

10)

Fredningen

er ikke ~il hinder

kys~sikringsforans~altninger,
ikke det offen~lige

for udfØrelse

af

men der pålægges

pligt til at foretage

så-

danne.

•
-•

11)

Overfredningsnævnets

kendelse

af 10/6 1922 og

13/12 1951 ophæves.
BekendtgØrelse
ningskendelsen
staltning.
hverveIse

om og tinglysning

sker ved fredningsnævne~s

Matrikulær

berigtigelse

til de eksproprierede

fredningsmyndighedernes
De af kendelsen

ningsnævnet,
"I

direkte berØrte

og institutioner

fredningsnævnets
Amaliegade

sker ved

foranstaltning.

den da~o, nævnets afgØrelse
de, påklage

foran-

og adkomster-

arealer

og iØvrigt de i na~urfredningslovens
myndigheder

af fred-

lodsejere

§ 20 nævnte

kan inden 4 uger fra
er meddelt
afgØrelse

de pågældentil Overfred-

7, 1256 KØbenhavn

K.

7

Om erstatning

henvises

til vedfØjede

sær-

skilte erstatningsafgØrelse.

Svendborg,

den

Jul.Paulsen.

,.

e

-•

'42.

~"t.

Hans Larsen.

1986.

Jens Balle Nielsen.

E R S T A T N I N G S A F G

ø

R E L S E .

Til brug ved fredningsnævnets
erstatningsspørgsmålet
om skat~evæsenets

afgørelse

af

har man anvend~ oplysninger

ansættelse

til ejendomsværdi

af

almindelig

god landbrugsjord. Denne er efter det
3,00 kr. pr. m2. Dette tal lægges til

oplys~e

grund ved afståelse af areal til P-plads,
2
300 m a 3,00 kr. = 900,00 kr.
Ved afståelse
betragtning,
og værdien

~il stianlæg må det ~ages i

at der her er tale om marginaljord
sættes heref~er til 2,50 kr. pr. m2

idet der hermed
yderligere

altså

tages hØjde for muligheden

indrykning

Afståelse

for

af stien.

til s~ianlæg sættes til 15,00

kr. pr. lb. m.
(-J

De erstatningsbelØb,
kelte grundejere
skema, hvorved
beregnet

der ~ilkommer

vil heref~er
bemærkes,

af amtskommunens

•e

redes af s~atskassen

fremgå af vedfØjede

a~ arealstØrrelserne

er

fredningsafdeling.

ErstatningsbelØbene,

e

de en-

i alt 25.700 kr. ud-

med 3/4 og af amtskommunen

med 1/4 .
ErstatningsafgØrels~

kan af enhver af lods-

ejerne og iøvrigt af de i naturfredningslovens
§ 20 nævnte

påklages

myndigheder

og insti~utioner

~il Overfredningsnævnet

som oven for nævnt
grund af belØbets
automatisk

blive

i fredningskendelsen,

den

~2.

~

fHl ej tl8{:

Hans Larsen.

fotokopiens rigtighed bekræf[es.

2<'

men på
ikke

forelag~ Overfredningsnævnet.

..

Fredningsnævnet
for Fyns Amts
S}7dlige fredningskrcds,
den
/9

på samme måde

stØrrelse vil afgØrelsen

Svendborg,
Jul.Paulsen.

særskilt

19'i~.

1986.

Jens Balle Nielsen.

Matr. nr.

~~

e_e

Areal

Ejer

Off.~ilgængelig~

~!::

areal

langs klintoverkant

Aksel Skov
Halevej 23,
5932 Humble

3-c

;..

6,5 ha.

2000 m2

~.

e

ti

Afstaelse

til

-

~

Ers~atningsbelØb

s~i og P-plads
60 lb.m

5.900,00

kr.

300 lb.m.

4.500,00

kr.

<---------

Peder M. Mortensen,
Svendborgvej 3,
Ollerup,
5762 V.Skerninge

6-a

!

0,2 ha.

5-a

Chres~en Jørgensen
Ristingevej 124
5932 Humble

6,7 ha.

2050 m

8-c

Wilfred Jørgensen
Halevej 20,
5932 Humble

2,5 ha.

250 m

7-a

Knud Madsen,
Halevejen 1,
5932 Rumble

2,5 ha.

500 m

Miljøminis~eriet

3,1 ha.

B-b,

7-f

950 m

2

300 m

2

2

900,00 kr.
5.125, 625,00

2

(sti)

(P-plads)

kr.

1.-250,00 kr.

2

o

7-e

----------I

al~

18.300,00

-----~

kr.

- ----- --

-~

REG. HR.

OPHÆVEDE

•

er nedennævnte

afgørelse

1987 i sag 2687/86

kendelser

ningsbestemmelserne
- Kendelse

af 10/6 1922 (Ofn)

i hh. t.

af 13/12 1951 (Ofn)

og dermed

af 3/11 1978 (nævn).

af 5/4 1921 (nævn)

og dermed

Kendelse
- Kendelse

fred-

§ 10 ophævet:

Kendelse
- Kendelse

8 ~ .ooc

KENDELSER

Ved overfredningsnævnets
af l. december

000

af 28/10 1948 (nævn)

KENDELSER>

U D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

•

År 1951, den 13. december, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
k e n d e l s e
i sagen nr. 951/51 vedrørende fredning af ~istinge Klint på
Langeland.
I den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 28.oktober
Ir',
1949 afsagte kendelse hedder det:
"Ved en af nævnet den 5.april 1921 afsagt kendelse
frededes forskellige arealer ved Ristinge klint på Langeland. Fred(~: ningen omfattede dels klinten og strandbredden foran denne, dels et
areal bag ved klinten i en bredde af 50 meter fra klintens overkant.
ved overfredningsnævnets
kendelse af 10. juni 1922 stadfæstedes
kendelsen, dog at der ikke fandtes fornøden anledning til at frede
de ovenfor klinten liggende arealer.
I forå~et 1948 blev nævnets opmærksomhed herueaet på, at
'" der af en grundejer, professor J. Humlum, Århus, var foretaget en beplantning af popler på en grund bag klintens overkant, og at det af
ejeren påtænktes at opføre et hus på grunden.
Ved skrivelse af 22-12-1948 har Danmarks naturfredningsforening udtalt, at foreningen indtog det standpunkt, at fredningen af
- - skrænten måtte ledsages af en fredning af landet nærmest bagved
denne, idet en forstyrrelse af terænnets kontur vilde virke ødelægbende
i Lmds:~abelig henseende.
Der blev derhos af foreningen fremsat et koru{ret forslag
m.h.t. de arealer bag klintens overkant, der fandtes at burde i~ddrases under fredningen nu, uanset den tidligere nu over 27 år gamle
overfredningsnævnskendelse.
I skrivelse af 21.februar 1949 har naturfredningsrådet
dels henholdt sig til sin tidligere udtalelse af 18/1 1921, dels
bemærket, at en minimumsgrænse på 50 m "forekommer det nuværende
råd altfor ringe, idet der finder en stadig nedbrydning og tilbagerykning sted. Hertil koa~er, at totalbilledet af klinten vil lide i
allerhøjeste grad, hvis der finder bebyg6else sted umiddelbart bagved klintkanten.
I betragtning af ~istinge klint s enestående betydning
i videns:cabelig henseende og som følge deraf også dens betydning som
mnl for talløse ekskursioner må rådet meget stærkt anbefale fredningens
gennemforel~e i det foreliggende omfang."
Efter den givne anledning har nævnet optaget spcrgsmålet om
en udvidelse mod nord af den allerede eksisterende fredning af klinten til behandling og har afholdt dels en foreløbig orienterende besigtigelseden 10-7-1948 og dels et egentlig fredningsmøde med lodsejerne
den l.juni 1949 og den 7.oktober 1949.

.'

.-..

e

e

,

Under sagens gang har nævnet e~ter forud indhentet erklæring
fra Danmæl<.:snaturfre .--ningsforening::.eddel
t fornævnte

professor Hurn-

-2-

lum, der har ensket at o)f«,re et hus på sin ejendom, matr.nr. 7f
af Ristinge by, H~~ble sogn, på et nærmere overfor nævnet og Danmarks naturfredningsforenings
lokalkomite udpeget sted, der ligger i en
lavning i en nfst:md fra stranden nf over 100 meter, at man ikke af _/r"
hensyn til nærværende sag agtede at lægge ham hindringer i .vejen fo~:
husets opførelse, dog under forudsætning af, at planer og tegninger.for huset forelægges for nævnet til godkendelse, inden byggeriet
påbegynde s.
Det areal, der under denne sag foreslås fredet, er aftegnet på
et uncler SCJ,en frenla:-t af 18.ndins")ektør 3. Mackeprang udarbejdet kort
og omfatter arealer af følgende matrikulsnumre:
3c af ~istinge by, Humble sogn, tilhørende gårdejer Poul Kromann, 3(~
stinge pr. Hwable,
50., smst., tilherende gårdejer Bernhard Jørgensen, smst.,
80., tilhørende g-rdejerske fru Johanne Drost, smst.,
Bb, tilhørende professor, dr. phil, Johannes :'iumlum,Strandvej 34,.C'.us,
7f, tilhorende sa%~e,
7e, tilherende naskim.T:JesterA.C.Larsen, Kampstrupstien 19, Roskilde,
70., tilherende gdr. r:ads Hansen i:iadsen,Ristinge pr. Humble.
på mødet den l.juni 1949 protesterede lodsejerne mod fredningens genne:r..Lrelse, således at forlig ikke kunde opnås.
7
på mødet den 7.oktober 1949 rejstes spørgsnål om udvidels~af
fredningen til også at omfatte et smukt stengærde med bevoksning på
grænsen mellem vejen nord for matr.nr. 31x og matr.nr. 40. til tillige atl
fastlægge Qdgang for offentligheden til færdsel ad en sti langs skræntens overkant og fra de~~e ad en sti langs grænsen mellem 5a og 80. til
d e-t- i;ed~-de-mi-~de~I~~;k~.-- - - - - ----- - - -

I

I

Cl'
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•
•
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På mødet påstod ejeren af m2.tr.nr. 7e, maskimmester Larsen,
der særligt fremhævede, at han har kø~ grunden med bebygGelse for eje,
sig principalt kendt berettiget til at bygge, medens han sUbsidiær,--'2.stod sig tillagt en erstatning svarende til, hvad en vel beliggende
strandgrund på Sj~lland nu koster, nemlig 6 kr. pr. kvadartmeter •
E~eren af matr.nr. 3c, P.Krom~n,
påstod sig tilkendt en erstatning på 400 kr., såfremt kun et m:ind.ce areal af hans grund (det
inden for det på det fremlagte kort mea grøn linje indrammede areal) berøres af fredningen og på 1200 kr., såfremt hele det med rød linje på
kortet indrw~ede
a~eal fredes.
Ejeren af 50., B.Jørgensen, påstod sig tilkendt en erstatnitg
på 400 kr., e4eren af 80. fru J.Drosth en erstatning på 800 kr., e~efen
af 70., gårdejer M.H.I,Tadsen en erstatning på 800 kr. og ejeren af
7f og 8b professor Humlum, en erstatning Då lOCO kr. Sids~nævnte bemærkede dog på mødet, at han, såfremt han fik tilladelse til at beDlante grunden :,ed egetræer, vilde frafalde ethvert erstatningskrav.
Do.nmarks naturfredningsforening
bemærkede, med tilslutning
bL a. fra Sognerådsfol'I:J.anden
Of~ den for Lanr;elands motorforening
mødende, at det, da formålet med frednin~en bl.a. var, at udsigten fra klintens overkant mod nord ikke skulde sk~wJes af bebyggelse, vilde være
øns~eligt,
nord

101'

at fredningen

den på kortet

udvidedes

til også at omfatte bebyggelsen

afsatte røde linje.

Nævnets medlemmer er snige om, at en fredning af arealerne
bør ge~~emføres. Frednin[ens omr&de angives på en genpart af matrikulskortet, der vedhæftes nærværende keYldelse, med en rød linje og
vedrører de foran nævnte arealer af matr.nr. 30, 5a, 8a, 8b, 7a, 7e, 7f,
3lx og 4a af Ristinge by, Humble sogn, herunder det foran omhandlede
stendige. Da der ikke skønnes at være praktisk mulighed for, at bebyggelse vil finde sted nord for den omhandlede røde linje, skønnes
fredningen ikke at burde udvides mere mod nord. Ligeledes findes det
at burde fastholdes, at arealerne holdes ubeplantede.
på arealerne må der herefter ikke foretages afgravning eller
pufyldning eller anlægges nye veje. Der må ikke foretages beplantning
eller bebyggelse, opsættes skure, master, skilte eller lign. og til
hegn må kun anvendes almindeligt trådhegn. Det fornævnte stendige må
ingensinde nedrives eller ændres uden samtykke af nævnet, og beplantninger på det må alene unuergives sædvanlig vedligeholdelse og klipning, medens der ikke må foretages foranstaltninger, der kan føre til
gærdets eller be~lantningens ødelæbgelse: Der tillægges offentligheden
adgang til færdsel ad en sti langs klintens overkant mellem denne og
de nu fredede arealer, hvorimod offentligheden ikke får adgang til
færdsel på disse. Der tillægges ligeledes offentligheden færdselsret
ad en sti langs den østlige side af skellet mellem matr.nr. 5a og 8a
,
og
fra denne hen til den fredede oldtidshøj. Om stien beliggenhed hen
.,a
vises til det vedhæftede matrikulskort.
For de ved fredningen skete indgreb i lodse~ernes interesser
tillægges der dem erstatninger, der skønsmæssigt findes at kunne fastsættes således:
--l. gårdejer-roul Kromann (matr;nr.- 30)-450 kr.
2. gårdejer Bernhard Jergensen (matr.nr. 5a) 400 kr.
3. fru J. Drosth (mRtr.nr. 8a) 225 kr.
4. gårdejer ~,~.H.r.I2dsen
(matr.nr. 7a) 500 kr •
5. maskirnmester larsen (matr.nr. 7e) 1.50C kr.
6. professor J. Eumlum 200 kr.
7. gårdejer ~.H.~adsen (matr.nr. 4a)
som ejer af hegnet
200 kr •
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For landbrugse~endoomenes
vedkommende er herved hense t til, at
der ikke ved fredningen sker indskrænkning i adgangen til at dyrke
arealerne som hidtil.
Erstatningerne
len af amtsfonden.

udredes med halvdelen

af statskassen

og halvde-

Kendelsen tinglyses ved nævnets foranstaltning på de foran
ODhandlede e~endomme, herunder for hegnets vedkommende såvel på matr.
nr. 3lx som uå metr.rn. 4a. Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for
Svendborg amtsråds~creds. II
Konklusionen er sålydende:
"De foran omhandlede arealer af ejendommene matr.nr. 3o, 5a,
Ba, 8b, 7a, 7e, 7f, Ristinge by, Humble sogn, og det foran omhandlede
gærde, fredes som foran bestemt mod udredelse af de foran nævnte
erstatninger."

-4Det beror på en fejl, når matr.nr. 4a og 31x, der omfattes af
fredningen, i~cke er nævnt i konJclusionen.
Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet
i medfør af natur~
fredningslovens § 19, 3.stk., hvorhos den er indanket af fru J.DrostY..
maskinmester A.C .Larsen og professor J •Humlum. De ankende har krævet·'
højere erstatning.
Overfredningsnævnet
har den 4.juli 1950 besigtiget de pågældende arealer og har drøftet sagen ved senere møder.
Man vedtog at ændre fredningsservitutten
forsåvidt angår matr.
nr. 8?, 7f, tilhørende pr9fessor J. Humlum, derhen, at disse grunde
ikke maa bebygges.Der opnåedes ved besigtigelsen en forligsmæssig ordning med
fru J. Drost, idet erstatningen forhøjedes til .400 kr.
Da der ikke er opnået nogen mindelig overenskomst vedrørend~
erstatningssp~rgsmaalet
~ed ~rofessor J. Humlum og maskinmester
(
A.C.Larsen, har man i medfør af naturfredningslovens
§ 20 for disse
to ejeres vedkommende forelagt dette sp0rgsmål for taksationskommissionen vedrørende naturfredning til afcørelse på det i kendelsen angivne
grundl_ag,.således som det er ændret ved overfredningsnævnets
fornævytte
vedtagelse.
,
Ved en den 16. j'un_i1951 afholdt forretning har taksat,ions-~'
korunissionen fastsat erstatningen til masLinmester A.C.Larsen til
2.000 kr. og til professor J. Humlum til 3.500 kr.
Da overfredningsnævnet
iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen
-anførte,-vi~ denne- være at stadfæste med_de_ af det.foranstående
_('
følgende ændringer.

r
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b e s t e m m e s

Den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 28.oktober
1949 afsagt e leendeIse vedl'erende L'e_dning af Ristinge Klint 'på
Langeland stadfæstes med de af det foranstående føl~ende ændringer.
Grænserne for det fredede areal og det f.re,dedestengær,de er vis'
på et kort nr. Sv. 105, som er vedhæftet nærværende kendelse.
r erstatning udbetales følgende beløb:
gårdejer Poul Kromann, Ris~inge pr. Humble ••.••.••• 450 kr.
n
Bernhard Jørgensen.
400 n
l'ru J. Drosth,
400
gårdejer M.H.Madsen,
700 n
maskinrr,estel' Larsen, Kampstrupsti 19,Roskilde ••••• 2000 "
professor J •Humlum , Strandvej 34, Aar;.us ••••.••• }500 "
7450 kr.,
alt med renter 4% p.a. fra 28.0ktober 1949, til betaling sker.
ErstatninesucGi~ten,
ialt 7.450 kr. med renter, udredes med
halvdelen af statskassen og halvdelen nf Svendborg amtsfond.
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Spørgsmål\~m fredning af Ristinge klint på Langeland.
Der fremlagde s og afsagdes en af nTvnets medlemmer und~rskrevet sålydende
K e n d e l s e :
Ved en af nævnet den 5.april 1921 afsegt kendelse fredes
f~rskellige arealer ved Ristinge klint på Langeland. Fredningen
,mfattede del's klinten 'g strandbredden r ....
ran den.'1e,dels et
areal bag ved klinten i en bredde af 50 meter fra klintens overkant. Ved overfredningsn~vnets kendelse af 10. juni 1922 stadfæstedes
kendelsen, d ....
g at der ikke fandtes f'rnøden anledning til at
de

l---~-----'

i

-.

,~"
År 1949 den 28.~ktober·f0ret0g n~vnet på tingstedet 1
'Fåborg beklædt af suppleanten for f'rw&nden, cst. d~mmer J.P.vass,
Fåborg, sagen.
,,~,-.,
.--,
8-1948

!

"

!.
1

I

l

.l

af
f0r Svendb0rg amtsrådskreds.

t

)venf"r

klinten

liggende

arealer.

--I-foråret-r9-4S-olev
nævnet-s 'pm'Brks'mhed-henreae-t-på-;at
der af en grundejer, pr ....
fess ....
r J. Humlum, prhus, var f,r~tpget en
b~plantning af p""pler på en grund ba,; kli:J.tens 'verkant, ....
g at det
af ej eren påtænktes at "lpføre et hus pt srunden.
Ved skrivelse af 22/12-1948 har D:..:nnarks
naturfredningsf~rbnin3 udtslt, at forsningen indt~g det st~nd9unkt, at fredningen
af skr~nten måtte ledsages af en fredning af landet nærmest bagved
.denne, idet en forstyrrelse af terrænets knntur vilde virke ødel'llggende i landskaoelig henseende.
Der blev derh0s af f,reningen fremsat et k'nkret f'rslag
m.h.t. de arealer båg klintens overkant, der fandtes at burde inddrages under fredningen nu, uanset den tidliGere nu 'ver 27 år gamle
overfrcdnings~vnskendelse.
I skrivelse af 21.februar 1949 har naturfredningsrådet
dels henh-.ldt sig til sin tidligere udtalelse af 18/1 1921 dels
bemxrket, at en mini:numsGroense på 50 :n f )re~:1ill'P.er
det nuverende
rAd altf'r ri~se, idet der finder en stadig nedbTJining ~g tilbac;erykning sted. Hertil k',m:ner,Dt t"talbilledet "lf klinten vil
lide i allerhøjeste erad, hvis der finder bebyzgelse sted umiddelbart bagved klintkanten. I betragtning af ~istin~e klints enestående
betydning i videns'.{abelighenseende ns S "m falge deraf 'g'sådens
betydning som mål f0r talløse ekskursi0ner må rådet meget stærkt

-

-

o

j

anbafale

fredningens ge~~~mfør~lse i det flreli;gen1e ~mfang."
Efter den.givne anledning har nævnet 0ptaget spørgs~
m~let 0m en udvidelse ID0d n1rd a~ den allerede eksisterende fredning af klipten
~il. be.h:::.ndli~g
'16har af,h')ldtdels en f Jrelø.blg
~
, t·
or~enyer~nde b~~igti~el~e den 10-7-194S ~g dels et egentlig fred•

l

0"

L.

•

•

•

'

~_
..

ningsmøde ~~e.~,
l "l,dse
je,rne.d.e~ 1/ j:ut,l.l,94.~<
')g.,"~,~n.
7. ~~.\;b.~~.",1~14,g.,
Under s83ens' gang har ~vnet
efter f~ruft indhent~~ erklæring fri3 Danmarks naturfNdningsf
. '
. . )rening meddelt ,fwnævnte .
pr'lfes~~r Humlum, der bar ønsket at opføre et hus på sin ejsnd~m,
.
'.
matr.nr. 7f af Ristinge .by, Humle ~'lgn, på et n~rmere '1verfor
n~vnet 'g Danmarks naturfredningsforenings
l~kalknmite
udp~get
II
,
.
"•.•..
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r·

•
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•
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st,ed,.,~er.llig~e.r·:~.
en lavn~?g ,i,.,en
...
~fst.aPod,:fr.a
s,t,ranp,e,r:,af.
,oy"er
lv0,meter, at.m~n i~~e .af hensyn t~l nær~ære?~e sag ag~~d~.er.læg~3r
hin~ringer ~ v.ejen f'lr husets 0pf",r~Is~, .d~g under f'lrudstetning af
.
at plsner '8 'tegninger f'1r huset .f,)re,l,egges
{,~r n:Bvnet til g.?,dk~nd~lse inden byggeriet påbegyndes.
()
Det areal, der under denne sag f,reslås fredet, er aftebnet på et under sagen fremlagt af landinspektør H. Mackeprang
udarbejdet k'lrt '1g~mfatter arealer af følgende matrikulsnumre:
3c af Ristinge by, Humle s~gn, tilhørende gårdejer Poul Kromann,
Ris tinge pr. Humle.
"
5a, smst., tilhørende gårdejer Bernhard Jørgensen, smst.
Sa, tilhørende gO,rdejerske fru J'lhanne Dr0st, smst.
Sb, tilhørende prlfesslr, dr. phil. J~hannes Humlum, StrsBdvej 34,
!'rhus.
7f, tilhørende samme.
-7a-;--n:rhørende maskinmester A-:-C--:-Lsrsen,
Kampst-rupsn-enl-g-;---R ,skilde.
7a, tilhørende 2,;dr.Mads Hansen ~~"dsen, Ristinge pr. Humble.
På mødet den l.ju~i 1949 pr'1testerede l'dsejerne m~d
fredningens ge~n8mførelse, s~l~des at f1rlig iLke kunde ~pnås.
På mødet den 7.0ktober 1949 rej3tes spørgsm~l nm udvidelse
af fredningen til 0gså at '1mfatte et s~ukt stengærde med bev0ksning på ~rænsen im3llem vejen n,rd for matr.nr. 31x 'g matr.nr. 4a
19 til tillige at fastlæ~~e adcang f~r 0ffentligheden til færdsel
ad en sti langs skr.ntens nverkant og fra. denne ad en st1 langs
.grænsGn mellem 5a og Sa til det fredede mindesmÆrke.
På mødet påst~d ejeren af matr.nr. 7a, maskinmester Larsen,
der s~rlgt fremhævede, at han ~an har købt grunden med bebyggelse
f0r øJe, sig principalt kendt b3rettlget til at bY3ge, medens han
subsidiært påstod s~g tillagt en erstatning svarende til hvad en vel
beliggende strandgrund på Sjælland nu k1ster, nemlig 6 kr. pr.
kvadratmeter.
Ejeren af matr.nr. 3c, P.Kr0mann, ,~stnd sig tilkendt
en erstatning på 4uG kr. såfremt kun et ~indre areal af hans grund
(det inden f~r det på det fremlagte k'rt med grøn linje ir.drammede
areal) berøres af fredningen 'lg på 1"2(J{J kr. sfJ.fremthele det med rød
linje på k1rtet indrammede areal fredes •
.'
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Ejeren af 5a, B.Jørgensen, p~st0d sig til~endt en erstatning på 400 kr., ejeren af 8a fru J.Drosth en erstatning
på 800 kr., ejeren af la, gårdejer M.H.Madseh en erstatning
på 800 kr. og'ejeren af 7f ~g Sb, professor Humlum, en erstatning på 1000 kr. Sidstn:Bvnte bem::erkede-dog på mødet, at' han-,
_' såfremt ,han fik ~illadelse til at beplahte- gr.unden med egetræer,
vilge frafalde ethvert e,rstatningskrav. , " _ ~ _
Danmarks naturfrednin5sfor:oning bemærked"e-,med tilslutning
bl.a. fra, s 'gnerådsf 'r,manden 0g jen for ,L8ngelands mot o'rforening
mødende, at d8t, da f,rmalet med fredningen bl.a. var at udsigten fra
kl,int,ensl)verkant m"d, n'Hd .ikke skulde skæmmes 'af bebyggelse, vilde
være ønskeligt at fredning,en udvi"dedes ,ti1.·
;også,:at .omfatte ,bebyggelsen n0rd f0r dep på k'rtet afsatte røde 'linje.
Nævnets medlemmer er enige 0m, at. en frejning af arealerpe bør genne·mføres. Fredningens' ·)rnri:.de
angi v"8s på en genpart af
matrikulsk~rtet,
der vedhæftes nærværende kendelse, med en rød linje
og vedrører de f~ran n~vnte are~er
af matr.nr. 3c, 5a, 8a, Sb, 7a, 7e
7f, 31x "lg 4a af Ristinge by, Humble s 'gn, herunder det f',ran
,mhandlede stendige. Da der ikke skønnes at være praktisk mulighed f'Jr
at bebyggelse vil finde sted n'rd f'1r.den 0mhandlede røde linje,
skønnes fredningen ikke at burde udvides mere m,d n'rd. Ligeledes
findes-det at burde fasth'...
ldes,· at arealerne h,ldes ubeplantede.
På arealerne må der herefter ikke f'retages afgravning 311er
påfyldning eller anl::eggesnye veje. Der må ikke r ...
retages beplantning
eller bebyggelse" opsættes skure, master, 'slei
l te eller lign. og
]
til hegn må k~_anvendes
almindeligt trådhegI\I-,-._De~J...:,rn~~nte_~en- _
jige må 'ingensirlde nedrives eller ændres uden samtykke af n:Bvnet,
~e beplantninger på det må alene'undergives sædvanlig vedligeh~ldelse
06 klipning, lledens der ikke m& for~ta5es ff)ra'1staltninger, der kan
føre til gærdets eller beplantningens ødel~ggelse. Der tillægges
offentligheden adgang til ferdsel ad en sti langs klintens f)vclrkant
mellem denne 0g de nu fredede are91er, hv'rim~d offentligheden ikke
f~r adgang til færdsel på disse. Der tillæeses ligeledes offentligheden f~rdselsret ~d en sti langs den østlige side af skellet mellem
matr.nr. 5a ~g 8a 'e fra denne hen til Jen f~edede nljtijshøj. Gm
stiens beliggenhed henvises til det vedhæftede matrikulsk0rt.
F0r de ved fredningen skete indgreb i lod~ejernes
interesser, tillægges der dem erstatnin6er, der skønsm~ssigt findes
at kunne fastsættes således:
l. gårdejer Pnul Kr0mann (matr.nr.3c) 450 kr.
2. gårdejer Bernhard Jørgensen (matr.nr. 5a) 400 kr.
3. fru J.Drosth (matr.nr. 8a) 225 kr.
kr.
4. gårdejer M.H.Madsen (matr.nr. 7a) 5
5. maskinmester LarSen (matr.nr. 7e) l. 5
kr.
6. professor J.Humlum
2 (J!) kr.
7. gårdejer M.H.Madsen (matr.nr. 4a)
som ejer af hegnet
200 kr.
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Fl)r lsnd brucSsejend ,1mmenes vedk"'Il1!!lf.?nde
~r he rved

henset til at der ikke ved fredningen sk~r ·indskrænkning
gangen til at dyrke are9lerne s~m hidtil.
-. f
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.' ;:.1

Erstatningerne
udredes
halvdelen af amtsf~nden.

~ed halvdelen

i ad-

af statskasse~
.

og

Kendelsen tinglyses ved nævnet~ f~r~nstaltnini på'fle
~
f'ran 'lmhandl-::deejend'Jrnme,.herunder f<1r hegnets·vedk'1mrnende såvel
på matr.nr. 3lx S0m på mat r:.nr. 4a. Påtaleretten tilk..,mmerfI'edningsn~vnet for Svendb0rg amtsrådskreds.
'rhi-bestemmes;
De f1ran <1mhandlede arealer af ejend'Jmmene matr.nr. 3c,
5a,' 8a, Bb, 7a, 7e, '7f, R"istinge by, Humble' s 'gn,-: det foran
'Jmhandlede gærde, fredes som f ,ran bestemt m"d udred'eHle"'af'-de f,=,Oi
nævnte erstatninger.

og'

.~ -"

J.Hvass.

••

:A.Keilg~9rdJ.

"

.~ 'l
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'Valdemar Bendixen.
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af
Overfredningsn~vnets

~or~andlin6s-

08 Kendelsesprotokol.

Aar 1922 den 10. Juni afsa~de Overfredningsnwvnet
af den skriftlige

Votering

paa Grundlag

følgende

K e n d e l s e
i Sa8en angaaende
Klint, forelagt

•

Fredning af og Ad,sans for Offentligheden

i Henhold til Naturfredninbslovens

?oreløbig

bemærkes,

at Overfredningsnævnet

~.

havere og andre i de paagældende

",

-

Ejendomme

,'~;
, der kunde berøres ved Fredningen,
..

§ 16.
for samtlige Pant-

berettigede,

~ar fre~skaffet

til ::tistinge

hvis Rettighe-

skriftlige Erklæringer

>

Kendelse i Forhold til dem, skal have sa~e
~~ om, at Fredningsnævnets
ilt,
Retsvirknin3, som om de havde været ~ehørigt indvarslede til det i Na-

tl

turfredningslovens

§ 8 omhandlede

I,lode.

Da der ikke skønnes at være tilstrækkelig
fe Jestemmelse

•t

om Fredning

~Del af de indenfor
~n8;;v~1ets
Kendelse

af eller Adgang i'or Offentli3heden

selve Klinten

omhandlede

Anledning

li3~ende ~crker,

til at træf~
til nogen

vil den i Frednings-

Frednin; ;;.ed::ensyn til .i;;jendom.'llene
rtlatr.

I,

INr• 30, 5a, 8 og 7a af Ristinge
ledes, at den kun omfatter
.-.. ,

••
•

1

Strand".)red,det saaledes

l
,j

,I

under' Sa;;en fremla;t

,[
:1

,

.By,

llumble 30gn, v'..:.,re
at begrænse

selve Klin~en

og den udfor denne liggende

fredede Omraade

Kort.

saa-

er 2.fskY6~et med brunt paa et

Paa det ->ted paa Jaardejer ::ans Kro!::J.anns

3jendoI.:l,
Latr. gr. 30, tvor Klin:en er 3;credet ned, saaledes at den

..

langs Klinten

førende

Gangsti er aforudt,

omfatter det fredede Omraade

'

dog tillige en 2 m bred 3triIDlnelaf den injenfor Klinten
Grænserne

for dette

Offentligheden

sidstn~vnte

Omraade

liggende I~ark;

vil n~rDere v~re at afm~rke.

har Ret til al Slags P~rdsel

paa hele det fredede Om-

raade.
Jer tillægges
ad den over Gaardejer

endvidere
Johannes

Offentlig:~eden Ret til al 31ags Færdsel
Drost's Sjendom,

~atr. ~r. 31a af Ris-

tinGe 3y, Hunble Sogn, førende Vej, hvor~os Jer af n~vnte Ejendom
Holdeplads
45000

for Køretøjer

afgives

et nxr~ere

til

afm~rket Areal, stort

a Alen.
Jen Bjerne

tilkomeende

3rs~atning

findes at burde fastsættes

-_._--~--

saaledes:

Gaardejer

Johannes

1500 Kr. og Gaardejerne
hver 1000 Kr., hvilke
l.

Drost 1800 Kr., Gaardejer

~ans Kromann,

Christen

3eløb i Henhold

af Statskassen

Madsen
§ 13,

og Halvdelen

Amtsrepartitionsfond.

løvrigt
Henhold

Jørgense:

og Christen

til Naturfredningslovens

Stk., vil være at udrede med Halvdelen

af Svendborg

Drost

Henrik

vil Fredningsn~vnets

Kendelse

v~re at stadfæste

i

til de i sar:uneanførte Grunde.
T h i

Den af Frednin6sn~vnet
5. April 1921 afsagte

Kendelse

fentlig~leden til RistinGe
dede Ooraade
tilkomoende

begrænses
Erstatning

Gaardejer

'.~.

b e s t e m m e s :

. : fl.:

for Svendborg
angaaende

Amtsraadskreds

Fredning

af og Adgang

Klint stadfæstes , dog saaledes
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Nævnet

•

,I

har

5700 SVENDBORG,
Journal Dr.:

den

10. 11.88

Frs. 273/88

d.d. tilskrevet

Fyns amt,
Landskabsafdelingen,
Ørbækvej 100,
5220 Odense Sø .
Ved skrivelse af 3. oktober 1988 har De i fortsættelse
af Overfredningsnævnets
kendelse af 1. december 1987 om fredning af
arealer ved Ristinge Klint og efter forhandling
med ejeren,
Aksel Skov, ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til at foretage
beplantning
med henblik på at afgrænse stien langs klinten imod
de opdyrkede arealer.

Beplantningen
vil blive foretaget i overensstemmelse
med en ved~----'ra·gt-b·e·p-l-a-n-nfnfgsplan
og tegning visende, hvor beplantningen
vil
blive

•

foretaget.

Det ansøgte kræver nævnets tilladelse i henhold til naturfredningslovens
§ 46, strandbeskyttelseslinien
og endvidere nævnets
tilladelse
fra fredningskendelsen
jfr. naturfredningslovens
§ 34 .
Det fremgår af beplantningsplanen,
at man mod havet ønsker slåen
og i anden række en blanding af almindelig hvidtjørn og vrietorn,
hvor der for hver 6 m indplantes skiftevis almindelig eg, naur
eller vild æble.
Fredningsnævnet
har indhentet en udtalelse fra Sydlangeland
kommune, der i skrivelse af 20. oktober 1988 har anbefalet det
ansøgte.
Fredningsnævnet
meddeler herved, at nævnet enstemmigt har
besluttet at meddele tilladelse til det ansøgte i henhold" til

rA,
\~

Foto venter

tt)

naturfredningslovens
§ 46 og naturfredningslovens
§ 34 dispensation
fra fredningskendelsen
- idet det ansøgte findes
være i overensstemmelse
med fredningens formål.

at

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse
m.fl.,
der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet,
Tilladelsen

•
I

om foranstående.
kan ikke udnyttes

før efter udløbet

4 uger, jfr. naturfredningslovens

§

af ankefristen,

58 stk. 5 .

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

~Hans Chr.
Ur.rp~
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Deres j. nr.: 8-70-52-22-481-2-1999

Fyns Amt
Natur- og Vandmiljøafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

e

Ved brev af 20. september 2006 har Fyns Amt ansøgt om tilladelse til at opstilling af et
læskur til kreaturer ved Ristinge Klint. Læskuret vil få en størrelse på ca. 15 m2 og skal
placeres som vist på et vedlagt luftfoto på en del af matr. nr. 7-g Ristinge by, Humble.
Fyns Amt har overtaget ejendommen i forbindelse med en jordfordelingssag.

For at vedligeholde arealerne vil amtet etablere helårs græsning med kreaturer af racen
Galloway, som er en robust race, som kan gå ud hele året. Iden forbindelse ørskes læskuret opført. Læskuret placeres, så det mindst muligt er synligt fra stien langs kystskrænten. Læskuret lukkes på 3 sider med beklædning af træ. Taget gives svag ensidig hældning,
-- --- --sbm-følgenc-rræ"tienrg-dækkes
~ffetl-enrnørlCnlgoeRlæanlfig.
I

Ejendommen er omfattet af o \Ierfredllingsnævnets kendelse af l. december 1987 om fredning af arealerne ved Ristinge Klint.
Formålet med fredningen er at bevare området og forbedre offeIlclighedens mulighed for
rekreativ udnyttelse af områdft.
'
Efter § 7 kan Fyns Amt foretage naturpleje på de udyr kede arealer.
Fyns Amt har oplyst, at man agter at indhegne amtets arealer og Skov- og Naturstyrelsens arealer langs kysten i efteråret 2006, hvor amtet får rådighed over de sidste af de tilbyttede arealer langs klinten. Disse arealer nærmest Ristinge Hale omlægges nu i vedvarende græs. Der vil være offentlig adgang indenfor hele det indhegnede areal. Dog vil den
i fredningen fastlagte sti langs klinten blive holdt udenfor indhegningen.
Efter § 3 i fredningsafgørelsen

er der forbud mod byggeri og etablering af skure m. v.

Fyns Amt har i forbindelse med fremsendelse af sagen vurderet, at helårsgræsning med
kreaturer som angivet vil være det mest hensigtsmæssige for at få naturplejet området. En
sådan græsning kan alene sættes i værk, såfremt der etableres et læskur for dyrene, hvorfor
amtet har anbefalet ansøgningen.

e)

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Sydlangeland kommune, der i brev af 19.
oktober 2006 har oplyst, at man kan anbefale det ansøgte.

S/Y$ -12/ -

t1'p2J7

Side 2/2
Danmarks Naturfredningsforening har ved påtegning af 13. oktober 2006 udtalt, at det er
i orden, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte.
Fredningsnævnet finder under hensyn til formålet og det beskedne byggeri, at det ansøgte
ikke strider mod fredningen s formål og kan derfor tiltræde ansøgningen fra Fyns Amt.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.
Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 2.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.
Tilladelsen må ikke udnyttes. før ovennævnte frist er udløbet.
Tilladelsen bortfalder, såfrem[ den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
/'9
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Dato: 27. december 2006
Journal nr.: Frs. 77/2006
Deres j. nr.: 8-70-52-22-481-2-1999

Fyns Amt
Natur- og Vandmiljøafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Fyns Amt har ved brev af 24. oktober 2006 ansøgt om tilladelse til at etablere 3 digegennembrud af 4 meters bredde indenfor fredningen af Ristinge Klint.
Det fremgår af brevet bl.a.:
"
Der er en foreløbig mundtlig aftale med Øhavets Smakkecenter om at indgå en græsnings/forpagtningsaftale med Fyns Amt orn græsning af arealerne.
Af hensyn til driften, herunder til::;ynmed dyrene og hen~ynet til at kunne drive dyrene sarrnnen med øremærkning, dyrlægebesøg mv., vil dei. være meget hensigtsmæssigt
at kV!llle køre med traktor og vogn/redskaber mv. på langs af hele indhegningen
lang:,; ~;:ysten.
Der ønskes derfor udført l alt fem digegennembrud på hver 4 m' s bredde som vist på
pla.J:en over hegningen. Digegennembruddene pl~ceres i de 4 tilfælde ved siden af det
sted, hV'Jr kyststien passerer over det pågældenc~ dige. Det bemæl'kes for en orct~ns
skyld, at hele stien langs kysten holdes uden for indhegningen. Der vil dog også være
offentlig adgang inden for hele det indhegnede areal.
I øvrigt er det hensigten at lade arealet i indhegningen afgræsse i helårs græsning med
kvæg af racen Galloway, som er en ikke opsøgende meget publikumsvenlig kvægtype,
der kan gå ude hele året og i øvrigt er en af de få kvægracer , der kan udnytte tørt og
vissen plantemateriale.
De tre af digegennembruddene ligger inden for det areal, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. december 1987 om fredning af arealer ved Ristinge
Klint.
Efter § 5 i Overfredningsnævnets fredningsafgørelse for området er der et forbud
mod at foretage terrænændringer . Imidlertid vurderer amtet, at de ansøgte digegennembrud vil være så beskedne terrænændringer , at der kan dispensere s hertil. Kopi af
Overfredningsnævnets kendelse vedlægges. På kortbilaget er angivet de tre digegennembrud, der søges om dispensation til.
Fyns Amt skal anmode om, at der meddeles dispensation til etablering af de tre ansøgte digegennembrud.
Samtidig kan Fyns Amt anbefale, at der meddeles en dispensation.

"

Side 2/2
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Sydlangeland kommune, der i brev af 16.
november 2006 bl.a. har udtalt:

Hegningen er et led i ønsket om gennem afgræsning langs klinten at foretage en miljøvenlig naturpleje.
For at sikre en hensigtsmæssig vedligeholdelse/drift ønskes foretaget digegennembrud
i 4 meters bredde, hvor hegningen skærer igennem digerne.
Sagen har været behandlet på Udvalget for Teknik og miljøs møde den 9.11.2006,
hvor man besluttede at anbefale gennembruddene, idet det forudsættes, at gennembruddenes ender udføres i samme udformning som digerne.

"

Fredningsnævnets bemærkninger:
Under hensyn til det af Fyns Amt anførte fmdes det ansøgte ikke at stride mod fredningens
formål.
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ,msøgte.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samrflC lovs § 86 nævnte 1'"Jageberettigede. Klagen indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 2.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er· meddelt den klageberettigede.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

