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Aar 1925 jen l. Juli afsa~de 'Jvei·frednin.=.;sn~3vn::::tps.a Grund-
12g 2f den skriftli6e V~tering 06 efter 8tedfu~den Un~ersø~e13e
Kendelse i S~'gen ang:::8ende .\d~ang for 'lffen-'li,slleden til den
paa 3je.L'ld"umenr\~_ tr.l:r. 5b, 5b \)g 6n af' Strandh:wed By, Hylle-
holt 30gn: HiJtel "SJlvang" værende udyrkede 02: for Plantevækst
blottede Str3ndbred, indanket af H~telejer L.N.Skaxke.

I d~rill01dtil de i den indankede KGndelse anførte Grunde,
der i 6.et V:ES ~ntlige til tr_des, vil denne være at stadfæste.

lhi besteIl1r.l.8s:
Den af FredningsmJvnet for Prv3stø AmtsrÅds J:ereds den

2v.December 1924 afs2~te K8ndelse ang9aende Adgang for Gffentlig-
heden til den paa Zjend1mmen U-tr.~r. 5b, 6b 06 Sn af Strandh)ved
By, Hyllehnlt 00gn: a ltel ItSnlvang" værende udyrkede og for
Plantevækst blottede Strandored stadfæstes.



FREDNINGSNÆVNET>



.1

I~
, I
~ I -"

lt,~>/
~',
'/t'J

~1,

~>'l'

r~::

/ l' ::1;7.

l
REG. NR.;3~U D S K R I F T

af '/. I,'/:.( Ix ;

ForhalHllingsprotokollen for Frednine;snævnet for l'ru.støAmtsraadskreds.

Aar 1924 den 20. December ~iddag Kl. 12 afsagde Fred-
ningsnævnet følgende

K e n d e l s e
Under denne Sag er der af ~oreningen for Naturfredning

rejst Krav om F~rdselsret for Almenheden langs den udyrkede 08 for
Plantevækst blottede Strandbred udfor den Hotelejer L.N.Skakke til-
hørende Ejendom "lIoLel Solvang" , f.'Iatr.I1r. 5'0, 6'0og 6h af Strand-
hoved By, Hylleholt Sogn, Faxe Herred.

I Skrivelse Cif 19. August 1923 har den lokale Komite
for l1aturfredningsforeningen i Hylleholt Kommune - hvilken Jkrivelse
er tiltraadt af Foreningen for llaturfredning - til begrundelse af det
rejste Krav om den n~vnte Fardselsret anført, at det fra ga~nel lid
af har været en yndet Udflugt at spadsere fra Faxe Ladeplads til den
2-3 km syd derfor beliggende Strandegaard Dyrehave, at ~ærdslen tidli-:
gere er foregaaet ad Landevejen fra Faxe Ladeplads til llotelejer Skak-o
kes nævnte Zjendom, Lvor Landevejen svinger m0d ~ydvest ind i Lan-
det og derfra lan,s Stranden eller ad en Sti lige overfor denne til
Dyrehaven, at Hotelejer Skakke for nOble Aar siden, da han byggede
et Badehotel paa sin :i::"endom,efter Aftale lIlednogle af de narmeste
Beboere henviste ~~rdslen til Dyrehaven ad en Passage bag om Hotellet
og opsatte et Skilt med Paaskrift "Gennemgang til Strandegaards Dy-
rehave", men at han nu i de senere Aar har 3p~rret for og ved Opslags-
tavler har forbudt F~rdslen langs Stranden forbi hans Ejendom og til-
+ige har lukket og forbudt Adgang af den fornævnte Passage bag om
Hotellet, hvorfor Færdsel til Dyrehaven fra Faxe Ladeplads nu maa
foregaa ad en lang Omvej ad den stærkt befærdede Landevej inde i
Landet, og derved hindret Almenheden i at f~rdes ad den smukke Pas-
sage langs Stranden. Sl~rivelsen er ledsa8et uf en Adresse med talrige
Underskrifter fra Deboere i Faxe Ladeplads og Omegn med Tilslutning
til det rejste Krav om ff~rdselsret langs Hotel Solvangs Strand.

Hotelejer L.N.Skakke har principalt paastuaet Sagen af-
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vist af Fredningsnævnet, idet han hwvder, at Sagen ikke kan behan ~\
les af Nævnet i Medfør af § 21 i Naturfredningsloven af 8. Maj 1917,
og subsidiært, saafremt N~vnet vil behandle Sagen efter Lovens
§ 7, paastaaet, at den krævede Ffurdselsret nwgtes under Hensyn til,
at Betingelserne for Kravets Gennemførelse i Henhold til Lovens
§ l, 2. Stk., mangler, og mest subsidi~rt paastaaet, at
ten kun gives mod, at der ydes ham fuld ~rstatning.

Under Sagens Behandling har der været
heden af en mindelig Ordning gaaende ud paa, at der af
Skakke aabnedes en offentlig Passage over hans Grund ad en.Sti parallel med Stranden, men Hotelejer Skakke har nwgtet

til en saadan Ordnin~. i'
Til Støtte for sin principale Paastand har Hotel

ejer Skakke gjort gældende, at Strandbredden paa hans Ejendom
længe før l. Januar 1916 har været inddraget baade under Havear
let og under den paa Ejendommen drevne Brhvervsvirksomhed, Bade
tel, og han har i saa Henseende anført, at Adgangen til Hotelej
dommens Strandbred flere Aar før l. Januar 1916 har været og
les er faktisk afspærret og umuliggjort af de derværende til Ky'
ring byggede to - henholdsvis 1,25 m og 1,8 - 1,00 m (fra 1923
højet med 20 cm) høje - Høfder i ~orbindelse med to paa Strand

"den anbragte Skilte med Paaskrift Adgang (eller Færdsel) for-
budt", og at Strandbredden allerede i 1911 var inddraget under
vearealet og Hotelvirksomheden derved, at Veje og Stier var før
ned til Stranden, hvor der var anbragt Bænke og Stole, ligesom der
var opstillet Badeindretninger pa~ Strandbredden.

Dernæst har Hotelejer Skakke med Hensyn til sine sub-
sidi~e Paastande hwvdet, dels at Adgangen til ~ærdsel langs Ho-
tellets Strand er uden vwsentlig Betydning for Almenheden, dels a~
Aabningen af en saadan Færdsel ikke kan finde Sted uden at tilside-
sætte hans berettiged0 og væsentlige Interesser, hvorhos han har gjor'
gældende, at offentlig Færdsel langs Hotell~s Strandbred vil for-
mindske Tilgangen af SommerpenJionærer ti+ ~adehotellet i saa høj
Grad, at det vil betyde økonomisk Ruin for ham.

Til Støtte for den beg~rte Færdselsret har Naturfred-
ningsforeningen fremlagt en Række Erklaringer fra Beboere i Faxe
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~ Ladeplads og Omegn, ligesom Hotelejer Skakke til Godtgørelse af de
af ham fremførte Indsigelser har fremlagt en Del Udtalelser fra tid-
ligere Gæster paa Hotellet.

Da Fredningsnævnet allerede i sit Nøde den 3. Novem-
ber 1923 har besluttet at træde i Virkso~led til Undersøgelse af
det heromhandlede SpørgslJlaal,ved hvilket Møde Sagen iøvrigt ikke
blev paas0uaet afvist af Hotelejer Skakke, vil den nedlagte Afvis-
ningspaastand allerede af den Grund ikke kunne tages til Følge.

Efter hvad der nu under SaGens 3ehandling i Frednin~s-
nævnet er oplyst, finder ~~vnet ikke, at den paa Hotelejer Skakkes
foromhandlede Ejendom vu.rende udyrkede og for Plantevtl:kstblottede
Strandbred kan siges før 1. Januar 1916 at have vwret inddraget un-
der Havearealet eller under en paa denne Ejendom dreven Erhvervs-

,
virksomhed, saaledes som dette Udtryk efter det oprindelige Lovfor-
slags Motiver.og Forhandlingerne paa Rigsdagen under Lovforslaeets
Behandling naturlig maa forstaaes, hvorfor denne Sag vil være at
behandle og afgøre efter Naturfredningslovens § 21.

I saa Henseende bemærkes swrligt, at Nævnet ikke
finder, at Strandbredden efter det oplyste kan siges at have været
effektivt afspwrret af Hotelejer Skakke - selvom dette iøvrigt maat-
te kunne anses at være tilstrækkeligt efter Lovens Ord til at godt-
gøre Strandbreddens IIInddragelse" - ved de til KystsikrinG Lllllagte
H""fder, idet bl.a. den ved Ejendommens ;3yder!LllSeaf Skakke opførte
Hæfde i hvert l!'aldsiden 1914 har været forsynet med en Overgang,
der har været benyttet af alle, og at det maa v~re uden Betydning,
at Stier og Veje fra Havearealet udmunder ved Strandbredden, at der
paa og ved Strwldbredden har været unbragt Uadehuse, som iøvrigt
er beliggende i en Afstand fra Havbredden af e, 20 m, og at Adgan-
gen til Strandbredden har været forbudt ved Opslagstavler. Endvi-
dere bemærkes, at Strandbredden ved den af Hotelejer Skakke gjorte
Anvendelse til Ophold og Badning for Hotellets G~ster ikke kan an-
ses derved at være inddraget under en Erhvervsvirkso~1ed, da der ef-
ter det oprindelige Lovforslags laotiver maa antages at være sigtet
til industrielle Virksomheder, f.Eks. et Skibsværft, altsaa en paa
selve Strandbredden beliggende Erhvervsvirksomhed, hvis Drift nød-
vendiggør en Afspærring.
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Herefter og da Hotelejer 3kakke ikke overenssterMiende
'""lmed Naturfredningslovens § 21 findes at have gojtgjort, at de i

Lovens § l, 2. Stk., foreskrevne Betingelser for Pwrdselsret paa hans
Strandbred ikke er tilstede, vil han være at kendes pligti.; til at
tillade fri J!'ardselsret til .l!'odsfor Almenheden, jfr. Naturfrodningu-
lovens § 21 e, paa den paa ha~s na.vnte Ejendom vwrende ud~Trkede og
for Plantevækst blottede Strandbred Jog saaledes, at han kan fa
by'de Ophold paa og BadninG fra berneldte Strandbred. I brstatni'

ivil der vare at tillægge Hotelejer L.N.Skakke 100 Kr. til Anbri

J!'odsfor Almenheden, dog saaledes, at Ej eren kan forbyde

se af Opslagstavler med Porbud mod Ophold paa OS Budning fra St
bredden. Yderligere Erstatning i Henhold til Naturfredningslov
§ 210 finder Nævnet efter de foreliggende Oplysninger ikke ut
tilkende ham. Det nu.vnte Erstatningsbeløb vil i Henhold til
Naturfredningslovens § 13 være at udrede med Halvdelen af Stat
kassen og med Halvdelen af Præstø Amtsrepartitionsfond.

T h i e r a g t e s :
Den paa Ejendom:nen, Hotel Solvang , 1,:atr. Nr. 5b,:

og 6h af Strandhoved Ey, Hylleholt Sogn, vwrende ).Adyrl\:edeog fOl
Plantevækst blottede Strandbred bør aabnes for fri J?u:rdseltill,

:~

og Badning fra de lllle•
I BrsLatning bør der ydes rlotelejer L.N.Skakke

100 Kr.

RoseDideriohsen
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