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Fredning i Fyns amt. Ib€>.OO

Lokalitet: Adgangsvej til de frie strandbredder ved Erik' s Hale.

__ Kommune: Marstal

Sogn :Marstal Reg. nr.: 443-01-02

\
I

\

+-~I----,.;.......r--,., -- -
I

I I

\ /

,

~

'~ '\" ,
'\ ' ...,s--~" -,,_"l:::.-" v,. ..........

, _<1 l -
.stegrund ...._- .....- '::::......~~_

/

- - - -
....- - ..... -------- 1: 25.000
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Fredet :FN 12/4-1927

e OFN 28/1-1928

Formål :Etablering af adgangsvej for offentligheden.

lndh~d :Der gives Marstal beboere fri og uhindret adgang til de frie
strandbredder ved Erik's Hale. Den frie adgang gælder for
"gående, cyklister og Rersoner med barnevogn".
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U D S K R I F T

Overfredningsnævnets Forhandlings- og Kendelsesprotokol.

Aar 1926 den 5. Novewber afsagde Overfredningsnævnet paa Grund-
lag af den skriftlige Votering følgende Kendelse i Sagen angaaende
Anl83ggelse af en Adgangssti fra r.IarstalHandelsplads til de frie
Strandbredder ved "Eriks Hale".

Den af Fre~ningsnxvnet for ~vendborg Amtsraads:~reds den 29. De-
cember 1925 i denne Sag afsagte I~endelse er af Fredningsnævnet fore-
lagt Overfredningsn~vnet i Henhold til § 16 i Lov Nr. 245 af 8. 1:aj
1917.

I Sagens behandlinz for Fredningsn~vnet har foruden Formanden
OG det af AIJltsraadetvalg tei:edlem deltaget i et af Kommunal be styrel-
sen for I,IarstalHandelsplads valgt lIedlem, der dog, som tillige repræ-
senterende Ko~munalbestyrelsen som Part under Sagen, i~ke har del-
taget i Kendelsens Afsigelse. Derimod har Frednin8sn~vnet ikke været
tiltraadt af noget I.~edlem,valgt af Ko:nmunalbestyrelsen for LIarstal
Landsogn, paa hvis Omraade den i Kendelsen o~~andlede Ad3angssti i
sin Helhed skal anlægges.

Da ?redningsnwvnet herefter ikke har været sammensat i
Overensstemmelse med Reglerne i den forannævnte Lovs § 2, og da den
0~1andlede Xendelse som ~ølge heraf ikke er afsagt af et dertil kompe-
sent Fredningsn~vn, har Overfredningsnævnet ilLe kunnet behandle Sa-
gen i Realiteten, men har dog ved et under Sa3en afholdt r,lødemed de
interesserede Parter søgt at tilvejebringe en forligsm~ssig Ordning,
hvilket imidlertid er strandet,

Under Hensyn til det anførte, vil Kendelsen være at ophæve.
T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds den

29. ~ecember 1925 afsagte Kendelse ophæves.
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Protokollen for Predninbsn~vnet for ~vendborg Amt.

Aar 1925 den 29. December toldt Prednin~sn_vnet ~oJe paa
Do~merkontoret i Nyborg, hvor da foretoges:

Sug i Anledning af, a t l~arstal KOIllmune.lbe-
styrelse har beJv~ret sig til Fredninss-
n~vnet over, at der ik~e find~s AaganLsvej
for Byens Befolkning til den frie 3trsnd-
bred.

T:.1ødt var b'onlanden Dommer I. Nielsen o::;J.hv. Høj skoleforstan-
der KristensenTRanders.

Fonlanden bemLLrlcede,at det stedlige 1'.1edlemaf Fredninbsnavnet
Kornmunelb:lrerinde:Pru Ulrikka Jørgensen repr..;sentererLlarstal Kom-
munalbestyrelse under nwrv~rende Sag.

Der fremlagde s Slcrivelse L>.f 15. August d .A. fra ~',larstalKo,runu-
nalbestyrelse, hvorefter den paat<.mkte Sti t il Stranden "Eriks 11ale"
ønskes anlagt lanGS iIarstal Havn.

Bndvidere fremlaedes .;)l~rivelseaf 21. NoVeJJlberd.A., hvorefter
samtlige Lodsejere, over hvis Grund den :;>aagb.;ldende:Jti ::;kalføres,
erklærer sig villige til at afstaa den hertil nødvendige Grund uden
Vederlag.

Formælden bem~_rl[ede,at saavel Lodse j erne som 1,.arstal Kommunel-
bestyrelse havde frafaldet Inclvarsling til n'JJrv<..rendeHøde.

Der afsagdes derefter saalydende
•

K e n d e l s e:

Der unlwgges en Adgangssti fra Uarstal Handelsplads til de
frie Strand bredder ved "Bril~s Hale", saaledes at der i fornødent Om-
fang bliver Adgangsvej hertil for Marstals Beboere.

Stien bliver at optage paa Kouununens Gangstiregulativ i Over-
ensstemmeise med Lov af 4. Juli 1850.

J. Nielsen Kristensen-Randers.
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Overfredninesnævnets Forhandlings- og Kendelsesprotokol.

Aar 1928 den 26. Januar afsagde Overfredningsn~vnet følgende
K e n d e l s e

i 3aJen angaaende Aabning af en Adgangssti fra r.IarstalHandels-
plads til de frie Strandbredc'.erved "Briks Hale".

Den af Fredningsn::.3vnetfor Sve:ndborg Amtsraadskreds den
12. April 1927 i denne Sag afsagte Kendelse er af Fredningsnævnet
forelagt Overfredningsnævnet i Henhold til § 16 i Lov Nr. 245 af
8. I.:aj19~7.

Den afsagte Kendelse stadfwster en af saQtlige interesserede
Parter indgaaet Overensko:.lst,hvilken Overellskomst undelA Sagens Be-
handling for Overfredningsnwvnet ogsaa er tiltraadt af samtlige Pant·
navere og andre Berettigede i de ~jendo~~e, over hvilke den i
Kendelsen omhandlede Adgan3ssti gaar.

Under Hensyn hertil samt i Henhold til de iøvrigt i Kendelsen
anførte Grlmde vil denne være at stadfæste.

~ h i b e s t e m m e s:
Den af Frednin.ssn vnet for Jvend b.JrgAmtsr8.adsl:redsden 12.

A~ril 1927 afsagte Kendelse angaaende Aabning af en Adgan3ssti fra
Ears -';alHav.aeplads til d e frie Str&ndbredder ved I1Zriks Hale II

stadfæstes.
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Protokollen for Frednin~sn=vnet for ~vendborg Amt.

Aar 1927 den 12. April holdt Frednin~sn~vnet ~ode j Marstal,

Sag i lmledning af, at tiarstal Kom:mnal-
bestyrelse har besv~ret sig til Frdd-
ninEsn""vnet over, at dor ikke findes
AdsanJsvej for Uarstal Befolkninc til
de frie Jtrandbredder.

Fredningsnwvnet afsaGde derefter s~alydende
K e n u e l s e:

I Henhold til Predninc.:slovenvil der vo.-rea.t skaffe Adgang
ad en farbar Vej eller Sti fra L;arstal Handelsplads til de frie
Strandbredder ved Erilrs Hule for lIalldelspladsensBeboere. Stien vil
v,.:..reat optage paa Kommunens Gc:mgstiregulativ i Overonsst,elllrnelse
ned Lov 4/7 1850. j!'orligblev derefter med .r orbehold af fornøden.Approbation afsluttet sae",ledes,at saLltlige Lodsejere ved deres Hav-
nes Underskrifter her i Protokollen forpligtede sig til at give LIar-
stals Beboere fri o~ uhindret Adgang fra idag at regne til de frie
Strandbredder ved Eriks Hale. - Den frie Adgang ~u..lderfor "Gaaende, I

Oyklister og Personer med Barnevogne". Det betragtes som en ~elv-
følge, at Lodsejerne ikke generes i deres F~rdsel med Vogne og ICrea-
turer. Det skal dog ved Opslag, der bekostes af Kommunen, tilkende-
Gives, at ,E'rxrdseluuellfor Vejen er forbudt. Lodsejerne og frelll-
,tidige Ejere erklære sig indforstaaet med, at de er pligtige til
at vedligeholde Vejen i samme Omfaf'cgsom slcethidtil.

Der ydes Loisejerne en Erstatning for Jorden af 50 Øre pr. lø-
bende Alen samt l Kr. pr. løbende Alen for Hegn, deri indbefattet
VeJlieeholdelsen af Hegnet.
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Parterne enedes om i ~orenin8 at foreta~e Op~aslingerne.

Mødet hævet.

Ahlefeldt-Laurvig-lehnJ. lTielsen U .J ø;:...;er;'Gen
;,1. A.fJikkelsen Lavrits Hcl~1sen.

Jørgen J. Pedersen K.Al'oertsen Irans lI<::.y

Je;.;.s Claus en Hansen RS.Jmus
L:.Erib:;en

sen
Anton Christiansen Pas egne Ve~ne og for ~o~~and

H.R.Hielsen
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