
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Overfredningsno..:vnets l!'orhandlings- og 1:endelsesprotokol

A<.r 1930 den 28. Juni afsaGde Overfredningsl1'..t:vnet paa Grund1cg

den skriftlige Votering følp,ende

K e n d e l s e

;)c:[;en anLaaende l!'redning af en 1).,)1 af Strib Norden:.;trand m.v.

Den af Fredningsn'.Lvnet for Assens Amtr;r,:Hlds1:reds den 22. Juni

i dem,e ~o.g afsagte Kendelse er indan1:et for Overfrednin~sn:..1vnet

Niels AndE))'Sen som Ejer af Bjcndom:,len i\latr. Nr. l f, l tg,

ltl1 og ltx af ;:Jtrib l",-,-rlje:.;aard, af Murerme<;ter Niels AlfreJ lC:lllpmann

l ~rPhristiansen, Gom Bjer af Ejenuomrnen r,iatr. Nr. lvg ibd. samt af Sacfø-

, l'er Cbr. 1,:,1'81':)'1og 1!:jendomsm'JJgler .Peter Nielsen, som Ejere af Bjendom-

t;iJl1en M:ltr. Nr. lpø ibd., "GL Slot" kaldet, hvorhos Kendelsen tilliC8 er

O'.'erfrec1ningsnb..:vnet i Henholil l;i1 Nai.llrfl'GJningslovens § 16.

Overfrednin::;,snu ..vnet !w.r ved et U'JYl10. ;,::'.lj 1930 afholdt 1'.l0de

'$bbe:3jgti~et de af Frednin~8n6.;vnets Kendelse omfattede Arealer.

ULder en pua det Le M0de f:led de An1:ewle opt.a~et }'orlwndling

:~ffTt "'tildt G"ardejer Niels Alldersen 08 Murer1.le~)t0r Cl!ristiansen Indsige1-
I

:!J3e imod, Let der aab1l8f:l l~dL;D.ilg t,il fri F_rdsel OV:'lr de dem tilhørende
,

,«aft:,'c.:.ndareal er, li,:,csom de frafaldt Krav 0111 l~l'stCltnin~ herfor under For-'

uc1: tnil1C <_f, at dor ~Jkete Uphwvelse af Beutemr1elserne i .l!'redninGsnruv--

~e~~ Kendelse om ~orbud mod BebYBcelse eller Bdplantnins paa de dem
Iq;,tiFlørende A.realer 8.f den lcmgs StranJen fra Norc1enbro mod ~st til tIatr

Nr. lpø 8aaende Skrrunt.

hellem Saufør8r Larsen og Ejffildomum~gler Nielsen paa LIen ene

Siel e og OverfredninLjsYl'.i:vnet pna den anden Jide blev derhos paa l/lødet in,

gaaet følg8nde Overenskomst:

Jkn inderste store Slotsbamke llled omgivenJe VolLlgrave samt den

øst lige Hingvold fredes, f, om i l!'rednin:,:;sYl!.l.vncts K811del se bestemt, hvor-

hOD der aD1Jnes Adgang t'or Offentligheden til Slol,sban1 ..en og den omlig-

gelHle Voldljrav med Undtace1se af den sBaka1dte gamle Grusgrav. Det

ti1}ade~ ~t det af Sagfører Larsen paa d8n 0stliue Ringvold opførte Hus
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Spids af den østlige Ringvold at opføre et ~il hAns eget Hus

svarende straat:zkt Hus.

løvrigt waa der ikke paa den pDas~ldende Bjendom finde

Bebyg~else eller B~plantning Sted paa et Areal, der mod Syd beerocn·

ses af en Linie, trukket fra et Punkt 5

Gavl uf Inspektør Hjelmdals Hus til den nordlige Gavl

IJårse!~3 Hus og mod Nord af Slcru.::nten i.mod 1ille Bu.-lt.

ride D~l af Bjendommen - mod Vest begranset af RinJvoldens øs

li~e Slcraaning - maa der ikke finue Bebyggelse eller Beplantn

Sted indenfor en Afstand af 5 m til Voldgravens yderste Kant.
fl,v

damentet til den B;n~nins, som Heprl';sentant }3jeyte paatwnkte' a

føre, f jernes ved jugfører Larsens og l~jendolJ1sm'J...gler

anstalt.ning.

I Erstatning for Fredningen tillwg~es der Bjerne

dum et Beløb af 2000 Kr.

Under llens~rn hertil, samt da Overfredningsnwvnet

ner, at den ved Fredningsnwvnats KGndeJ~e bestemte Fredning'

ovenfor n:.evnte lanGS Stranden gaaende Skrant hur vlXsentlig Be

for A1'!lenheden, loedens man iøvrigt kan tiltrwde de i den ind

Kendelse anførte 13etrag tninger, vil denne v,_.re at stadfæste,

at Ha~,Leml!lelsen om, at der ikke maa finde Bebysgelse el,ler \)'

ning Sted pC1aden omhandlede Skrænt, ophæves, og at 13estemm\

Fredning af de paa Datr. Nr. lpø v~rende 8a~le Slotsbanker',

fi'.\'~, ,

Den af Fredningsna:vnet for Assens Amtsraadskreds d~n .~,~~~

22. Juni 1929 afsagte Kendelse stadfu:stes, dog at }'orbudet mod
,ff-A..

BebygJelse OB Beplantning af den fra Nordenbro mod ~ langs

dres i Overensstemmelse med d~n indJaaede Overenskomst.

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

Stranden til j,latr. Xl]'. lpø af ~trib Fccr~e~aard gaaende Skrænt op-

hæves, at der aabnes Ad~ang for OffentliGheden til den paa matr.

Nr. lpø beligeende inderste store Slotsbanke med omliggenJe Vold-

Grav, bortset fra den snakaldte "Gamle Grusgrav", at det Sagfører

Larsen tilh'Jrende, p:.J.aVoldstedets østlige Hingvold opførte Hus

hliver staaend'3, at der tillades opført et tilsvarende straatækt

Hus pas den østlige Ringvolds sydlige Spids, at MHtr. Nr. lpø iøv.-

rigt iklce maa bebygges eller beplan\;es paa et Areal, der mod Syd
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begrænses [lf en Linie, trukket fra et Punkt 5 m Nord fra den nord-

lige Gwl af det paa I;iatr. Nl'. lry ibd. beliggende, Inspektør

Hjelmdal ~ilh0reDde Hus til den nordli2e Gavl af det 3a3fører 1ar-

sen Lilhørende Hus, og mod IIoru af 3kr,.tnten imod Li lle Bwlt, QJ.

der paa den øvrige Del af ~atr. Nr. lp3 ikke maa finde ~~byggelse

bIler ~eplantning 3ted, indenfor en Afstand Hf 5 m til Voldgravens

yderste Kant, at det p8u Ejendommen v,;.;rende Byeningsfund~HJent f jer-

nes veLl ~jernes .lioranstaltning, 08 at der i l~rstatning vil v!.J..reat

udrede Ejerne Sugfører 1arsen og Ejendomsm",gler Nielsen in solidum

2000 K"'. med Halvdelen af Statskassen )g HuJvdelen af Assens Amts-

repartitionsfond, j fr. NaturfredninE;slovens § 13, l. Stk.

B213360
Linje  



FREDNINGSNÆVNET>



UDSKRIFrr

I

I
1
~\

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Assens AmtsraadskreJs.
af

",
~
l,

(
I

()

\

Ilt
I'

l,
j',,
I

i
Ir
I

~i

~
~

I

~ e

I
I
i,
I

"

Aar 1929 den 22. Juni afsagde FredninGsnævnet for
Assens funtsraadskreds saalydende

K e n d e l s e :

I Skrivelse af 25/4 1928 har Vejlby 30gneraad rettet Hen-
vendelse til Naturfredningsnævnet for Vejlby Sogn om i Henhold til
llaturfredningslovens §§ l, 2 og 10 at nedlægge Fredningsforbud for
Strib Nordenstrand fra Nordenbro til Vandmøllen ved Bøjle Mose, san~
gl. Slot; denne Anmodning er ved dkrivelse uf 15/5 1928 udvidet til
at gwlJe hele Kyststrwkningen, saaledes at den ogsaa omfatter Kysten
fra Vandmøllen langs D~mningen til Korrwnunevejen,der fører til ~traa
den gennem Røjle Uose. Opfordringen er ved mundtlig Forh~ndling
paa et den 7/5 1928 afholdt forbe:redende !.Iødenærmere præciseret der
hen, at det Opfordringen gaar ud pau, er at det nævnte Kystareal
bevares i sin naturlige Tilstand og ikke bebygges eller beplantes,
samt at der aabnes AdGang for Almenheden til at færdes paa Arealet,
og for L,atr. Nr. lpø (de gamle Slotsbankers) Vedkommende ligeledes
at dette Areal af historiske Hensyn hverken bebygges eller beplan-
tes, men fremdeles som hidtil henlig,;er med fri Adgang for Almenhe-
den.

Paa et den l. Juni 1928 paa Strib afholdt Møde, hvortil
samtlige interesserede Lodsejere efter en af Landinspektør P.O.
Pedersen, Fredericia, udarbejdet Fortegnelse var tilsagt ved anbefa
let Brev, og ved hvilket saagodt som ulle Lodsejere var enten mødt
personligt eller ved befuldmægtigede Repræsentanter, blev Sagen dis-
kuteret og de mødte havde Lejlighed til at udtale sig. Det viste si
at en Iorligsmæssig Ordning ikke var til at opnaa.

Forsaavidt der fra en uf de mødendes ~ide er gjort Paa-
stand paa, at Nævnets Uedlem, dogneraadsformand P. Nielsen Petersen,
:;kalvige sit Sæde som inhabil, kan Nævnet ikke give en saadan Paa-
stand ~edhold, idet Sogneraadsformanden ikke skønnes at have en saad
personlig Interesse i Sa~en, at han af den Grund ikke vil kunne gøre
l!'yldestsom I.ledlemaf Nævnet.
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Der er indhentet Erklæring, saavel fra Naturfredningsraa-
det, der i Skrivelse af 24/11 1928 har udtalt, at H.aadet allser den
omhandlede for Befolkningen i de nævnte Byer (3trib, Middelfart og
Fredericia) swrdeles let ti18~ngelige Kyststrwkning for at v~re af
betydelig V~rdi for Almenheden og maa anbefale, at der sker fri
ubunden Adgang dertil, som for de gl. Slotsbankers
Vedkommende ,SJlIilXl fra Uationalmuseets dal,ske Afdeling, cler i
af 14/~ 1928 udtaler, at det vilde vu;re meget beklai~eligt,
kurakteristiske Voldsted, der desvarre ikke er fredlyst ved
Deklaration, skulde blive,ødelagt ved Nybygninger. Swrli3t
dette naturligvis Borganlwggets runde 2iovedbanke, men 0!3saa

mou Ve~t med lien llalvmaaneformede Grav.

gen er en integrerende Del af Anlægget, og det er
at Anlwgget som Helhed paa Grund af sin
Beliggenhed maD. kunne siges at falde ind under lJaturfredningslo.
§ l, ss.mt i 3krivelse af 24/10 1928 unJer Henvisning til 3k.rive'
af 14/:) 1928 at det fra !lluseetsStandpunlet vilde v""re
ligt, LttAnlæGget i sin Helhed kunde bli.ve v~rnet mod
ke blot llovedbanken og den egentlige Ringvolu, men ogsaa Porbo~

Det enkelte Hus, soror
løbigt er rejst her, har endnu ikke umuliggjort en Forstaaels~

/.
Anlægget, men fortsættes nebygGelsen med den nu paauegyndte Bt
og udpurcelleres }'orborgen yderligere, vil Billedet af det ga~
Volds ted udviskes. Det sarrUJleGu..luerna turliGvis Ringvolden. !

Let tilføjer, at selve lIovedbanken og den halvmaaneformede Ydet
vel nok paa Grund af d e stejle ~krænter kan siges at være
til Bebyggelse, uden at der maatte foretages bekostelige og fb
stedet ganske ødelæggende Jordarbejder. Endeligt maa ~luseet smrlie

I
I

l fremhæve Voldstedets usædvanlige skønne BeligGenhed.
Med Ejeren af en Del af Matr. ~r. lpø, Sagfører Chr. Larse

af iladerslev, der da 3agen rejstes, var begyndt paa Opførelsen af e
Bygninll pua Ringvoldens østlige Del og om ved foreløbig Kendelse a
7/5 1928 fik Paalag om ikke at fortsætte med JeLte Byggeforetagende
før der forelaa endelig Afgørelse i Fredningssagen, er truffet den
Or<11inlj,at han, saafremt han fuldfører Bygningen og derefter faar
Tilhold om atter at fjerne den, kun kan opstille et eventuelt Ersta
ningskl'av efter dens Værdi ved det foreløbiije Tilholds Meddelelse,
fastsat af to uvildiGe Mænd; Vwrdien er af disse ansat til
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Kr. 649,00. Repr~sentant Bjerre af Fredericia, der var begyndt paa
et Byggeforetagende paa Ringvoldens sydlige Side, har faaet et
ligelydende foreløbigt Tilhold, og Værdien af det foretagne Byggear-

Ibejde blev af de samme uvildige Mænd ansat til Kr. 600; han har
imidlertid foretrukket at opføre Bygningen andetsteds.

Ejeren af I\latr.flr. lry, Inspektør Hjemdal, hvis Hus ligge:r
paa Ringvoldens sydliBe Del (den i Nationalmuseets Skrivelse omtaltE I

Jygninc, der er af mindre Betydning) har gjort Fordring paa en Er-
3tatning af 600U Kr. for at fjerne BYBningen.

Endvidere bemærkes, at Matr. Nr. lrx, som i det v~sentlige
bestaar af den i Nationalmuseets Skrivelse omtalte halvmaaneformede
Y<lergrav, der slcønnes uegnet til Bebyggelse, ikke har været mellind-
draget under Sagen.

Det'er med Hensyn til Strandarealet fra Nordenbro til ~ol-
len ved Røjle Mose under ~agen oplyst, at der under 23/9-1921 er
jivet den dav~rende Ejer af Matr. Nr. la m.fl. uf Jtribgaard Paalæg
i Henhold til Naturfredningsloven om at give Almenheden fri Adgang
til .L"<J.,Tllselpaa det i nwrvi;J,.rendeSag omhandlede til Jtribsaarden
llørende Strandareal, hvilket Paal~g dog ikke ses at være tinBlyst;
endvi<lere er oplyst, at der ved Landbrugsministeriets Skrivelse af
16/3 1928 vedrørende Udstykning af en Del af de omhandlede Arealer
er taget <let ~orbehold for Udstykningstilladelsens Meddelelse, at
saavel Jwlger som Køber afgiver den Erklwring om, at de ønsker Sager
fremmet uanset Spørgsmaalet om et muligt Fredningsforbud, og ende-
ligt er det ved Fremlæggelse af en Købekontrakt og to Deklarationer
godtgjort, at tidligere Ejere i vid Udstrækning har givet en udstral
Kreds af ikke nærmere individualiseredJ Personer Ret til Færdsel
paa det i nærværende Sag omhandlede Strandareal.

I Henhold til det under Sagen saaledes foreliggende be-
stemmer Naturfredningsnævnet følgende:

l) Forsaavidt den langs Kysten fra Nordenbro, over Dæmning E

ved Højle Fiiosetil Kommunevejen gennem l1øjle r.Ioseløbende Gangsti
omfattes af den af Rekvirenten fremsatte Begwring om fri Fwrdsel fOl
Offentligheden, henvises Spørgsrnaalet til Afgørelse ved Gangstiens
Optagelse paa ~egulativet for offentlige Gangstier i Vejlby Kommune
jfr. Lov af 4/7 1850 og 8/5 1917 § 21 i.f.
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2) Stranden fra 3trandsynsafviseren udfor den øst for ~atr
Nr. lpø (de glo Slotsbanker) fra r'losenmod ~tranden gaaende Vej til
Kommunevejen gennem Røjle Mose ved Trompeterhuset skønnes ikke at
have en saadan Betydning for Offentligheden, at der findes Grund ti:
at paa ll~ggeEjerne af det paagældende Kystareal særlige Porpligte 1-
ser med Hensyn til at give Offentligheden Adcang til
hvad der er fastsat ved Naturfredningslovens § 21 e, eller til
paalægge dem Indskrænkninger i Benyttelsen, Bebyggelsen eller B
plantningen af disse Arealer.

3) Paa den Del af Stranden, som ligger fra Nordenbro m
øst indtil den under Punkt 2 betegnedcl Vej Ost for Matr. Ilr. lp
lem daglig Vandstand og .b'odenaf den langs Kysten løbende høje
og som skønnes at være af væsentlig Betydning for
syn til Befolkningens Friluftsliv, gives der Adgang Lil alminde
Færdsel, og maa der paa dette Areal ikke iværksb;lttesF'oT<.l.l1stalt;
ger, der er til Hinder for den fri iærdsel, hvorved der dog be
at der ikke herved er givet Adgang til Badning fra Stranden, jf

Naturfredningslovens § 21 d.
4) Paa den fra Nordenbro mod 0st langs Stranden til Ma

Nr. lpø gaaende Skrænt, der paa Grund af Stedets Ejendommelighe
Skønhed skønnes at være af væsentlig Betydning for Almel1heden~,'

!lder ikke finde BebygEelse eller Beplantning Sted, jfr. Naturft-
lovens ~ l, 2. Jtk. Ved de under Punkterne 3 og 4 fastsatte t
staltnincer skønnes der ikke at foreligge saadan bestemt paavt
~kade, at der vil være at tilkende ~jerne Erstatning.

5) De paa r,,1atr.lir. lpø værende gamle Slotsbanker ske'
historiske Hensyn at være af saa væsentlig Interesse
at der af denne Grund findes Anledning til at bevare dem. Naturfre
ningsnwvnet bestemmer derfor i Henhold til Naturfredningslovens § l
l. Stk. og § 5, at dette Areal (Matr. Nr. lpø) ikke maa bebygges el
ler beplantes, ligesom der heller ikke maa foretages Afgravninger i
Arealet. ~og maa det paa Matr. Nr. lry, der udgør en Del af Slots-
bankernes vestlige Ringvold beliggende, Inspektør Hjemdal tilhø-
rende Hus, forblive liggende i sin nuvwrende Skikkelse, hvorimod de
paa Slotsbankernes østlige Ringvold af Sagfører Chr. Larsen opførte
Hus vil være at fjerne.

For de under dette Punkt (5) trufne Foranstaltningers Veu.-
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kommende findes der at burde ydes ~jerne, ~agfør~r Chr. Larsen, Ha-
derslev, og Ejendomsm~gler Peter Nielsen, Odense, Erstatning, der
for de i Benyttelsen af selve r.Iatr.Nr. lpø paalagte Indskrænkninger
under Hensyn til den for Arealet fastsatte Grundskyldsv!.trdi findes
passende at kunne ansættes til Kr. 1700,00.

Par f'jernelse ",1' det af SaGfører Chr. larsen paa L:atr. fllr.
lpø opførte Hus, bør der ydes en Erstatning af Kr. 649,00 i Henhold
til den skete Vurdering.

De under Punl:t 5 fastsat Le Ers ~atninger vil i Henhold til
NaturfredninBslovens § 16 v~re at forelagge Justitsministeren til Af·
gørelse og n~rv~rende Kendelse vil for disse ~loranstaltningers Ved-
kommende derfor ikl(e tru.-:dei Kraft før denne Afgørelse foreligger.

K. Jtephensen H.P.Jacobsen P. Nielsen Petersen

Yoranstaaende Fredningskendelse begæres tinGlyst som
IIwftelse paa nedenna;vnte Matr. Nr.
lnb Jtrib Pærgegaard, Strib-Røjleskov Sogn,
11'
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Naturfredningsnwvnet for Vejlby Sogn d. 19. Oktober 1929.
K. Stephensen.
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REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET

FOR

FYNS AMTS VESTLIGE FREDNINGSKREDS

TLF. (09) 71 1020

Toftevoj 31, 5610 Assens, d. 2. febre 1979.
Sag nr. F. 188/ 19 78.

Middelfart kommune
Rådhuset
5500 Middelfart.

Ved skrivelse af 12/9 1978 ( j.nr. C. 2930 ) har kommunen
tilladelse til anlæg af en parkeringsplads til ca. 32
Strib Nordstrand, matr. nr. l-nb Strib Færgegård, Strib-

lJ:;:::::.:;;..==.;;::-:...."':'::..~=--_....=:---...=".-=~-==~ ~~

Røjleskov sogn. Pladsen ønskes anlagt for at forsøge at begrænse
l__ - -==~

uhæmmet bilkørsel og parkering på såvel strandbredden som den
græsbevoksede kyststrækning ved Strib Nordstrand i overensstemmel-
se med en samtidig fremsendt skitse. Udover den eksisterende be-
plantning tænkes etableret et plantebed af ca. 5 - 6 m bredde, som
mærket l på skitsen. Beplantningen vil som den eksisterende be-
plantning komme til at bestå af rosa rogusa. Ifølge statsministe-
riets bekendtgørelse af 22. juni 1937, er den pågældende kyst-
strækning undtaget fra strandbeskyttelsesliniebestemmelserne. Matr.
nr. l-nb er derimod fredet i henhold til fredningsnævnets kendel-~ .
se af 22. juni 1929, jfr. overfredningsnævnets kendelse af 28/6.__--- -- - - - ------------- -1930, hvorefter der på arealet ikke må iværksættes foranstaltninger,

----der er til hinder for den fri færdsel.
Fredningsplanudvalget for Fyns amt har i en over sagen ind-

hentet erklæring af 7/11 1978 udtalt bl.a., at anlæg af den projek-
terede parkeringsplads efter udvalgets opfattelse vil være i god har-
moni med områdets funktion som offentligt strandområde, og udvalget
finder under henvisning hertil intet at indvende mod en godkendelse
af det ansøgte.

I anledning heraf skal man meddele, at fredningsnævnet, der har
besigtiget forholdene på stedet, kan tiltræde fredningsplanudvalgets
vurdering af projektet og at nævnets medlemmer herefter, idet det an-
søgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, ensstemmig har
vedtaget at meddele tilladelse til det ansøgte, jfr. naturfrednings-
lovens § 34 sammenholdt med overfredningsnævnets cirkulæreskrivelse
af 15/12 1978 til samtlige fredningsnævn.

.ansøgt om
biler ved

Næv-



e
•

nets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelses m9dtagel-
se indbringes for overfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 Kø-
benhavn V, af de efter naturfredningslovens § 58 ankeberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klagen iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
stadfæstes af Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at andre myndigheders tilladelse kan være for-
nøden.

P. N. V.

E. Stamm
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