
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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I ~I,·;.;:r{~i;f~~t,:4 Formanden bemærkede, at der i Pressen, specielt i lyene Venstre-
!. (~/{.tJblad i Begyndelsen af indeværende Maaned var skrevet en Del om Afspær-
I !fi'~~f'K" ringen med Paavisning af dens Gene for Befolkningens Friluftsliv og
I, ~

l~~, ~ Badningen ved den frie Strand. Denne Afspærring var iværksat i Slut-
I ~,..~\:~I ff:/L] ingen af forrige Maaned, og da der kunde ventes Klage til Nævnet, og
~~:J~;!i~:~~'~jeren af det spærrede Strandareal Hofjægermester Juel til Hverringe
I F ',.!:.:,~<'. .,~
I ~ ~~'.;)..';,1. .;,

I ~A2~~t,ar valgt til Nævnemedlem af Viby Sogneraad tilskrev Formanden Politi-
/;. " .\\"-",,, ....I I.•;, ~:'W' ,I ~ ':l'.W' mesteren i Kerteminde om Oplysninger angaaende Afspærringen og Fyene

I 11 ""1+.'<1:,, '~w~f1~. :,:,.':rtiftamt om at foranledige, at Viby Sogneraad va;l;gteet nyt Medlem til~1(~:;~~rehandling af nærværende Sag, hvori Hofjægermester Juel var inhabil.
i' :;/lr--;. 1 Den 6.ds. fik Formanden en Politinotits fra Politiet og den 20.ds.
\ ·-r;~!~~Fl_keddelelse om, at Gaardejer i Maale P. Hytteballe var valgt til Nævne-
.I} l: ~ ,,'/. •..,j

~r~~~tedlem.
i~\.\.'~ Mødt var foruden Pormanden det af Amt eraade t valgte Medlem Spare-~~1~1~~1~assebestyrer N.C.Andersen af Otterup og nævnte Gaerdejer P.Hytteballe.~l ,~.:;! , I

'ii p'.~:··.1. li Der fremlagdes :
Jo 1:,-" ..
~ ~? " ';', t
, \.J1. J" 1' ••••••••••

l ~i.t:;: l

for Odense Amt.

Aar 1933 den 26.Juli Kl. 2 Eftermd. samledes Fredningsnævnet.
Mødet holdtes paa Aastedet ved Stranden ud for Hersnap.

Der foretoges:
Nr. 7/1933 Klage i Anledning af Afspærringen af

an Del af Bøgebjerg Strand i Viby
Sogn.

Nævnets Medlemmer befor Asstedet og besss Afspærringen og denne be-
fandtes som i Politinotitaen anført. Fra Havstokken til Afspærringens
Kant var en Strækning af 25 å 3~ Skridt, enkelte Steder maaske noget
mere.

Derefter drøftede Medlemmerne Sagen og blev gjort bekendt med det
fremlagte.

Formanden gjorde de øvrige Medlemmer bekendt med Bestemmelserne og
Lovgivningen angaaende den udyriltedeStrandbred og med nogle af de vig-
tigste Domeafgørelser, Miniaterlalskrivelser, Love og Nævnsafgørelser

iangaaende Spørgsmaalet specielt~ Fredningslovens § 111, § 5111 og § 21.
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Nævnet vedtog eenstemmig, ~t det vilde træde i Virksomhed i An-
ledning af Klagen, hvorefter Hoejægermesteren vil blive indkaldt til
Møde, der afholdes i Dommerboli~en i Heranap, da Aastedet nu var bekendt
for Nævnet. Mødet afholdes Torslag d.IO.August KI.2 Eftmd. og Hof jæger-

'mesteren anmodes om forinden at tilstille Nævnet en Redegørelse af sit
....

Standpunkt.
Mødet hævet.
Sagen udsat.

Roepstorff N.C.A,ldersen Poul Hytteballe

Nr. 7/33

og Gaardejer P.Hytteballe af Malle.
, \

I, " "

G. Et skriftligt Indlæg at 7. ds. fra Overretssagfører Krarup for ~ot"; ',")
1 ,jægermester Jusl, af hvilket In,Hæg Genpsrter var tilsendt alle N,,?vnet8~,

Medlemmer. \ ;t I
Mødt var endvidere Hofjæge :-mester Juel til Hverringe samt me~ ~, :;

i~.:

i l{':'}J
,~ ....~:1\~, :'.;"

_ . I'·r~(,~t~ ,...... ,:'
Overretssagfører Krarup henholdt sig til sit skriftlige Indl~ ..~)~

Der fremlagdes:

Godsforvalter paa Hverringe Ove:,retssagfører Krarup i Odense.
Sagen forhandledes.

hævdede, at Afspærringen var be:·ettiget.
I
I

Efter Forhandling blev føll~ende Forlig
!

Naturfredningsnævnet samty~~ker i Henhold
i1 den Afspærring m.v. som Hofjægermester Juel

. ._/

•• ' 1

Forlig blev forsøgt. ,
\ i

1ndgaaet: ' i
, , l

til Fredn1ngslovens ~ 21 ~:
til Hverringe har iværksat

pas Bøgebjerg Strand udfor Hers~lap fra den nordlige Side ved Gaardejer
I

Knud Knudsens Badehus at regne ::,11 Blæsenborgvejen i en Strækning af
I

ea 1180 Meter. i
Til Gengæld forpligter Hof,lægermester Juel sig til ikke udenfor den

Inu foranstaltede Afspærring at l,fspærre nogen Del af Strandbredden øst
tor den offentlige Vej paa en S ,rækning paa o 1000 Meter fra Afspærringel

I

til det Sted mod Nord, hvor Vejen fjerner sig fra Stranden, eller at for-
byde Ophold paa og Badning paa ~enne Strandbfed. Endvidere forpligter
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Hofjægermester Jue1 sig til ikte særskilt at udstykke og bortsælge

nogen Del af denne Strandbred. Det bemærkes endvidere, at Strandbredder

fra Blæsenborgvejen, hvor Bomm3ner anbragt og Opslag er sket, mod Syd

forbeholdes Viby Sogns Beboere til Ophold og Badning.

Til Gennemførelse af Orde 1 og Fred paa Strandbredden bestemmes

I . følgende:~~~.~.i;ll~;~j Saafremt Publikum, der be 1ytter den fri Strandbred til Ophold elle

~::'j) "'} Badning, ikke selv holder Orde 1 og Renlighed paa Strandbredden, og denlJ
'\

:, l~;;~".~~eller de nærliggende Lodder fo rurenes af efterladt Papir, Konserves-

~~~\ daassr, Skaar, Madrsster ellsr lignsnde, sIler saatremt iøvrigt Orden
:ll~~{3\)::t:::~::::s:i:::h:::l ::::i::::V:::ø

::::: :~i:~:::::d e::e :0:::1ediB
: 11 ~\.~ -J
; ,.~:~~_. at der eventuel t efter Aftale :ned Politiet oprettes et vist Tilsyn me'd
I ~l "fi· ..··' Strandbreddens Tilstand og mullg indrettes 'l'oiletter, Brønde eller
'. I It,

'~:~ j), ignende, saaledes at Ejerens .lnvisning følges, men han ikke faar Ud-
i.' "r

\~,. . ~~ifter ved de foretagne Forans~altninger. Det bemærkes dog, at det nu

:j~' ...1f Ejeren byggede 'l'oilet i Bjl,rnens Krat og de;~ndrettede Brønde stil-

I ~. 'les gratis til Publikums Afben,rttelse.I' ". ,
\ t~"' • Der gives ingen Erstatninls.
~ .
)1' .! De Matrikulsnumre, hvorpaa Afspærringen er iværksat, tilføjes i

',-! . ,.-....; l;t

:~ ~ j~ ~'; ~~ævnets Protokol af Nævnets Fo:~mand, som ogsaa er berettiget at kvitter.

!.~~~~{~~ervi tutdeklarationen til UdslClttelse af Tingbogen og til at meddelert:,-~~~oderationspaategning.

f~,\~b;':--A Til Bekræftelse underskri'res dette Forlig.

~!~::.:.':':) Roepstorff N.O.Ande!'sen Poul Hytteballe
I .I. • I

• j": . ) I
" ': : .~ . N.Jue1 ' V.Krarup

I

'.. /Sagen blev udsat af Hensyn til,Tinglysningen.
"'\. __ /" I

Roeps:,orff

Aar 1933 den 22.September'foretoges:
l
I,
l·

l
I"

Nr. 7/~933

Der fremlagdea:

. . . . . . . .
I

Formanden bemærkede, at e~ter det saaledes oplyste vil Forliget
I

angaaende Afspærringen m.m. væ~e at tinglyse paa følgende Matr.Nre. i

Viby:
samt

Matr.Nr. 6, 22, :23, 24.!" 25.!"25..Q, 61.!" 26, 27, 28, 29'/7.

Sagen udsat. i
Roepstorff.
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00396.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00396.00

Dispensationer i perioden: 02-07-1965



t11 opholdoe -ni bll' •• ,IlI.... t for iii .JAt \'li r tr

nr. 7 oe e Iv.rrlD'. ho r<l. 'lb .• oln. ld.t D. p't8Dk.r t

.t&lllere .n o&&pl- ... ,.rIterlne.,la~. pl te utro nr. '.

lJeertU De !lar o, t t11la•• lo. tre 'ndnl 'la.....al,.t r

I ,

•
_ l 'nI, ~'It J.rl .Sr, ;:i.

• tra Bl • or, ... ).n 04 .y' .r rorbehol t WlbyI & • b.1loIr. •

• I ...... ....ldnlne •

..s, at .n .. ml.d. bP.t.... l •• 1 tor.1 .t lO.eu lut "'"))

•,IlI.... Cl r ~.D tlne"y.nlna har... u tlm • .t •• .... rwTlIf<·

• toranit ltnlne • D.t k_r, •• 1 ~ID"forb1ft(!.l •• , It forll .t I

• ..r.tted. tr. nr. '. lIU<. tr. nr 11 r d. .yd derfor ..
1 • r • 11" •• 9, 10 Ol H.

1 rbl La cl .tab.. 1 •

• • l o r r by nl I l er nbr. •
• ...e .tld ll.r "len.m. t 1 ren • 1

• • m 11 l tra d. ror "' b.ot ...

• for'" !'lte• • r l<11t• •
O, b.lill.nhedl~l.nl rra • t11 naynet

•


	Forside
	Fredningsnævnet 26-07-1933
	Bestemmelser

	Kort
	Dispensationer 1965

	Reg: 
	 nr: 00396.00

	Navn: Bøgebjerg Strand
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 
	Fredningsnævn: 26-07-1933
	Forslag: 


