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Aar 1936 den l.September afs8gde overfredningsnævnet
pas Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering følgende

K e n d e l s e

i sagen Nr. 246/1936 vedrørende Fredning af et Areal ved strib
Vesterstrand •• Den sf Fredningsnævnet for Assens Amtsrasdskreds den
27.April 1936 afsagte Kendelse er forelsgt Overfredningsn~net i Med-
f~ af Nsturfredningslovens § 16, hvorhos Ssgen er indenket af A-
realets Ejer. De danske Statsbaner, der pricipalt paastaar Kendelsen
helt eller delvis oph~et, subsidiært Erstatningen forh~jet.

Overfredningsn~net her den 4.Juli 1936 besigtiget

e•
Omraadet og har herunder forhandlet med Repræsentanter for stats-
banerne, Strib Grundejerforening, Strib Hendels- og Haendv~kerfore~
ning, Vejlby Sogneread samt for de Beboere, som ønsker Fredning.

Fra strib Borgerforening er der senere modtaget Udtalel-
ser i sidstnævnte Retning.

Da Overfredningsn~net under Hensyn til den bestemte
Modstand, som Fredningsspørgsmsslet af Økonomiske Aarsager har

• mØdt fra meget betydende Faktorer pas Stedet, nemlig fra Vejlby

,
Sogneraad, Strib Hendels- og Haandværkerforening, Arbejdernes
Fællesorganisation og Strib Grundejerforening, mas .~e afgørende
Betænkelighed ved Opretholdelse af Fredningen sf det omhandlede
Omrssde, anser man det for rettest, at Fredningskendelsen ophæwes.

T h 1 b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Assens Amtsraadskreds den

27.April 1936 afsagte Kendelse om Fredning af et Areal ved strib
Vesterstrand ophæves.

P.O.V.
Fredrik VPetersen. (8ign. )
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af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Assens Amtsraadskreds.

•
Aar 1936 den 27. April Kl. 1445 blev Fredningsnævnet sat

paa det Statsbanerne tilhørende Areal ved Strib Vesterstrand i Anled-
ning af Spørgsmaalet om Fredning af et Areal Nord for Rudbækshave •

Fredningsnævnets Medlemmer er mødt inpleno.
e• • • • ••• •• •• • •• • ••• • • •• • •• • • • •• • •• ••• •• •• • • • • • • •• •• •

Nævnet trak sig derefter tilbage og drøftede Sagen.
Hele Nævnet er enigt om, at hvis en Fredning 'skal ge~Demføres,

bør den strække sig fra den vestlige Side af det nu nedlagte bane spor
og følge dette mod Nord til det mindre Vandløb, som omhandles i Sagen,
og mod Syd til det Sted, hvor det nu nedlagte Banespor i sin Tid op~
hørte, og at der herfra drages mod øst en Linje vinkelret ind mod det
nuværende Banespor indtil 3 Meter regnet fra Sporets Uidtlinje. Fra
den saaledes dragne vinkelrette Linje følger Fredningen mod Syd indtil

tt det Sted, hvor Arbejdsmand Christian Skov har anbragt et Hegn for at

•
markere hans Lejeret af Statsbanerne. Uod Vest strækker Fredningen
sig saa langt, som Statsbanernes Ejendomsret gaar •

Nævnet deler sig nu i et Mindretal og et Flertal.
Mindretallet udtaler, at det principielt i og for sig er

enigt i Fredningen af det ommeldte Areal, men at det under Hensyn til
den for Tiden herskende Uvished om, hvem der fremtidig vil blive Ejer
af det paagældende Areal, nærer Betænkelighed ved af Hensyn til den
Mulighed, at Arealet maatte kunne benyttes i industrielt Øjemed, at
gaa med paa en Fredning paa nuværende Tidspunkt.



•e•

Mindretallet vilde beklage, om det paagældende Areal ved
Salg til Privatmand blev udnyttet til Villabebyggelse, Sommerhuse el-
ler lignende, idet ~indretallets Stilling alene dikteres af Hensyn til
Stribs økonomiske Fremtid.

Nævnets Flertal kan ikke skønne, at det ommeldte Areal netop
skulde indgaa som nødvendigt Led i en eventuel Udnyttelse til industri-
elt Brug eller lignende af de omfattende Arealer, som Statsbanerne for
Tiden ejer paa Strib, og ~'lertallet skønner, at de Erklæringer, som
Danmarks Naturfredningsforening - Bilag 6 - og Naturfredningsraadet

- Bilag 16 - har afgivet for at være saa vægtige, at Fredning bør finde
Sted.

Nævnets Flertal bestemte herefter, at det ovenfor omhandlede
Areal bør bevares i sin nuværende Tilstand, ubeplantet og ubebygget
under enhver Form, derunder ogsaa, at der ikke paa samme maa opføres
Skure, Boder og Badehuse, ligesom Arealet ikke maa forsynes med Lys-
master, Telefonmaster, Reklameskilte eller lignende. Fra Arealet maa
der derhos ikke graves Grus eller Sten.

Der tilstedes Almenheden Adgang til det fredede Areal og til
Ophold paa samme, derunder ogsaa til Badning fra samme, og der anlægges
ved Statsbanernes Foranstaltning til Benyttelse for Publikum en 2,6 m• bred Sti, der vil være at anlægge efter nærmere Forhandling mellem
Statsbanerne og Nævnet, saaledes at Stien fra den fredede Bakkeknold
føres ud til den paa det tidligere værende, nu nedlagte Banespor proJek-
terede Vej. Statsbanerne vedligeholder Stien og de ved samme fornødne
Drejekors, hvis Anskaffelse Statsbanerne ligeledes drager Omsorg for.

Til fuld Erstatning for Paalæggelsen af Servitutten og for
Taalen af den ommeldte offentlige Passage samt for Anlægget og Vedlige-
holdelsen af Sti og Drejekors tilstaas der Statsbanerne et Beløb af
1.000 Kr., der i Medfør af Fredningslovens § 13 udredes med Halvdele~e af Statskassen og den anden Halvdel af Amtsrepartitionsfonden.



·Nævnets Mindretal bemærker, at det med Flertallet er enigt i,

e at naar Arealet skal fredes, er Erstatningssummen passende.
Omkostningerne ved Nævnets Behandling af Sagen vil være at

fordele paa samme Maade som bestemt med Hensyn til Erstatningen.
Paataleberettiget er Danmarks Naturfredningsforening og he~'

ningsnævnet for Assens Amtsraadskreds.
Nærværende Kendelse vil være at tinglyse som servitutstiften-

de paa Ejendommen, og det ovenfor omhandlede fredede Areal vil til
Brug ved Tinglysningen ved Nævnets Foranstaltning af Landinspektør blive

tt indtegnet paa Kort.
De mødende bliver gjort bekendt med Kendelsen.e

e Baneingeniør Skjødt frafalder paa Statsbanernes Vegne yder-
ligere Forkyndelse af Kendelsen, men erholder Tilsagn,om, at Kendelsen
i Udskrift vil blive tilstillet Generaldirektoratet for Statsbanedriften

De mødende bliver gjort bekendt med, at Kendelsen ved Nævnets

Foranstaltning af Hensyn til Erstatningens Størrelse i Overensstemmelse
med Fredningslovens § 16 vil blive forelagt Overfredningsnævnet, hvor-

hos Baneingeniør Skjødt gøres bekendt med Lovens § 14.
Mødet hævet Kl. 17,45 •

• Julius Morits Es. Pedersen P. Nielsen Petersen
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