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FREDNINGSNÆVNET>



i /j' )li REG.NR. ~?eJ
U D S K R I F T

af U·.J~• Forhandlingsprotokollen for F'redningsna:vnetfor Assens Amtsraadskreds.

Aar 1939 den 3. April Kl. 12 blev Fredningsnævnet for
Assens Amtsraadskreds sat paa Dommerkontoret i Assens af Nævnets
Formand, Dommer Julius lÆoritz, i Anledning af Sagen angaaende
Strandbredden ved "Mariendal" i Gamtofte Sogn.

Der fremlagdes Koncept til saalydende
K e n d e l s e :

Proprietær Harald Brandt, der ejer Gaarden "Mariendal"
kaldet, beliggende ca. l km Nord for Assens Købstads Nordgrænse,
har under en for Assens Amtsraadskreds' ~redningsnævn verserende
Sag h~vdet, at StrandbredJen udfor hans na:vnte Ejendom er kunstig
frembragt ved .H~fder, som han paa sin Bekostning for et Beløb
af ca. 1.100 Kr. har ladet opføre i Aarene 1933-37, og at Vandet
tidligere gik lige ind til det derværende Glacis, i hvilken Anled-
ning han paastaar, at han ikke kan v~re pligtig til at taale den i
§ 23, 5. Stk. i Lov Hr. 140 af 7. lilaj1937 om Naturfredning ommeldtE
Færdsel paa denne Strandured, og han har derfor ladet dette Jtykke
Strandbred, der fører forbi hans Ejendoms Ladebygning og Hovedbyg-
ning, fuldetændig afspærre.

Nævnet har besigtiget Forholdene paa Aastedet. De paa-
ga:ldende Høfder, der dels er af Træ, dels af Cement, opfylder hele
den for Plantevækst blottede Strandbred.

~wvnet maa nu formode, &t der ikke ved fornævnte Lovs
§ 23 er gjort andre Indskrænkninger i den Almenheden paa de for Græ~
vækst blottede Strandbredder tillagte Færdselsret end de, der frem-
gaar af Paragraffens l., 3., 8. og 9. Stk., og Na:vnet vil følgelig
ikke kunne tiltr~de Proprietwr Brandts Betragtning om, at den om-
talte Strandbred skulde v~re fritaget for Passage, allerede fordi dE
først er fremko~nen efter Opførelsen af Høfderne. Herefter og idet
Nævnet ikke finder tilstrækkelig Anledning til at bringe fornævnte
Paragrafs 3. Stykke, 2. Led til Anvendelse, vil Proprietær Brandt
have at taale Færdsel paa omtalte Strandbred enten bagom, over elle]
gennem de ommeldte Ha:fder.

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  



T h i b e s t e m m e s
Proprietær Harald Brandt bør taale Passage pas Strandbred·

den udfor hans Ejendom "Mariendal" kaldet, som nærmere foran om-
meldte.

Julius Moritz " ,

P. Stephensen Chr. Bang
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