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~ Aar 1946. den 26.November •• f.agde Overtre~ning8naNnQt
p8~ Grundlag ar ekriftlig og mundtiig Votering fA1gende

,.... : ,...,n
1 'S.gen Nr'" 6,4145 vedrørende Offentlighedens Adgang tl,~;Str.nd-
bredden ved Bjernebugten. Svanninge ~ogn., over, EjendOmme~e Metr..' - . I .Nr. 25cu svsnninge By De, Sogn. og M8tr .Nr.,250m svanninge By l'gSogn.

At Fredning8nævnet for Svendbør~ Amt~raedekred. er den
5. 'Juni 1945 Ifugt Kendelu angllende Matr .Nr. 25cu, Ir, ~~an~1n~e

- "

.a alyd li!nde, ' l l , ' ,: l • ; ..I ' '. <). " ' ". "

-'ft»1 det har vl.t el@,. at Almenhedene.FærdBel til Fod8
~al Strandbredden under Ejen9o~~en M8tr.Nr. 2JOU IfrSv'r~inge By og
SG8~' tilhørende Fru El.e Cecilie Binggel~'ltidllgere jævnlig har, .,
'Veet i nogen Maade 'generet af p1@,trudehegn o., 11g~. Afspærringer
lange Stranden. idet d1sse Ar.p~ringer har·været anbragt .aa tæt ved
Vandet. it tørøkoet P.,s'ge psa den meget emalle ,strandbrQd har

, '.
været udelukket. find98 det paakrævet at regulere dette .F.~hold

• l

søm nedenfor anført.
. ," ,J I

Det skal v~e den nuvær'Qnde Ejer og ,fremtidige
~~,ridGinm8.n Matr .Nr. 25cu ar Svann1n@,e By ..og. ~eg~ forbudt at

. 'Af'lIp~r1nt!er(f en hvllkeniomhellit Art pea Ejendemmen ..~.,n~1l
1 mindre Af.tsnd fra daglig.Vsnde end 2 ,Meter.

anbringe
Stranden

" .. -;

• < '. i' ITvø'guende Hegn. Jor-dvolde e. l1gn._m.a l.kke anbrlngu
0-.

p88 'det Ares 1. der"heriifter er ubnet ror,Alm!inheqen ror Pærdul .
, ,l. 1'~:4:'

til Fode.
• ti i'\j~ ,f r

• I: f" l \ 'o ~

Paat.leret tilkommer Fredningenæwnet.ft

JSaBen er 1ndanket for OverfredninBsnævnet .r Fru ElllQ
)

B1nggell med paaøt'nd om Kendeløenli Ophævelse.
Overfrednineinævnet bar d&n lO.November 1945 beølgtigøt



I -2-

Ar~&let og forhlipd1et med de inter~sserede PQrtQr. Det .ft~ltes her,
litLodsejeren skulde inds~nde ~t Forslag til en Ordnlng med Hensyn
til Anbrtneelse af Høfder Og 5If et Dr~j~kors ved hver Ende .f Strlinden
for at for'hindre Cykl"'k~lil(jl,o~ m&n tlltr"dte, litder kunde b11v~
Tale om Eretatning'2f Udgifter til de 2 Drejekora.

Frednin~snævne~ for Svendborg Amtsrsadskreds hil' heref-
ter PSQ Ove-rfr'Gdningsnævneti Vee;ne for'h'ndlfiitmed I,andsret.sulgfø-
l'er'Vilhelm I,arsen, FaS'borg, Pf:Q Fru Bin~ge1i's Vegne, og denne har
herunder erklæret sig rede til lit indgaa pa~ fØlgende ordning:

"Det skll1 være nuværende Ejer 0e fr'emtidige Ejfiir6af
Ej~ndoml'1'1fiinMlOtr.Nr. 25cu .f Svanning(j By OB Sogn forbudt .t .nhrin-
ge Afspærringer af hvilken som helst Art ps, Ejendomme~ langs stran-
den i mi ndr e Afst&nd fr'.da~l1~ Vande (jnd to Met.er.

Det Iilksld&b Vær'Q t.illadt ved dat øllt11ge Skel Ilt'nbrin-
gCiJtvmr'g.uende Heet.)helt ud til dQgl1g Vande, nul' dlilri Hegnet i
mindre ~nd to Meters Afs t.nd frll dsel1g V.nde anbringe" en,Stente
eller en Mølle, der tillIlder blilkvemFærds~l til Fod,,_ :

Det sksl liBeledes v~e tilladt at anbringe Høfdir ud-
for suvel det øiiltl1!::e'som det v~s,tl~ge Skel af Ejendommen, men dl;-
se m5~ ikke ~ære til Oene for bekv~m Færdsel til Fods lang" stranden.r'l

pa~taleret tilkommer F~ednin~llnawnet."

•
M~dens sagen hsr stslet PQ~, har Landsretssagføreren

for Krlmins18siistent Schou Hansen, som Ejer af Matr.Nr. 25cm af
Svanninge By og sogn, der er beliB~ende no~et Vest for MIltr.Nr.
25cu og udskilt frllMatr.Nr. 25.f, overfor N~net rejllt en tilsv.rende
sa~ og er med N~net enedes om in ordnlnB saalydende:

"Det skal v~e nuværende Ejer og fremtidige Ejere Qf

Ejennommen M2tr.Nr. 250m af Sv.nnlnee By og ~ogn forbudt .t anbringe
Afsp~pin~er lir hvilken Ilomhelst Art ps. Ejendommen lang" Strannen
1 mindre Afstand fr'a dllEl1@,twande end to Meter.

Dit skal dOB v~~ tilladt ved det veitlige Skel Ilt
.nbringe en stente eller en Mølle, der tillIlder b~kvem ~dsel
til Fods.

Det Ilk81 11eeledes v~e tilladt at anbringe Høfder
udfor aa&vel det ølltlige som det vestlige Skel af Ejendommen, men
disSlilmG8 ikke være til Gene for bekvem Fær.dsel til Fodll langs

Stranden.



-}-

l.

Paataleret tilkommer Fredning8nævnet~"
Landaret88agføreren har begaret oglaa denne Sag fore-

lagt ror Overrredn1ng8newnet.
Overfredn1ng~newnet kan tiltræde den forel.aaede At-

gørelle at begge' 5aeer. Issledel at man 1 Overen.ltemmelae med,
h.~d der tidligere er atillet 1 Udligt. ref~nder.r Ejeren at Matr.
Nr. 250u Udgifterne ved Anbringelse af 2 Drej8kor8 ell.r Stenter ved
Græn8erne før Ejendommen. Da den yderite Del at det veltre Skel for
,Matr'.Nr. 250m grænae r til Iffentlig Bad8atra nd, vil Overt'rednin glnævnet
efter Omltændighederne refundere Ejendommena Ejer Udgifterne ved
Anbringelae ar eet nrejekora eller en stente ved den yderate Del .f
Ej~ndommena veatre Skel.

T'h 1 b 8 I t e m m e I:

Den af Fredning8newnet for SYendborg Amtaraadakred8 den
5. Juni 1945 afs'gU'Kendeb8 vedrørende M.tr.Nr. 250u at:Svanninge
By eg S~gn Ig den af Næwnet trufne Afgørel.e vedrørende Matr.Nr.
250m amltdi, It.dræ8te. med de ar det foran8ta.en~, følgende Æh~rin-
gir.

P.O.v.
Frederik V .Peterlen.
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Svendborg Amtsraadskreds.

KENDELSE

(afsagt den 5.Juni 1945).
Da det har vist sig, at Almenhedens Færdsel til Fods paa Strand-

bredden under Ejendommen Matr.Nr.25cu af Svanninge By og Sogn, til-
hørende Fru Else Cecilie Binggeli tidligere jævnlig har været i
nogen Maade generet af Pigtraadshegn o.lign. Afspærringer langs
Stranden, idet disse Afspærringer har været anbragt saa tæt ved
Vandet, at tørskoet Passage paa den meget smalle Strandbred har
været udelukket, findes det paakrævet at regulere dette Forhold
som nedenfor anført.

T h i b e s t e rom e s :
Det skal være den nuværende Ejer og fremtidige Ejere af Ejen-

dommen Matr.Nr.25cu af Svanninge By og Sogn forbudt at anbringe Af-,
spærringer af en hvilken som helst Art paa Ejendommen langs Stranden
i mindre Afstand fra dagligt Vande end 2 Meter.

Tværgaaende Hegn, Jordvolde o.lign. maa ikke anbringes paa
det Areal, der herefter er aabnet for Almenheden for Færdsel til Fods.

Paataleret tilkommer Fredningsnævnet.
O.Waage Jensen A.Keilgaard

Rs.J.Davidsen
. . . . ... . . . .
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..Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Svendborg Amtsraadskreds.

. I

KENDELSE.

(Afsagt den 5.Juni 1945)
Fredningsnævnet kan ikke finde, at der i Lov Nr.140 af 7.Maj

1937 § 2~, Stk. ler fornøden Hjemmel for ~l~enhe~e~ til Færdsel
ad den paa Ejendommen Matr.Nr.25bo Svanninge By og Sogn, til-
hørende Overlærer Johs.Christophereen, Faaborg, værende Vej langs
Stranden, da der ikke paa den paagældende Strækning forefindes
nogen for Græsvækst blottet Strandbred, idet Vejen er anlagt paa
et helt ud til Vandet gaaende Engstykke, der er opstaaet ved en
allerede i Slutningen af forrige Aarhundrede foretaget Opfyldning
Herefter kan det ikke findes ulovligt, at Ejeren har besværlig-
gjort Almenhedens Adgang til Vejen ved Anbringelse af en Bom
tværs over denne, men da det maa erkendes, at den uhindrede Ad-
gang til Vejen er af væsentlig Betydning for Befolkningens Fri-
luftsliv (jfr.Lovens § 1), finder Nævnet det paakrævet, at der
ved positive Poranstaltninger tillægges Almenheden Ret til uhind-
ret Pærdsel paa Vejen mod Erstatning til Ejeren, alt som nedenfor
angivet.

T h i b e s t e m m e e :
Der skal fremtidig stedse være fri Adgang for Almenheden til

at færdes til Fods ad Vejen langs Stranden over Ejendommen Matr.
Nr.25bo,tilhørende Overlærer Johs. Ohristophersen, Paaborg.

Som Følge heraf skal den tværs over Vejen anbragte ~om
fjernes, medens det staar Ejeren frit for at ombytte Bommen med
en Mølle, Stente eller lignende, der forhindrer Kørsel. Der til-
kommer ikke Almenheden Ret til Ophold paa eller Badning fra Ejen-
dommen.

Den paagældend~ Foranstaltning akal være tilendebragt senest
30 Dage efter denne KendelsBa Afsigelse og vil i modsat Fald bliv
gennemført paa Foranledning af Nævnets Pormand for Ejerens Regnin

,
Naar det overfor Nævnets Formand er godtgjort, at den paa-



t ", .

budte Foranstaltning er gennemført, vil der være at udbetale den
nuværende Ejer en Erstatning af 500 Kr., der udredes af Stats-
kassen og Svendborg Amtstond med Halvdelen af hver.

Udskrift af denne Kendelse tinglyses ved Foranstaltning af
Nævnets Formand.

Paataleretten tilkommer Nævnet.
O.Waage Jensen A.Keilgaard

Rs. J.Davidsen .
. . . . ... 1. .
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Svendborg Amtsraadskreds.

KENDELSE---------------
(afsagt den 5.Juni 1945)

Da Fredningsnævnet maa finde, at Aarsagen til den frie Stran
bred ved den saakaldte Bj~rnekrog i Svanninge Kommune er af sær-
lig Betydning for Almenheden, og da Adgangsvejen til Strandbred-
den ved Ejendommen Matr.Nr.25cg af Svanninge By og Sogn, tilhøren
de Kunstmaler Thorkild Knudsen, ikke er fyldestgørende, idet den
i Henhold til Nævnets Kendelse af 25.Juli::1941 trufne Foranstalt-
ning ikke har kunnet hindre, at Eassagen mellem Stranden og den
pas Ejendommen staaende Bygning bliver ufarbar ved Højvande,
finder Nævnet det paakrævet, at paalægge Ejeren mod Er~tatning
at træffe yderligere Foranstaltninger som nedenfor angivet.

T h i b e s t e m ro e a :
Det paalægges Ejeren af Ejendommen Matr.Nr.25cg af Svanninge

By og Sogn, Kunstmaler Thorkild Knudsen, at tilvejebringe en Pas-
sage mellem Bygningen paa nævnte Ejendom og Stranden, af en saada
Bredde og Højde, at den er egnet til Færdsel af Fodgængere ?s ikk
overskylles fra Stranden under normale Forhold.

Denne Passage skal til ·enhver Tid opretholdes af ham og af
senere Ejere af Ejendommen •. /

Den paagældende Foranstaltning skal være tilendebragt senest
30 Dage efter denne KendeIses Afsigelse og vil i modsat Fald bliv
gennemført paa Foranledning af Nævnets Formand for Ejerens Regnin

Arbejdet skal godkendes af Nævnets Formand, og naar dette er
sket, vil der være at udbetale den nuværende Ejer en Erstatning
af 300 Kr., der udredes af Statskassen og Svendborg Amtsfond med
Halvdelen af hver.

Udskrift af denne Kendelse tinglyses ved Foranstaltning af
Nævnets Formand.

Paataleretten tilko~er Nævnet.
O.Waage Jensen A.Keilgaard

Rs.J.Davidsen
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Svendborg Amtsraadskreds.

•

KENDELSE
(afsagt den 5.Juni 1945)

Da det har vist sig, at Almenhedens Færdsel til Fods paa Strand-
bredden und~r Ejendommen Matr.Nr.25ct af Svanninge By og Sogn til-
hørende Landmand Kristen Sørensen tidligere jævnlig har været i
nogen Maade generet af Pigtraadshegn o.lign. Afspærringer langs
Stranden, idet disse Afspærringer har været anbragt saa tæt ved
Vandet, at tørskoet Passage paa den meget smalle Strandbred har
været udelukket, findes det paakrævet at regulere dette Forhold som
nedenfor anført.

T h i b e s t e m m e s :
Det skal være den nuværende Ejer og fremtidige Ejere af Ejen-

dommen Matr.Nr.25ct af Svanninge By og Sogn forbudt at anbringe
Afspærringer af en hvilken som helst Art paa Ejendommen ~angs Stran-
den i mindre Afstand fra dagligt Vande end 2 Meter.

Tværgaaende Hegn, Jordvolde o.lign. maa ikke anbringes paa det
Areal, der herefter er aabnet for Almenheden for Færdsel til Fods •

Paataleret tilkommer Fredningsnævnet •
O.Waage Jensen

Rs.L.Davidsen
A.Keilgaard

. . . . . . . . . .
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