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År 1956, den 9. juni, afsagde overfredningenævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1179/54 vedrørende adgangsveje til et areal, kaldet
"Flyvesandet", i Krogsbølle kommune.

l den af fredningsn~vnet for Odense amt den 15. oktober 1954
afsagte kendelse hedder det:

"I skrivelse af 18. januar 1954 har- Danmarks Naturfredningsfore-
nings lokalkomite for Odense og omegn rejst spørgsmål om etable-
ring af tilstr~kkelige og hensigtsmæssige adgangsveje til et om-
råde, kaldet "Flyvesandet" p~ Agernæs nordvest for Egebjerggaard i
Krogsbølle kommune.

Det anføres, at statens jordlovsudvalg ved frastykningen af
forskellige arealer af Egebjerggaard har sikret offentligheden
adgang gennem Egebjerggaards skove til det p~gældende omrBde, der
agtes fredet, at "JHyvesandet" har en for Fyn enestående karakter
med klitter, lyng og nåletr~er, at den udmærkede badest:rand på
sommersøndage i vidt omfang søges af publikum, hvoraf mange kommer
i automobil fra praktisk taget alle amter, og at de nu eksisterende
adgangsveje, der er private, er i dårlig forfatning, samt at
ejerne ikke 0nsker at vedligeholde dem til fordel for offentlighe-
den, men i visse tilf~lde har lukket deres vejstykker.

Komiteen har derfor foreslået, at de p8g~ldende veje søges op-
taget som offentlige veje, og at der søges om tilskud til vejenes
istandsættelse fra staten, dels i henhold til vej- og beskæftigel-
seslovene , deIs i henhold til natur·frednj.ngsloven.

Krogsbølle sogneråd har udtalt, at det kan anbefale, at der
anl'Egges en offentlig vej til "Flyvesandet".

Amtsvejin8pektøren i Odense amt har udarbejdet projekt med
overslag til en 4.000 m lang vej, således som vist med rød fa.rve



på et fremlagt målebordsblad~ Vejen g:\h fra Agernæs by over Agern13s
flllled og gennem sto:t'skovt..ntil "Flyvesand et". Pro jektet er indsendt
til vejfonden med ansøgning om tilskud med sålydende beskrivelse
fra 8ogner.i:idet:"Ved udstykning fra "Egebjerggaard" stillede Jord-.
lovsudvalgct 70 td. Id. af Fyens nordlieste punkt "Flyvesandet"
på Agernlls til fri rådibhed for offentligheden, mod at der ingen-
sinde må bY6ges på ar'ealet, som henligger i naturtilstand med
~littGr, flyvesand, en del nåletr$sbevoksning og ca. 1,5 km bade-
str·and. "Flyvesandet" er praktisk tro,lt den eneste åbne strand, der
er tilgængelig for Oden re bys og amtp beboere, og allerede nu kan
IDqn på sommersøndage se ca. 200 biler passere. Endvidere har ejeren
af "Egebjerggaard" , godsejer Christ8nsen nu lukket vejen forbi
godset, således at offentlighedens adgang udelukkende er henvist
til ovennllvnte vej. Samtidig udstykkes tjl ca. 20 husmanQ~brug.
Den ca. 4 km lange adgangsvej er en gammel markvej i meget 6årlig
tilstand, som til tider er ufremkonmelig. Krogsb~lle kommune er
villig til at overtage vejen som offentlig 1. kl. vej og bekoste
den fremtidige vedligeholdelse på betingelsc af, at den udbygges
efter vedlagte planer og med 85~ vejfondsti18kud. Fordelingen af
de resterende l5fb føres der for tiden i'orh'Jndlingerom mellem de
interesserede parter."

Amtsvejinspekt21ren hul' v8d sagens fremsendelse udtal t: "Over-
slaget er udarbejdet under forudslltming af, at den nuvllnm'le V0jS
kørebane i ret stor udstr~kning indg~r Gom bundlag i den nye vej,
der udføres med 5 m bred kørebane med gruBasfaltbeton (tv~rprofil
4 A). Det er dog tanken a t foretage en afr'undding af A samt en
mindre fOl'l1lgningved Skovri dergf,roden (nu Ege bjerggaard Børnehj em)
ved B. Der er ikke for'udsat nogen n:evnevl)rdigændring af den nuvæ-
rende vejlinie gennem skoven. Under hensy:'ltil vejens anvendelse
som adgang til stranden og det fredede omr~de m8 disse foruds"l:Jtnin-
gel'formentlig anses for tilfredsstillende."

Det p8GBldende vejarbejdes overElagssum er if~lge projektet
460.000 kr.

Naturfredningsnævuet har den 3. maj 1954 sammen med de interes-
serede foretaget besigtigelse af forholdene P8 stedet, og under den
p8følgende forhandling oplyste naturfredningsr~dets repr~sentant,
at r~det ser med megen sympati på det foreliggende fredningsprojekt~
~en at rådet gerne 2er, at det sidste stykke af vejen, der fører
eennem skoven, og som altovervejende kommer til at tjene som ad-
gangsvej til str'anden, flåvidt muligt kommer til at ligge med de
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nuv~rende kurver og ikke gøres for bred.
Ved sarr;n~elejlighed erklBrede ejeren af Egebjerggaard, godsejer

ehr". ehri stens en og husmxmdene, hvi s ejendomme er beliggend e langs
den projekterede vej, at de ikke ønsker at bidrage til anl~gsudgif~
terne.

Efter at sBvel statens jordlovsudvalgs repræsentanter som
sognerådet p8 m0det hhvde oplyst, at det her foreliggende projekt
bedst løstes i forbindelse ~ud vejprojekter for F~lledgårdsvejen
og ve jen mellem Gyngstr'up og Kørup, kaldet "F33gangen", blev det
senere oplyst, at der mellem de heri interesserede parter var op-
n8et enighed om vilk3:cene for fordelingen af udgifterne ved disse
till~gsprojektGr.

Amtsrådets repr~sentant anbefalede projektets gennemførelse.
Statens tilsynsf~rende med de private skove i Svendborg amt,

f:kovrider J. Abeli, Dyrehavegård pr. Kirkeby, har i en den ll. maj
1954 afgivet erkl~ring tilsluttet sig naturfredningsrådets syns-
punkt med hensyn til vejf0ringen gennem skoven.

Amtsvej insp aktøren har anfør"t, at Ve jdirektora tet som beting81-
se for tilskud til vejarbejde af vejfondens midler forlanger vej-
føringen s~ vidt muligt uden kurver" og forh:3.ndV'Brendeskarpe kur-
ver rettet eller' vejen forlagt for"at undg:~ sådanne, hvorfor det
ved projekteringen af den nye vej ikke har v~ret muligt helt at
f01ge den nuv~rende vej på str~kningen gennem skoven.

Odense byråd, der har v-:eretrepresen teret under sagens behand-
ling, da en stor del af publikum PB "Flyvesandet" kommer fra Odense
by, har den 24. juli 1954 erklnret sig indforst8et med, at Odense
kommune udreder 20.000 kr. med r"enter 4;0p.a. fra kendeIsens dato
af de 15% af overslagssummen, der m8tte blive udredet i henhold
til naturfredningsloven.

N~vnet er enigt i, at det er af en så stor betydning for offent-
ligheden, at der skaffes kørselsadgang til det af statens jordlovs-
udvalg fredede areal ved "Flyvesandet", at der m~ v'!!rehjemmel i
§ l i lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfr~dning til, at en del
af udGifterne ved vejanl"Bget d':ekkesefter denne lovs regler under
foruds::Btningaf, at der kan skaffes 85% d:ekning af anl~gsuogifterne
af vejfondens midler.

De resterende 15% be10ber sig efter projektets overslagssum,
460.000 kl., til 69.000 kr.

Heraf pål-:eggesdet Odense kommune at udrede 20.000 kr. med
renter 4~ ~rligt fra denne kendeIses dato, medens det resterende
belz,b i medf':,!'af naturfredningslovens § 17, 2. stk. udredes med
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2/3 af statskassen og med 1/3 af Odense amtsfond.

I medfør af naturfredningslovens § 19, 3. stk. vil kendelsen
V:Bre at forel'Bgge overfredningsnlJvnet.

De interesserede kan i medfør af samme §'s 2. stk. selvstændigt
påanke kendelsen til overfredninGsn~vnet, Slotsholmsgade 10, Køben-
havn K. inden 4 uger fra kendelsens afsigelse."

Konklusionen er s~lydende:
"Under- forudslltning af, u. t der opn8s tilskud med 85% Gtf an1 -egs-

udgifterne fra vejfonden til det ovenfor omhandlede vejprojekts
gennemførelAe, pB1~gges det i medf~r af § 1, jfr. § 17, 2. stk. i
naturfredningAloven Odense købstads kommune hertil at udrede
20.000 kr. med renter 4~ ~rlig fra dato og statskassen at udrede
2/3 og Odense amtsfcnd 1/3 uf den ~esterende del af de 15% af ud-
gifterne ved ovenn'13vntevej8.nl"g."

Kendelsen er i medføl: af naturfredningslovens § 19, stk. 3,
forelagt overfr.'edningsn'P.vnet,som den l. juli 1955 har besi3tiget
vejstrækningen og arealet.

Overfredningsn -evnet haJ: endvidere br'evvekslet med statens jOl-d-
lovsudvalg vedrørende vejsp0rgsm~51et cg or",ftet sagen i flere
møder.

Overfredningsn 'evnet finder det overvejende bet~nkeligt i over-
ensstemmelse med den foreliggende kendelse at henføre et vejarbejde
som det omhandlede under bestemmelsen i naturfredningslovens § l,
3. p,tk., jfr. § 13, 3. stk., hvorefter der i visse tilfElde mod
fuld er'statning kan 8bnes adgang til at f'--erdesi naturen.

Idet derhos bestemmelsen i lov8ns § 23, 6. Gtk., klarligen
ikke kan finde anvendelse, mener overfredningsn~vnet ikke, at der
i naturfredningsloven er forn~den hjemmel til ved en fredningsken-
delse at pal--eggestatskassen og Odense amtsfond at yde bidrag til
8t vejarbejde som det omhåndlede.

T h i b e s t e m ID e s :
Den af fredningsn:evnet for Odense

sagte kendelse vedrørende adgangsveje
sandet", i Krogsbølle kommune oph''eves.

amt den 15. oktober 1954 af-
til et areal, kaldet "Flyve-
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