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U d s k r i f t

af
fredningsprotokollen for fredningsnævnet for Randers amt.
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F.S. 14/1957.
Afsagt 27. juni 1957.

K e n d e l s e.
I anledning af en begæring fra hotelejer Poul Hansen, Kaløvig Bade-

hotel, om adgang til effektivt at afspærre den for græsvækst blottede
strandbred neden for hotellet på matr.nr. 2e, 2f, 2g Fø1le by, Bregnet
sogn, hvilken begæring er begrundet i en eventuel købers ønske om senere
at indrette hotellet som hotel for nudister og i det hele til fremme af

fysisk kultur, har fredningsnævnet foretaget en besigtigelse af åstedet
og forhandlet med ejeren.

~
I

Et flertal af nævnets medlemmer finder tilstrækkelig grund til i
anledning af begæringen at tillade en adgang til at spærre for almenheden
med følgende begrænsninger:

Adgangen til at spærre stranden, og ikke længere end til normal dag-
lig vandstand, gælder kun i månederne juni -,september inc1usive.

Det er en betingelse, at oplysning om grunden til afspærringen,
hjemlen dertil og anvisning af omgangsvej gives på skilte, hvis affattel-
se godkendes af fredningsnævnet.

Det pålægges hotelejeren (ejeren af 2e, 2f, 2g) at yde almenheden
færdselsret landværts badehotellets grund~

Tilladelsen gælder kun, så længe hotellet er indrettet som og drives
som nudisthotel og institut for fysisk kultur.

Kendelsen vil være at tinglyse på fornævnte matr.nr.e.
Ved kendelsen er ikke taget stilling til Følle bys beboeres eventuelle
adgangsrettigheder vedrørende fællesjorden nordøst for hotellets grund.

Den sydøstlige afspærring må ikke opstilles østligere end i skellet
mellem matr.nr. 2f og 2g~

e T h 1 e r a g t e s :
Den af hotelejer Poul Hansen, Kaløv1g Badehotel, fremsatte begæring.

åm adgang til at spærre f den for græsvækst blottede strandbred ud for



matr.nroe 2e, 2f, 2g Følle by, Bregnet sogn for almenheden tages til
følge i det foran beskrevne omfang.

Fog. Chr. Laursen. Lundal Rasmussen.
"'0-0-0--

~~. Udskriftens r-igtighed bekræftes.
/'

Fr~dningsnævnet for Randers amt, den t1 januar 1958.
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