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Fredning i Fyns amt. 2.560.00

L9kalitet: Offentlig strandareal på matr. nr. 45 JordlØsele\
Kommune: Hårby
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FN 22/3-1960OFN 19/12-1961

Sikring af strandareal for offentligheden.

Der tillægges almenheden ret til ophold og badning i tiden
1/5-30/9 på arealet.
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U D S K R I F T
af

OVERFREDN ING SNÆVNE T S KENDELS ESPROT OKOL •

I År 1961, den 19. december, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1464/61 vedrørende fredning af det til ejendommen
matr. nr. 45 af Jordløse by og sogn hørende strandareaL

I den af fredningsnævnet for Svondborg amtsrådskreds den
22. marts 1960 afsagte kendelse hedder det:

"Mellem fru Annelise Sporon-Fiedler, Damsbo skov, som ejer
af matr. nr. 45 Jordløse by og sogn, fredningsnævnet for Svend-o
borg amt samt Jordløso, H\strup og Svanninge kommuner oprettes
herved følgende overenskomst:
l. Der tillægges i tiden fra l. maj til 30. september almenheden

ret til ophold på og badning fra det under nævnte matr. nI',
hørende, ca. l ha. store strandareal med ca. 200 meter kyst-
linje, som mod nord afgrænses af en linje trukket fra den nord-
ligste skovvej til strandkanten, mod syd af en linje trukket
fra den sydligste skovvej til strandkanten, og mod øst af
skovkanten. Der tillægges endvidere i samme tidsrum almenheden
ret til færdsel til fods og på cykle ad den sydligste af de
to skovveje, der fører fra amtsvejen Fåborg-Assens til nævnte
strandareal~ Bilister, motorcyklister og knallertkørere er
i samme tidsrum berettiget til færdsel ad nævnte vej og til
parkering på de dertil bestemte pladser mod erlæggelse af en
af ejeren fastsat afgift. Ejere af motorkøretøjer, bosiddende
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i Jordløse, Håstrup eller Svanninge kommuner, kan løse sæson-
kort for en af ejeren med fredningsnævnets godkendelse fast-
sat betaling, der for ~iden andrager 10 kr. pr. bil og 5 kr.
pr. motorcykle eller knallert.

2. For så vidt nogen af de adgangsberettigede ønsker teltslag-
ning på strandarealet, må de rette henvendelse herom til
ejerens tilsYnSførende og erlægge en af ejeren fastsat afgift
herfor.

3. På stranden og i skoven skal sømmelig adfærd iagttages. Unø-
dig støj skal undgås. Anvendelse af radio, grammofon og musik-
instrumenter er forbudc. Papir og affald må kun anbringes i de
dertil bestemte affaldskurve.

4. Enhver, der færdes på vejen eller opholder sig på stranden,
er pligtig ~t overholde de til enhver tid af fredningsnævnet
med ejerens tilslutning givne ordunsforskrifter, herunder
også forskrifter med hensyn til teltes, motorkøretøjers og
cyklers anbringolse. Nærmere angivne dele af strandarealet
kan reserveres til disse formål.

5. Jordløse kommune påtager sig snarest muligt og senest l. maj
1961 at opføre en toiletbygning ved den sydligste skovvej
ca. 125 m fra strandkanten. De to for tiden værende toilet-
bygninger nedrives og fjernes. Bygningen opføres efter aftale
med samtlige overenskomstparter og med sundhedsmyndighedernes
godkendelse.Endvidere sørger nævnte kommune for tilfredsstil-
lende drikkevandsforsyning. Aftapningshanen anbringes i umid-
delbar nærhed af kiosken, forsåvidt en sådan på ejerens be-
kostning anbringes ved nævnte skovvej i nærheden af toilet-
bygningen. Fredningsnævnet meddeler den fornødne tilladelse i
medfør af naturfredningslovens § 25, stk. 2, til de to bygnin-
gers anbringelse. Opføres en kiosk ved den sydlige skovvej,
skal dens udseende og beliggenhed forinden være godkendt af
fredningsnævnet, og den nuværende kiosk på stranden skal i så
fald fjernes. Ejeren afholder de med brøndgravningen forbund-
ne udgifter indenfor et beløb af 1000 kr. Udgifterne ved etab-
leringen afholdes iøvrigt med halvdelen af Jordløse kommune
og med en fjerdedel for hver af Håstrup og Svanninge komm~~er.
Som tilskud til kommunernes udgifter ved etableringen af
fornævnte indretninger udredes af fredningsnævnet ifølge af·-
sagt kendelse en erstatning på halvdelen af disse udgifter,

r, ,

,

...



I

dog højst 3000 kr., hvoraf halvdelen tilfalder Jordløse kommu-
ne og en fjerdedel hver af de 2 andre kommuner.

6. Lejeren af kiosken har overfor Jordløse sogneråd påtaget sig
den daglige renholdelse og vedligeholdelse af toiletterne og
vandforsyningen samt indkøb af toiletpapir. Ved fornyelse af

kontrakten drager ejeren omsorg for, at lejeren påtager sig
disse forpligtelser som et led i lejeforholdet. Til dækning
af udgiftern~ ved større reparationer herunder hovedreparatio-og reparatlonerner/som følge af hærværk indbetaler ejeren på den ene side
og de tre kommuner på dc~ anden side hver 300 kr~ eller ialt
600 kr. årlig. Indbetalingerne finder sted, når installationen
er færdiggjort, formentlig omkring l. maj 1960, og derefter
hvert års l. maj. Ejerens tilskud er begrænset til 300 kr. år-
lig. Udgifter, der ikke kan dækkes af de forhåndenværende mid-
ler, udredes forskudsvis af korr~unerne, der kan søge dækning
i de følgende års indbetalinger. Beløbene indbetales til og
afholdes af Jordløse kommune. Parterne kan vedtage at stille
indbetalingerne i bero, hvis de forhåndenværende midler indtil
videre skønnes tilstrækkelige.

7. Udover de af kommunen og fredningsnævnet ved punkt 5 og 6
påtagne forpligtelser kræver ejeren ingen erstatning for fred-
ningen.

8. Ejeren påtager sig vedligeholdelsen af adgangsvejen til strnn·,
den. Ejeren og de af ham dertil bemyndigede kan påtale overtræ·-
delser BIordensforskrifterne. Han afgiver indberetning til
Jordløse kommune om eventuelle skader på de i punkt 5 nævnte
installationer, som ikke afhjælpes af kioskens lejer.

9. Den pågældende strækning af strandbredden samt den pågældende
vej vil nærmere blive angivet på·et af en landinspektør på
fredningsnævnets bekostning udfærdiget kort, der vil blive
vedhæftet overenskomsten, ligesom en genpart af kortet ved næv-
nets foranstaltning vil blive henlagt i ejendommens akt på
tinglysningskontoret. Endvidere vil forn0den afmærkning af
vejen og af strandarealerne og fornøden skiltning med de fast-
satte ordensforskrifter blive foretaget efter forhandling med
ejeren på fredningsnævnets bekostning.

10. Nærværende overenskomst vil være at lyse servitutstiftende
på matr. nr. 45 Jordløse by og sogn. Påtaleretten tilkommer
fredningsnævnet for Svendborg amt.

"
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Det fremlagte fredningstilbud modtagos.
Der ydes ingen erstatning til arealets ejer, idet dog Jord-

løse, Håstrup og Svanninge kommuner bekoster etablering af
drikkevandsforsyning og anbringelse af toiletter som i overens-
komsten nærmere bestemt.

Som tilskud hertil tillrogges der de nævnte kommuner halvde-
len af de af kommunerne afholdte udgifter, dog højst 3.000 kr.,
hvoraf halvdelen tilfalder Jordløse kommune og en fjerdedel
hver af de øvrige nævnte kommuner. Af erstatningen udredes i
medfør af naturfredningsl~vens § 17 halvdelen af statskassen og
halvdelen af Svendborg amtsfond. Beløbet kommer til udbetaling
når fredningsoverenskomsten er tinglyst uden retsanmær~ning om
pantegæld, når installationen er godkendt af sundhedsmyndighe-
derne, og når opførelsen af toiletbygningen er sket i overens-
stemmelse med landbrugsministeriets og med fredningsnæ\~ets i

henhold t il naturfredningslovens § 25, stk. 2, meddel te tilla·-
delse."

Fredningsnævnet har endvidere den 4. marts 1961 afsagt
følgende kendelse som tillæg til ovennævnte kendelse af 22.marts
1960:

"Under hensyn til at udgifterne ved etablering af den i
kendelsen af 22. marts 1960 omhandlede toiletbygning med til-
hørende installationer har vist sig at blive væsentlig større
end forudsat, er der mellem Jordløse, Håstrup og Svanninge kom-
muner og fredningsnævnet opnået enighed om at reducere den pro-
jekterede toiletbygning , s åledes at denne indeholder 2 dametoi--
letter, l herretoilet, l pissoir og 2 håndvaske, og om at ændre
det i overenskomsten af 22. marts 1960 pkt. 5 omhandlede mak-
simumstilskud fra fredningsnævnet til højst 10.000 kr., medens
overenskomsten iøvrigt står ved magt,

Under hensyn til den naturfredningsmæssige betydning af at
sikre det omhandlede område som offentlig badestrand og til at
undgå forurening af stranden og vandet, og under hensyn til at
ejerinden af arealet som betingelse for at give afkald på ersta t_o
ning for fredningen har forbeholdt sig opførelse af tilfredsstil-
lende toiletbygning m.v., vil det i nævnets kendelse af 22.marts
1960 omhandlede tilskud hertil være at forhøje fra maksimalt
3.000 kr. til maksimalt 100000 kr., dog således at tilskuddet
fra nævnet højst andrager halvdelen af de af kommunerne i hen-o
hold til overenskomsten afholdte udgifter."



Sagen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af natur-
fredningslovens § 19, stk. 3.

Overfredningsnævnet har den 15. april 1961 besigtiget de
pågældende arealer og forhandlet med de i sagen interesserede,
der var fremmødt, herunder repræsentanter for Svanninge og
Jordløse sogneråd.

I

Det blev under forhandlingerne oplyst, at den del af udgif-
terne til brøndgravning, som ikke afholdes af ej8rinden af matr.
nr. 45, Jordløse, jfr. fredni~gsoverenskomsten punkt 5, er
medregnet i de udgifter t __l etablering af toilet m.v., hvortil
de tre kommuner i henhold til tillægskendelsen af 4. marts 1961
mod tager tilskud.

De mødte repræsentanter for sognerådene har endvidere over-
for overfredningsnævnet erklæret sig indforstået med, at kommu-
nerne afholder de udgifter til større reparationer af toiletter
m.v., der ikke kan dækkes ved den i fredningsoverenskomstens
punkt 6 hjemlede ordning.

Kommunerne har ligeledes erklæret sig indforstået med, at
hele den del af etableringsudgifterne til toiletter m.v., som
ikke dækkes af fredningserstatningen, vil være at afholde af
kommunerne.

For at tilvejebringe fuldstændig klarhed over forskellige
dotailler vedrørende den påtænkte fredning har overfredningsnæv-
net gennem fredningsnævnet forh~ndlet med ejerinden af matro nr.
45 Jordløse, der har afgivet følgende erklæring:

"Undertegnede ejer af matr. nr. 45 af Jordløse by og sogn,
fru Annelise Sporon-Fiedler, erklærer herved i forbindelse med
den mellem mig og fredningsnævnet for Svendborg amt den 22. marts
1960 indgåede overenskomst, at det påhviler mig og senere ejere
af ejendommen, sålænge overenskomsten står ved magt, at opsætte
fornødne affaldskurve på strandaroalet og at renholde dette.
Der henvises iøvrigt med hensyn til den daglige renholdelse og
vedligeholdelse af toiletter og vandforsyning m.v. til overens-
komstens punkt 6, hvorefter ejeren ved fornyelse af kontrakt
om leje af den på strandarealet liggende kiosk skal drage om-
sorg for, at lejeren påtager sig disse forpligtelser som et 18d
i lejeforholdet. Forsåvidt sådanne bestemmelser ikke optages
i en ny lejekontrakt, påhviler forpligtelserne ejeren.

Jeg er endvidere enig i, at takster for teltslagning og
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6.
parkering vil kunne fastsættes af fredningsnævnet til rimelige
beløb, forsåvidt jeg eller senere ejere af ejendommen måtte
fastsætte afgifter herfor, der findes yæsentligt at overstige
de beløb, som på det pågældende tidspunkt almindeligvis opkræves
her i landet for parkering og teltslagning på tilsvarende area-
ler. II

•

fiIedhensyn til den i fredningsoverenskomstens punkt 5 om-
handlede toiletbygning bemærkes, at såfremt bygningen agtes
anbragt søværts strandfredningslinien, kræves hertil - uden
hensyn til denne kendelse - tillRdelse fra ministeriet for
kulturelle anliggender i medfør af naturfredningslovens § 25,4.

Det er en forudsætning for overfredningsnævnet, at Jordløse,
Håstrup og Svanninge kommlli1eri fællesskab kommer til at stå
som ejer af toiletbygningun, der ved kommunernes foranotaltning
gennem forsikring eller på anden måde sikres genopført i tilfæl-
de af,at den skulle gå til grunde som følge af brand eller lig-
nende.

Idet overfredningsnævnet finder, at åbning af strandarealer
for offentligheden til brug ved ophold og badning for tiden
er en af fredningsbestræbelsernes vigtigste formål, jfr. herved
den ved. lovændringen i 1959 indføjede § 37 i lovbekendtgørelse
nr. 106 21/3 1959 om naturfredning, og idet bemærkes, at tilvcje-.
bringelse af offentlige toiletter efter omstændighederne kan
være en væsentlig og berettiget del af en sådan fredning, kan
overfredningsnævnet med de af det foranstående følgende ændrin-
ger og under den anførte forudsætning tiltræde fredningsnævnets
kendelse.

I erstatning udbetales halvdelen af de af ovennævnte kom-
muner afholdte udgifter til etablering af drikkevandsforsyning
og opførelse af toiletter, dog højst 10.000 kr.

Beløbet udbetales til Jordløse kommune med halvdelen og
med 1/4 til hver af Håstrup og Svanninge kommuner.

Beløbet er forfaldent til udbetaling, når fredningsnævnet
har påset, at de i kendelsen herfor fastsatte vilkår er opfyldt t

fra hvilket tidspunkt det forrentes med 5% p.a., indtil betaling
sker.

Af erstatningen udredes 3/4 af statskassen og 1/4 af Svend-
borg nmtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskom-
muner efter folketal i henhold til den senest opgjorte folketæl-
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ling.

Et kort nr. Sv. 112 visende grænserne for det fredede areal
er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s :

Den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den
22. marts 1960 afsagte kendelse IDed tillægskendelse af 4. marts
1961 VOdl'iiJruuJ.0fredning af det til ejtmuommen matr. nr. 45 af

Jordløse by og sogn hørende strandareal, stadfæstes med de af
det foranstående følgende ændringer.

I Udskriftens rigtighed
bekræftes •
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REG. NR . .2S~ ~
.\.fakrift.

GJ.
F.es. 61/1:;59
L:'.tr. nr. 45 Jord~_ooe by ar: sOGn.

Anme}.der: Frednin{t!Jn ,::v'net for
Jvo;ldborg amt.

'p ~'r"~'~-+ '1 ""';\rl"""";""il1"·rtrrsn '''r:1(·..t foy'-, ,~

Jvcn:lborr; arntsr.l(ls:c.L"et1sden 22/3
1960.

JteJilpel-og ,:jcbyrfri i rePr.
af l ovbclwnd te.nr. 106 af
21/3 1S59 '~ 52.

J.lcllcm fru .,\nnelise 3~')oron-Fiedler, DniTIsboSkov, 803

ejer af matr. nr. 45 Jordløoe by og ooen, fredning3n~vnet for Svend-
bore amt oamt Jordløse, Håstrup og Svanninge kommuner oprettes herved
følgende overenskomst: -I

l. Der tillægges i tiden fra l. maj til 30. sertember almenheden ret
til ophold på OB badning fra aet under nævnte matr. nr. hørende,
ca. l ha. store strandareal med ca. 200 m-'ter kystlinje, som mod
nord afgr~nses af en linje trukket fra den noriligste skovvej til
strandicanten, mod oyd af en linje trulcket fra den sydligste skov-
vej til str:::md.kc::mt8n, og mod øst af okovlcanten. ner +,-'ll':Cges end-
vi'lere i oamme tilcrum nImenheden ret til f.,~rd::;el tj.l fods og på
cykle ad Jen sydligste af de to skovveje, der f0rer fra amtsvejen
Fåborg-Assens til n ,:v'nte stral1C.lc.real. Bilister, motorcyklister og
knallertkørere er i samme tidsrum beretticet til f rdsel ad nr.vnte
vej et; til pal"kerine pJ. de derti.l hestemte pladser mod erl·;rc:else
af en af ejeren fastsat afgift. rjere af motorkøret0jer, bosiddende
i Jordløse , H.5.strup eller Svanninge komrJ.i..mer , kan l",se s::Dsonkort
for en af ejeren med fredninc:sn::Jvnets r;oc.1ken:1elDcfB.stoat betaljng,
der for tiden andrutier lo kr. pr. bil og 5 kr. pr. motorcykle Qller
:.:nal:ert.

2. For så vidt nogen af de adcangsberettigede ønoker teltslagning på
str~nuarealet, må de rette ~envendel3e herom til ejerens tilsyns-
fø~endG oG erl~Gge en af ejeren fastsat afgift herfor.

3. I-ci. otrG..tlC.cnog i skoven ckal sommelig adf,:;rc1 iaGttac;es. Unødig støj
skal undeås. ,:\.nvellclelse af.' .rc.dio, e;rau:mofon oe; musikinøtrumenter
GI' forbudt. :C'cpir oG affald mu kun anbrine;es i de dertil bestemte
c.ffald oktU'vc.
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:";ni1vsr, der f,;rdes på vejen olIer opholc-cr siG P,'" ;-:ltrT~ld.en,er pligtig
at ove;rholcle do til en:2vur tid af frcdnin,?):m.':vnot med ej er ',ns tilslut-
ning c;ivno orc3.cnoforskl'j.fter, herunder oGså fors'n'j f tor r.lcd hc:nsy:r'ltil
tel tos, motorkøret0 jers oe cy't) ers anbringe Ise. N~:r'mcre angivne dele
af str~ndarealet kan reserveres til disse formål.
Jordløoe kO~1..t·'1unepåtacer si g onarest muli;~t 0[, oencst l. !.1aj 1961 at 09-
føre en toilctbyc;ning ved den syd1irste skovvej ca. 125 m fra str~:md-
kanten. De to for tiden v~rend0 toj1etbygninrer n3drives og fjernes. Byg
ninC';cn opføres efter aftale 1r..Gds:,~.tli~e overeno'{"omstparter 0F med sund-
hed:3m.yn:ac'hedernes f,o::k::·n:leJHe. Bnd.viJ Bre sørr;cr n '~vnte kommune for ti.l-
f'rH1ssti] lO}1~o driklcevnn'::=:1'ors31n:t:"e·. \fts.pnin[shnYlcn ~.l1~rin{2"esi umid-
dolbar n.'.d1Gd af dosl:cTI, i'o:c's:.vidt en st~dan pil ejerens be':os tning an-
br~ nges ved n vntc s~\ovvsj i n I'hcden af to:Llctbye;n:i nren. Frednincsn:nv-
net mC'cl:~clcrden fOI'110.'.ncti11auelse i medf0r af nu turfredni ngslovens ~
25, stk. 2, til de to byrninears anbrinEo1~e. Onf0res en kiosk ved den
syctlige s1covv~:'j, skal dens udseende OE; be lj ce;cnhed forinden v';re ["00-

kend. t 3.1:' fredninCSl1'--;vnet, og den nuv~J2:'enoe kiosk på strand en ska] i 0.1

fald fjernes. ~;jeren afholuer de med brrmdBravnineen forbundne udcLL'ter
inclcnfor et tJeløb af 1000 kr. Udgifterne ved et-.blerjngen afholdes
iøvriet med halvCelen af JordJ.øse kommune og med en fjerdedel for hver
af Hilstrup oe; Gvullnint::e konnnner. 30m tilskud til kommunarnes udgifter
vod etablurineGn ai' forl1...:~vnteindretninger uuredes ai' frcdningsn-.A!vnet
ifølge ul:'Gaet l;:cn0else ell erstatning pu. h:tlvdelen af disse udc;ifter,
cl.og højst 3000 l.:r., hvoraf halvde:en tilfalder Jor<l10se kommåne og en
fjerdedel hvor af de 2 andre kommuner.

6. Lejeren af kiosken har overfor Jordløse sOGneråd putaget sig den dar;lige
ren..1loldelse og ved1igehol''! elGo af toiletterne 0[, vandforsyninr.;en samt :iIl~
køb af toiletpapir. Ved fornyelse af kontrakten drager ejeren omsorg for
at lejeren pfitager sig disse forpliGtelser som et led i lejeforholdet.

I
Ti_l d.::.kning af ud.gifterne ved større reparationer herunder hovedreparatil
ner oe: reparationer som følc;e af hærværk ind."betaler ejeren P~t '~en ene
siue oG ~~ tre kommuner på den anden side hver 300 kr. eller ia1t 600 kr,
aarlig. Indbetalingerne finder sted, n~~r inEr~al:ationen er f ':rd~_ggjart,
fornontJig omkring l. maj 1960, o[ derefter hvert års 1. maj. ~jerens
tilr-::lcud er bGgr:~nset '~il 300 kr. ciI'lig. Ude;tftcr, der ilrke kan d'd::kes
uf de forhundenvcrenJe midler, udredes forskudsvis nf kommunerne, der
l":['.D S0[,C d~::rninG i de følgende års in(;,Letnlinger. Eeløbene indbetales
til og afholdes 0.1' Jordløse kOL1. une. Parterne kan vedtage at stille
indbetalingerne i bero, hvis de forhåndcnv~rende midler indtil videre
sl·~o:'lr..estiIGtr.·~;:~c(-;lice.

Ud.ov-erdo af kommunen oG i'redningsn':vl1et v d punkt 5 og 6 påtagne for-
pligtelser 1{r.~ver ejeren ingen erEJtatnine; fa:!.' frrJdningen.
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År 1<)73 den 8 •. luni r-d.'u8{~dl:'lF['eclnin2;~)m;vnet for
Fyns Amts Vest1i~e Frednin~skreds i sa~

F. 105/1972: Andra(J'Gnde fra H "tl'by Kommune om mn-
drinf i kendelse ~1' 1~. december
1961 om fredning af strandarea1et

", p,-'imatr. nr. 45 Jor<.lløse by og sogn:
(Damsbo SLrand),

sålydende
K e n d e 1 s e:

'I
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e· 2.
Den 19. december 1961 stadfæstede Overfredninf,snmvnet,

med enkelte ændri ncep, en 2 f f1'edninp:snCf'vn,:tfOl' dnv::;l'cmde
af S D. fJ; t kdldlJ1~;e

Svend borG A.m ts r8ds k red s den 22/.5 1960/ /!led'tilliut:DkenJelse
Elf 4/3 1961, om frednin[, af' det til e,JenduI:ulllJnmatr. nr. 45

Jordløse by of!.sopn hørende strandeu'cr;.J,hvorved dor eaves
offentlir-heden adp;nng til ophold oG tel tsLli-':ningptl areDlet,
ret til fll.endeoV cyklende fmr'duel ael Gkovveje, 0l:' ud en nm1'-
mere betegnet skovve j kørsel med bil 0(1; Wtl'J\erint~ mod D fgift.

Fredningsnævnets kendelse indeholdt en sCadfæutelno af
e• en mellem nævnet og eJecen aL' Damsbo ukov, llvorLil det nmvnte

matr. nc. hører, fru Annelise Sporon - FilJdler, indg~et over-
enskomst.

Af overenskomstens besteHlmul~3er l\.cJrl ClUi'", n.: u :
2. For så vidt nogen af de adgan{~Ul)(~rettig(]clOørUJ!\.uI'tC'ltslc~g-

ning på strcwdacealet, må de rotte henvendelse herom til
ejerens tilsynsførende og erlægge en af ejeren fastsat af-
gift herfor .
.......... . . ...... . . ............ . .. ... ........... . ........

, 4. Enhver, der færdes på vejen el1lJr opholder sig pu stranden,
er pliBtig at overholde de til enhver tid af fredninesnæv-

• net med ejerens tilslutning givne ordensfornkrii'ter, herun-
der også forskrifter med hensyn til teltes, motorkøretøjers
og cyklers anbringelse. Nærmere angivne dele af strandarea-
let kan reserveres til disse formal.

5. Jordløse kommune påtager sig snarest muliBt OB uenest l.
maj 1961 at opføre en toiletbygning ved den sydligste skov-
vej ca. 125 m fra strandkanten. De to for tiden værende toi-
letbygninger nedrives og fjernes. Bvgnlngen opføres efter af-
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tale med samtlige overensll:omstpRrter op: med GundhtJdsmyn-
di{!hedernes ~odkend 8 bil;. EndvicJ G.ce sorr:er n',:vnte kommune
fo f' t il1'1'(;dsot illend e d ri tl:teVD rHls'::·oJ'~:ynirw. i\l'tapningG-

ve.i i nærheden af toile t bYi~ninl"un. lt'redni.n~!'~.m:r;vnut[fleucle-

• lovens~, 25, ~)tl-;. 2, til de; to b.\'f;nir1p'e)~~:;clYlbcin{;cloe. Op-
føres en kiosk ved <len sycllii'o :J\~OVVE.:.i,~3l\cll<luns udseen-

ee
de 0(..': uuJ il'genhcd forj nden V[';L'C {'od kend t af .frudnhl('"f3l1CDV-

nes. E,iorcn nl'holdor du tilloO LJr~'Hl(li'T:lvninn;:l I ()cLJulldn8 ud-

ne of; med en fjerdudel for hVOt' af Håstrur 0lr 0vDuningo
kommuner. Som ttlGkud til komn1ll.nerner:;uclp;i.L'turved etD ble-
ringen af forn~vnte indretnin~er udrudes af frGdnin~snmvnct
iføl~e afsagt kendelsE.: on erstatning p~ halvdelen af disse, udp;ifter, dog højst 3000 kro., hvoraf halvdelen tilfalder
Jordløse kommune 0t~ en fjerdedel hver af de 2 andre kommu-
ner.

6. Le jl-; ren 8 f kiosken 11;-11' overfor J ordlv)se sognerau på taget
sig den dagli~e renholdelse Ol; vedli~8holdelse ul toiletter-
ne og vandforsynin~en samt indkøb af toiletpapir. Ved for-

'nyelse af kontrakten drager ejeren omsorg fo~, at lejeren
påtae;er sig disse forpli{';telser som et led i le;joforholdet ..
Til dækning af udgifterne ved stølTe reparationer herunder
hovedreparationer oe reparationer som f0lge af hærværk ind-

.....
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4.

betaler' o len e "; ele o~r de t re Kornrnunl;r på dene J eren p.o. c " en - - L C

andem side hver JOO kr. elll:1' iaJ.t 60U kr. :Jl'lig. lndbe-

tD.lin{-';erne n.nd c ro ~)tuJ, n,l j' inut(-l11~3.t tonen (jr l'nJl'di gr:;J ort,

forment]},'" ornkrjnr: l. Jr\r;,i J')(;o, o f" dereL'ter hV81't ~ll'~'l l.

maj. Sjurl;m; t·iJ.;:-31nHJ81' 1)(:rL'If\Jl~3utt:U )oo,-kJ'. "IJ'lig. Ud-

GtiJ.le ind hC't:'.lj lLP;U ene :L Ih) )'0, [lvii" du ['().I')lUlld UllV!';t'f:)lldo

1'01' i'redninvon .

... . ... . .. . .. . . .. . . ..... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .... ...
Da det v:u:;tc; ,,;i f , cl t dun op l'inde iiCe J.! ('0.J ck tureuu toi-

lutbygning blev dyrere ()nd 1'orud::';clt ved oV8runskom~)t(:;n, blev

der ved tillæp:sk(jndel~3()n Hf 4/) 1~}61 tr'ufJet best()J:J!Iwl~3e om,

at reducere by{!ningen op: at forhøje (;!j'st8tnin{~()n til 10.00U kr.

Forhø:i elDen var motiveret med:

Betydninp:en 8.f rlt sikre det omh~'lndlede omrudo Gom olfent-

lig b8dest.cand of, til at undg/l forurunin{~ ai' strcwden 0e; vandet,

op: under hensyn til at ejerj.nden af aroCJlet ,Jom lJeLln{relc3e for

a t {Sive afkald på en3ta tning for 1'1'edninren h,u' forbehoJd t sig

opførelse Rf tilfredsstillende toiletby~ninp m.v ..
Sagen indbragtes for Overfre~ningsnævnet i medf0~ nf da-

gældende naturfredningslov ' s § 19 otk. :5 og om 1'orhandlingerne

for Overi'redningsmuvnet anføres i dettes kendelse bl. a.:



5.e· Det olev under forh8~ldllIwernc ofJly~t, at dun del af ud-

gifterne tiJ. b[,(MIU{'I'8VnLl1"_,, uorr! i>~(d; n.tllU1Jut) al u,jul'indul1 ai'

rne-ltr. Ilr. 4~, JOL'd10~'~, ,)1'['. fr,;dIiitlt~f;UVU('t,]n:Jl\.O!u')tetl punkt 5,

er medregnet i ae udp:iJ'te;c til ot:-l:Jiel'in{~ af toilet m.v., hvoc-

1961 mod tDJ-;er t L1utuu.

uver i'or ove; r'i'rudn i np'sn,flVn e t '_:1'1\ l~};('ut G -LI': itllil'o l'~; L, ti.: L mud, cl t

kO,rrlIllUnerne afholdu]' du UdftiJ'LuY' til støn'o l'uf-!c-1L'a·U.oncr ,li' tui-

ee stens punkt 6 hjemlucle Of'dn-Lnf!;.

he1e den del ed' et8'ulul'j_ng~3Udr:i f'ternu til LoilutLul' m.v., [,)(Jrn

]\Ommuneene.

I kendeLwn ud t[Jles endvidere:

Det er en 1'0 r'ucls:t'tn "i.ng for Overl'recln ine:una;VlliJ t, (-l t J ord-

lCi'lse, Håstrup op: Svanninr e kommuner i DnllnGf3Kau kommer til at

• stå s om e j er 0.1' toilet bygn l.nt~'en, de [' vecl kornmunernus l'oranu tal t-

ning gennem f()n3ikrin{~ eller' på [Jnclun fIltJCiu~)ik],8U gunopfø('t i

tilf'dde af, at den skulle gå til gruncle som .t'01ge af bt'c-Jnd 81-

ler ltf;nende ..

r erstatninp: ud oetal')G [lHl vdelen [-:d' de ~J f OVl3Jln:nvnte k OIn-

Immer El fhold te ud Vi f t el' t tI etable r'inp (lJ:' drikkt;vcHldoforsyning

og opførelse af toiletter, do~ højst 10.000 kr .•

r 1966 indgik J ordløse kommune i Hilr1Jy kommune og i 1970

s~vel Håstrup som Svnnnin~e soene i F~borg kommunu.

Den 22/7 1972 fremsatte H~rby kommune for nævnet følgende



( .
be~c::~"'rin r-; :

"An,:;;.: Overfreclninpsrwvnr;·ts l\..l;nl~el,'(; Cit' 19. uccclllbG'l' 1c:J()l

• n.r'lob m.v. aChc)llie::o aL' c;:jl;.I',;l) ~]r L.i(:n(~')'IHT,un. 01J[;l tJ.L~J!cuJ t.Ll

ovennævnte uutnlE;r 1"uauuJ'I'; komnunc O,'J' [j,'j].'uy kO,llilunl; bV-Jl' 5UO

l)et K.;Hl i. dun L'l)('bitlcielse ll'I-'VnU~), ut der c;J' !Jl;.1c0l'tJt e,).

60 carnpinf!,vofmc p:\ ::.,tJ':mclrH'ea:Lot, o·!" at dCl~ d8I'udovur komrner

ca. 200 bil(~r pil. 8n (JIm. sOfll;nenH.H:;1wlJd.

8nciv lder(:; :3\<,\1 J.clU~3 ':,'YJ(j r' i nr'en, cJ t f3UndllGdDkulnIlliu:,:;.lorwn i1\..-

, 1\..(:; k8n p'ocllcunde, at spildeV8l)llet ll.du:.; L'r,l en cJlm. St)})ttctmlk

og derefter til ,'-(røJ'ter i L~kov(;n UP' vj.cJer8 ud i stc,wden.

Sundhedskommisc,ioncn vil der 1'01' lO'ff.;Ve, Clt de f' anbringes

en spildevnuds tcmk i .1 orden. vl;d toilet bypningen, hvortil al t

spildevand skal fiIJres, hvo ['efter det ~3krjl køres t il de t bio lo-

eiske r'ensnin{J'sanl[ng i Hårby by.

Endvidere er bYl'~det af den o~futtelse, at pladsen ikke

må anvendes som campingplc:lds, som det 81' tilfældet p,'i nuværen-

de tidspunkt. I den forbindelse slwl vi derfor anmoue Frednings-
.,

nævnet om i henhold til kendelsens stk. 4 at forbyde overnatning



7.
p'\ arenlet . "

r, j l

O F J.' a uu L',r~ kommunCl', lbroy 8undhcdrJlwm-

vl'-mdst,mk til icJl t 7. ?(~') K.C ••

Nmvnet afnold t ll. sept8mbf:H' J '3'7~ l.m bf.::;ulgti!~elGe, hvor

misGion, amt s81'ki t (:ktkonto r'et, GDl1it (~j e ren pe L'sonlig salJlmcn

med l,r8. Infy'Ld lV[øJler OP; Skovi'ider \v. 8t()U1~{WJrd, <.Jer (-Jdlllini-

ee

naturfredninasr6det fandt nævnets form8nd, do uug~rL VHr af~jort

af overfrednlngsnævnet, at bUf'de r'orel:~~g{J'e UpØ1'6,;uru~,lot om nmvnets

kompetance i sagen for Overi'rc;dnj nfJ'sn:-Jwnet j fr. herved nu tur-

, fredninp:sloven 's ~ 34.

Efter kort at have redeRjort for den nu rejste oaf, og

tilsendt Overfrednin~~ruevnet penpart af andru~endet fra H~rby

kommune og udskrift af det på besi&:'tigelocum0dut passerede,

rejste formanden i skt'ivelse af 20/9 1972 til Overfredningsnæv-

net spø rgsrnalet om mcvnets kornpetance.

Overfredninf~sn(X)vnut oesvarede i skri vl;lue af 26/10 1972,

efter at have redegjort for sa~en, forespørgslun o&ledes:

" I skrivelse af 20.9. 1972 har frudninr;snwvrwt herefter
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stc\ede rondrinr; o.i' <.le i sin tid fnstsatt0 vi.lh'l r', id8"t i'rednings-

:Jt0 spørgsm<il om arealet:3 udnyttuLJ"; GOr~l 8 {';(-;n tlir c8rnpintQplCld li

hcmh0rer und E: r nu'vm·.;ts kompct1'Jllce, cb 2 ['(-;8.1et omL-jtt es Clf 8cl-

ve.

Forbud rno(l ovcrni.:ltning \\1:!1 ui'tur Over':f:r'ed!1:LrH'~::mn;vnFjtsop-

fattelue ikJw str)ttcs pl'J pkt. 4, rncm kD.n - .11'1:'. <.let fOr'nn 1)11-

forte - genne~nfø 1:'08 vc;d. en ny fj'edninrrskendelse."

I den føl{ren<.le ti<.l rnodto{,: nævnet del;::; nnal.v~,t='r af bade-

vandet ved pladsen, dels oversi{(.t over pladsellG ind ta;gter og ud-

gifter i ~lY'ene 1959 S[lmt 196\), 1:3'70 o{~ 1')'(.1.., hvoraf l'cemr;L1r, at

e j e eens overskud de påp.;ældend e ,'~r ha r' vmret hEcmho.l<1svis ::5. )3[3 k.c.,

( kort s'r,son ) av i dE') ~)idstnrevnte tn; i.ir 11.26) kr., 9.532 kr.

og 10.275 kr •.

}'redninp;splnnudvalr;cts sckretnrio.t, der var gjort bekendt

med Overfredningsnmvnets svar, h8vde til oru? for udvalgets mø-

de 14/2 1973 udarbejdet en udførlip.; rede/rorolse, hvoraf kan c1-

teres:

8eLLf;(~enh8den i tilslutninf~ t:Ll Gkov r;ør det fredede
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::3tigcnde anvenciGL'38 DL' CJruuJl.:t t.U. C:::'l!"j1i.n;TJ.'orm<J.l med.fol.'ct'

dcls8 i rnoclf(~r ol' n::-lturfrc;dnirwu.Lovl.:mi § 4'5.

Sagen re J L,eL' det princi pi.uJ.l(; G uørp;sr1ål, om der 1.)(11' 0ll-

krrevcs afgifter '-11' publiKum for Lwnyttc;lDl-; ål"' }l,u'kut'j np;~aru("llcr

m.v. i tilslu.tnin{~ til f:,ededo arealuI'.

;")ukreklrj::-ltet indstillel', clt r1'(;Jninf~Gplalludv:llf':et Lilbo-

r~GHender sagen ti.l frcdnin{':swrvnc;t {~unnem naturJTuJnin{ff31'[ldet

med fo}'slal~ om, at dGr p:3.l(J:'{~{':esmatT. nr'. t1-5 supplerende fcsd-

ninf:G bl:?stsrntm;l~,er p;'\'c-;nde ud pu, a 1; stnlllu acenlet i k ko mli 11nven-

des til campinGform;''tl, c3t anJIJl(,;t rwle (~lret sKal v:cre b.lgmn-

geliGt fo r' alnwnhl.;den t tI d~lt'OlJhold, Ht p".rK'jring i'urtl'irlGvis

b0~ finde sted på arealet ved den offentlipe toiletbycnine,

sa~t at der tilstræbes en ordninG, hvorefter Opkl10vninf af par-

keringsafGifter m. v. udg&r.

Sagen sendtes 23/2 1973 af udvalget til Nutur.frednings-

rådet med udtalelse:



10.

bl'uar 19'1'5.

ee

som overn8tningsplclds. JVJin.Lstej'ici.1'01' 1\..1J1turell() unlit';{"endet'
har i hvert fald aldrip; fllcddultdi8pt:nsation 1'1'8. strandbeskyttul-
seslinien til opstilling nI cRerltli~e cnmpinBvoene - cnmping-

• vogne omfattedef3 efter miniutericts praksis uf dagCDIdende
n8turfrednjn~slovs 9 25.

Hvorvidt overfrt!dninfsmw.'vnet::>kendelse kan Iortolkes S{i-

ledes, at den ogsd tillader ovurnatllincer i telt er for så vidt
dog uden betydning. Teltning var u~ er til18dt S0vmrts strnnd-
beskyttelseslinien. Ot; havde ovurnatning8rne i telt allurede
før 1969 et sådant omfang, at der m~ siees at vmre tele om en
egentlig lejrplads, kan fredningsmyndiBhederne i dae ikke skri-
de ind overfor denne virksomhed, s~~fremt den kun omfatter tel t-
nine. Opstilling af campin~vogne har imidlertid aldrig været

e tilladt uden dispensation. Ønskes 8L'tledescampingvugne til-
ladt henstillet på pladsen, kræves ikke alene fredningsnævnets



..
..

ll.a.
~ dispensation fra §§ 46 o~ 47, men tillip~ fr~unin~GplanudvQl-

gets tilladel~:e i medfør ~ Ir).

n&det finder i 0vri~t nt uurde hcnholuu Gl~ til Ireu-

DingsplaDudv81~ets konklusion, iuet del alLsu llPn!ciseres, at

liDt': [Ji' campin{~vor:ne ee il\1:u tillr!ut u<'< lmr eLter' r:..'-tuets op-

J)or Dfholc1tcs der'eiter nmvnsTTloue dvrl ll. '_'.pr:U 1:)7),

e by komrnurwfs uLmclh l-;lluk oIllm-L::> r:iul1 , frcdllinIJT"pl::11IJdVrl Lr~t .cUI'

e l".vrw Amt, J)!IIII:lU.i'iC:; j\J~ltlJ)'l'r'(jdl! i tlf'E.,ful'enilJ{'" U,'lVUJ. E:;,ju['(:n fru

Annl.:!lif1C Spol'on - F:iedll!f' r.:;arilrn::n r:I':(j Ll.'u. ln!':L'lcll1j(I)LLul' o{"

fc.lstlc-:Wl(;; veuer 11--1,J' pi) )00, -kJ'. k~·ln ikke sl,\ til. 130r'{':Inustu-

ren tilføjede, f1t det var Cl. ,<e:odl'orretni.n"J' l'UI' ejeren at dri-, ve co.rnpinpplnchJ pi'] 31't;81e t, 0l~ de t Vej r Lviv lGlJm L 0111 l:umping

va r tilInd t i henhold til lwnue Lscm. KloakHJi'alcl uL (,l{!, tus op-

Campin{J;plndsen er' stærkt benyttet. lhl1l tIlunur, at det

U:ke er tillndt at have toilet o,'iue t LI carnp:i.nglJluuu oV of:Cent-

lig benyttelse. I 1972 hnr kommunen bet:::Jlt 1j.600,-k1'. ti.l nn-

læ{;get. Sul)Gidirrrt henstiller han, 8t pladsen luh.koG eller at

Flmt of/ e11(;r stat kommer :i.nd i bill(;det. lleHl 1'0 G tholder den

nedlagte påotund.

f30rpmestee To:t'tnger, ~\'J.borr.:, r,av udtryk CaI' ut efter d.en

e nye kommunillirldd elinp; burdo hver kommune, G~l.V 1d t Hlulill't alene

-'
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• ar l\cnd81R~.m, del,"" rlnfcjt'tc;i) eJut, flt J,],Jl1 VlJd "tultD.l;wrdnl:'.:" i

J:361 matte i'or<3ttt det man idar~ IJlJtO{!,lllJ)' :Jorn "c3.ldpintr,", dels at

der VDl' ta,,~et f3tillin,.!, t.LI Udf~.i.f't..;I'lJC ved lWl1d.cJ.ulJn, at indtmg-

terne er ~lfm[~ttede i forhold til lSl~.i'). Det eI'l(unuus, at ai'løbs-

forholdene er d,\l'lil!'e, men o:j t;:; c,.:n In,\ lJCO testere mod a t del t8Ce

i merudp::i:t't l1u,d,~ det Gkyldes dClrlL2: pcojekter.Lnc, at a:fløbD-

forholdene 01' d~clig8re.

Der lll:nvis LeG endvider'e til at l'redntnpen var ("ennemfort, )

uden erstn tning til ejerc;n af!, {-"Gl1ncmføl'lJlI. e ol' i'urlJUd mod over-

• natning må kr'mve en ~;-J,nske betydeli{" erstr)tnjng til ejeren .

l3egmr'i11p:en fra Hil ('by komrnunu :i ndeholder 130m (-ml'''H't to
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lig frC'~ln.Ln,o'.J;:!r~f'. rn(~Cl. ydel;'Je u f ()L'<) t:-1.l.,n in/" t i1 ().i t; t'vrl, Li nd er

t il ff..~lf().

n.d II: ]\J~lr ben;,c3 til, ilt UUL' vuci ovel'(;[lskoIllston Ul' givet of-

, fent1isrywd en c)d{2;f)n!~ t LL oprlOld P;:l <::11'I';L1.101", ;30m er v j rJ c~J'(;v!J.und(;;'

end hvnd Lnurørnrncs efter' nunDldende natuJ'fredl1iw~~)lov, uerun-

der OgS[l k9lt'sel med motod~IM'()tØ.l acl privr1tu fJlwvvujc, at nwv-

net r,: D nn l<: e ic,H"l tiltr;ndu det 8Yl1upunkt, at den om;.)i,'rmdi~~hed, at

nreolet med parkeringcD.fp;j.ft w.v. e;ivl-:r f3tørre udbytte for e-

j e ren end påcegnut ( ut ud uyt te, som AntH,wlig vil f8ld e ~fY'.

det ad I anførte ), ikJ;e kan tillrr){fC;oG [\el vst<"nu:L{~ be Lydning

0f!: endeliG' at det e r mwnet l"lL'k' ..:ndt fra flere SUf~OI', at det

offentlige sørger fol' tilfl'l~d~:H.;tillende toilc::ti'o rhuld ved om-

• råder, hvortil der. er givet udviddet offentliF-" c.~dg(Hl{-':,finder

f'
nmvl1,et e jheller ri t kunne t8.t~U pUfJtamien om c:Dndring Eli' OVl~r-
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enskom8tens ~ 6 tillM1cc.

(\' h 1. o lj G t c m m c; ~):

f-lI' :t'orbud mod ove en" tn in_c;" i 1,(-;1t~; TJ,"t are,t1 (.;1" Icm ikke: tn::ci:J

FREDN!NGSt'!lr.V~\::: ~ r-C'R r-'mc; AMTS
VESTLIGE FREL;'NII..JG;jK ... S den

I
• Juni_ .l~nj
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