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Fredningen vedrører:

Ristinge Klint

Domme

Taksations kom missio nen

Natu rklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

10-05-1960, 12-05-1960

FREDNINGSNÆVNET>

Fredning i Fyns amt.
Lo~litet

:

2562 ..
00

Matr. nr. 3l~

('Kommune:

Ristinge by

Sydlangeland

Soqn

Reo. nr.: 481-02-03
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Ejer

II

Offentlig

Areal

ca. 2 ha

Fredet

Overenskomst 11/5-1960

Formål

Sikring af areal for offentligheden

Indhold

Der tillægges i tiden l. maj til 30. 'september almenheden ret
til ophold på og badning fra den nævnte parcel. Teltslagning
er forbudt. På parcellen må ingen bebyggelse eller beplantning
finde sted.
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Ejer

IAreal

o' ,

\'

,

Miljøministeriet
ca. 6 ha

Fredet

FN 7/5-1960
FN 11/12-1972
OFN 26/8-1974

Formål

Sikring af areal for offentligheden.

Indhold

Arealet skal i fuld udstrækning være 'tilgængelig for offentligheden til ophold og badning. Arealet må ikke anvendes til
opstilling af campingvogne, telte og lignende. Arealet m~
ikke under nogen form anvendes til parkering.
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Anmeldør3

~l'Odn1nBBlWvn9t

8vendborlJ

fOl"

~tet

~

8to~pol-og Bobyrfri
4tAt
lQvb~kendtgorolBe
106 ~ 2J/' 1959et

i mfret

nr.

Ef tor et Humblo ooanorA~ ~~ orhvervet en"en~
ikko nd9ty~ot
OB. 2 ha. oto~~arcal ~ matr. Dret 3~Q\~~ot!nga by~ Hunblo eoan, Den n~~
J""
• ,
"I
Dyd beB~~e8
~f kyatlinjon, mod VODt
ef
b~bl19t
~od
R1ot~"
,~
~ nnt~et Br.
ae, ~@~ oat ~f p~oallong øo~ol cg nod no~a ~~~~~ fE~~on cfgont11eo
voj til n1ot1ngo kli~t førøndo vej, C~ 6ø'~i~~~ notloa ~~~blo oøano~~a
~g f~Qdn1ngonnvnet fo~ Svendborg ent opret tot følgondo cvo~onokc~t~
let Do~ t111~~gog 1 t1don fra l. maj til 30. Doptc~b0~ 8!nonhodon ret t!l
ophold på og badn1~ f~a den n~~to parcel. 2olt31agning O~ f0~bndto
, 2et p~ p~oellom må fremtidig ingen bob1adblvaJ~~le~ bepl~tn1na f1~~o
oted nden frodn1~BBnævnots t1191ntn1~.~.
\~
'et På do~ del Bf parcelIon, som støder ud til vejo~ til Riat1ngo klint,
tt vil de~ vod aogncrådcto fo~anst81tning b11~o indrottot en p3~ko~~Dpl~4s, dø~ på f~ødn1ngsnævneto bekostning ~fmo~k93 1nd~mod den o~iaQ
mol nt parcellen. Al parkering skal finde stod her. n6qnt111~~ ~
b~lo~, notoreyklor, knallerter OB cykler på do~ øvriBG .dol ni ~ot f~oe
t'!o(!o
~oal o'ller på vejen er forbudto
40 !d pcreellon ckal oømme11g adf~rd 1Bgtt@goa. Un~d1g Bt~j ckBl ~~å~()
Aavøndoloo tit radio, gr~o~on og muo1k1n3truneato~ er forb~dte non~
k~ctDimz af PQpir og ~dot nffsld e~t ~don ~ronl1aho~ or 11colo~eo
f~rbtl~tet
,4t 5. Bmhvor, dør øpholdor 9il på otrandaro81et, ar pligtig 6t ovorho140 do
til enhver tid af fredninganævnet med sognerådotB ti181uta1~ g1vno
o?denstorøkrittør. Sognerådet og do at dea dertil antagn~ har myndig~m~~od.t11
ordons og oømmeli6 adtærde oprøthøldolso.
""j

I
l

.
l

I

lYClD4bora AmtMe ..~..~

oum&J

Nr.

1.{§J ~ tona

'Ix

,...... .Ii
.1

udredes et beløb ~;! ~fr?r7J ..... kr.
som t11Bkud til parkor1ngapladsons plauering oa til on·Q~Gntuol nd~
v1delsa af toiletbYBn1ngen på matr. nr. 31x, hvo~t11 offentl1ghe~on~
Bdgang, kroves de~ af sognerådet ingen orstatning
fo~ f~odn1n5c~o Do~
løbot kommer til ndbetBl1n3, ~r nørvorendo overønBkomot C~ tin~lYDt
udon'p~jnd1carondo retDanmærkning cm pBntogoldo
7" ]?~,!:'ccl1c1'1 'Jil. n::>~cro 'bli\iG angivet
på o"~ t\:( on lt:mdinøpektør på frod....
ningBnævnet~ bokostning ~df~rdiget ko~t, de~ vil blive vodhoftot
ove~Q~okomsto~~ 11gooo~ on Bonpa~t Bf kortot ved nævnata fo~~otaltni~~ v:U. blive henle.st 1 GjondoæuonB {lJtt på t1nglYDnln5Dkont()!"o~~
Bndvidoro vil fo~nødon ok11tn1ng med or~onofo~okr1fto~nø blivo cpont
på nt~andnro~lot efter fo~handling med sogn3r&~ot 08 på f~04n~gClL~vn
Poreåv1dt

der af fredningsnævnet

bO)!09tE1i~~~

O~GronBkometon t1nglyeog oorv1tutat1ftende på metre nr. 'l~ mfl. R1ot1ngø by, nl~bla oogn. Hertil giver de~ 1fda~G ~~~bogo~ bOFOtt1~odo
g~~dQjo~Ct?1gto~ Poto!" ChriBtønBO~ Droath sin t111~doloo ~od ~~C~
s~ift på ove~onskomBten. Påtaleretten tilko~eE fEcdninssDn~ot go~

S\1ondboT.a ~~t.

t

.

'I

!de~ bemærkes, at den af overenskoMsten onfattodo paroe~ er udstykket som matr. nro 31nc Bf Riet1D$c by, H~ble co~n, OB cjos
af Hnmblo komnuno 1f1ao Bkød~ l1Dt lo. novembe~ 1959 bego~oo øvcronDkoasten lyst på DQvntø matro ~o Kort vil sonero blive vedh~ftet.
__
Naturfredningsnævnet for Svendborg 2rnt, don lo. ~6j 1960.
~
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Anmelder: Fredningsnævnet
Sv:endborg amt.

for

Stempel_og gebyrfri i mfr. af
lovbekendtgørelse nr. 106 af
21/3 1959.
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r

REG. NR. .2.S g :L.

() O

1 't MAJ 1960
l'

(

Mellem Langelands Motorforening på den ene side og Humble
sogneråd og Fredningsnævnet for Svendborg amt på den anden side oprettes
herved følgende overenskomst vedrørende den motorforeningen tilhørende
parcel matr. nr. 31~ Ristinge by, Humole sogns
l. Såfremt Langelands Motorforening træffer beslutning om foreningens
ophævelse, skal der samtidig udstedes vederlagsfrit ,skede på parcellen
til Forenede danske Motorejere. Skulle også denne forening træffe beslutning om ophævelse, eller. skulle foreningen ikke være villig til at
overtage ejendomsretten til parcellen, skal der på lignende mAde udstedes skøde til Humble kommune. De respektive skødemodtagere betaler
de med overdragelsen forbundne udgifter. Salg, pantsætning eller udstykning af parcellen må ikke finde sted. Såfremt ejerne ønsker at afhænde parcellen, skal den tilbydes henholdsvis til Forenede danske motorejere eller til Humble kommune i overensstemmelse med foranstående
'.
regler.
~
2a.Ved Overfrednin~snævnets kendelse af lo. juni 1922 er der tillagt
offentligheden ret til al slags færden ad den langs parcellens nord ske
førende vej. Der skal ifølge samme kendelse endvidere af parcellen ti)
holdeplads for køretøjer afgives et nærmere afmærket areal stort ca.
4.500 kvadratalen. Dette areal, som skal være beliggende i parcellens
vestlige ende, og som skal strække sig fra parcellens nordskel til
kysten, vil være at opmåle af en landinspektør og at afmærk~ ved en
pælerække i pladsens østlige ende, alt på fredningsnævnets foranstalt.
~ing
og på nævnets bekostning.
.
olo
o

.

l.

b~,Motorkøretøjer,
.

som er indregistreret

på Langeland har kUn adgang til

.'
f'redillpg~nævn~ot

'~.m:~>~o.J7 'l~l'
•
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.' /'- .• .i::

•

II

•

I

~

." parcellen -bortset fra fredni~gsnævnets)holdeplads

i den VE~,
forsåvidt det pågældende motorkøretøjs ejer er medlem af-Lane;elands
I,101.orforening.
kotorkøretøjer fra den øvrige del af landet har kun adgang
til den nævnte del af parcellen, iorsåvidt deres ejere er medlemmer af
l
Foren~e danske' motorejere.
\
c.Knallertkørere, cykli~ter ~g fodgængere har fri adgang til p~rcellen. ~~
5. lAlle, der ifølge(bester.unelserne i stk. 2b og c er adgangsberettigede til
parcellen, er ligeledes berettiget til ophold og badning der. Forsåvidt
nogen af de adgangsberettigede ønsker teltslagning på pa~cellen, må de
rette henvendelse herom til ien tilsynsførende og erlægge en af parcelJens ejer fastsat afgift herfor.'Enhver, der opholder sig på parcellen,
er pligtig at overholde de til enhver tid af ejerne givne ordensforskrifter, herunder også forskrifter med hensyn til mot'or1Cøretøjers,knali lerters og cyklers anbringelse. På parcellen skal sømmelig adfærd iagttages. Unødig støj skal undgås._Anvendelse af radio, grammofon eller andre
musikinstrumenter er forbudt._
i 4.Pl parcellen er indrettet toiletter og drikkevandsinstallation,jSom ved; "ligeholdes af den til enhver tid værende ejer~ Alle til parcellen adgangs
berettigede har ret til benyttelse af toiletterne og drikkevandet.) .
· 5. Forsåvidt der af fredningsnævnet b~tales ejeren et beløb af kr.3f1rV,I. til toiletternes og drikkevandsforsyningens fremtidige vedligeholdelse,
'
l,
kræves der i~tet vederlag for fredningen. Beløbet vil ~ære at udrede,
når denne overenskomst er tiltrådt af fredningsnævnet og tinglyst uden
præjudicerende retsanmærkn~ng om pantegæld.
6. Nærværende overenskomst vil være at lyse som servitutstiftende på matr.
nr. 31~ Ristinge by, Humple sogn. Påtaleret med hensyn til servitutternes overholdelse tilkommer Humble sogneråd og Fredningsnævnet for Svend_
borg amt, hver for 'sig eller i forening. Med hensyn til de under stk.
~a fastsatte bestemmelser tilkommer påtaleretten overfredningsnævnet og
fredningsnævnet. ~amtidig ~ed overenskomstens lysning afl!ses dokument
om offentlig parkeringsplads, lyst 19. juli 1932.
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UDSKRIP!
af
protokol nr. VII for fredningsnævnet

for Svendborg

amt.

---000---

År 1960 den 7. maj afholdt nævnet møde ved.Ristinge
hvor da foretoges:

..

strand,

.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

l
l

\~
\
l

fra. 58/1959

Spørgsmål om fredning af matr. nr. 31% af
Ristinge by, Humble sogn, tilhørende Langelands motortorening.
Por nævnet mødte formanden, dommer Kaj Dige, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Herluf Rasmuesen og det kommunevalgte medlem konsulent Lyngs.
Jor amtsrådet mødte amtsrådsmedlem proprietær H.E.Hansen.
For sognerådet mødte sognerådsformand Aksel Jørgensen og Chr.
Nielsen, idet sidstnævnte tillige mødte som medlem at bestyrelsen for
Lange land s motorforening.
Por Langelands motortorening mødte formanden, proprietær
Svend Petersen og revisor Hartvig.
Der fremlagde s udkast til fredn1ngsoverenskomst, der blev
tiltrådt af de mødte ved deres underskrift.
Nævnet afsagde herefter sålydende
KENDELSE:
Da det skønnes

af væsentlig

betydning for almenheden, at der
tilsikres denne en uigenkaldelig ret til ophold på og badning fra a.t
til matr. nr. 3lx af Ristinge by, Humble sogn hørende strandareal, vil
dette være at frede på de i overenskomst af 7. maj 1960 indeholdte vilkår.
,
I erstatning tillægges der motorforeningen 3000 kr., hvoraf
halvdelen afholdes af statskassen og halvdelen af Svendborg amtsfond.
Beløbet kommer til udbetaling, når overenskomsten er tinglyst uden præjudicerende anmærkning om p~ntegæld.
Dige
Herluf Rasmussen
Chr. Lyngs.
Mødet hævet.
Dige.
----0000----

Idet udskriftens rigtighed bekræftes begæres overenskomsten
. og kendelsen ti~lyst på matr. nr. 31% af Risti~bY,
Humbl,- s0.p. SU.
t~d~ bkegætresdet i overenskomstens p'kt. 6 nævnte do
n~1.19/7 19~2,afl~
~
or over det fredede område ~l senere blive ve
~~et.
\~
Naturfredningsnævnet for Svendborg amt, den 12. maj 1960.
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Indført i ting1Jsningsdagbogenfor~

i Rudkøbing den 14/5 1960. ~
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Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Ved

skrivelse

af 8. august

REb. NR. 25<62.

O6.

1996 har Fyns Amt fremsendt

ansøgning

fra Sydlangeland
Kommune om tilladelse til at opstille to
flytbare
grillarrangementer
samt et flytbart beachvolleynet
Ristinge

Strand

ud for matr.

nr. 31-aæ,

Ristinge

stk.
på

by, Humble.

Ejendommen
er fredet i henhold til fredningsoverenskomst
af 11.
maj 1960, hvoraf bl.a. fremgår, at formålet med fredningen
er at
sikre almenheden ret til ophold på og badning fra ovennævnte parcel. Der må ikke opstilles campingvogne,
telte eller lignende, og
der må heller ikke parkeres på arealet. Endvidere skal man undgå
unødig støj.
Fredningsnævnet

tt

har afholdt

møde

og besigtigelse

i sagen.

Under
mødet oplyste kommunen, at baggrunden for ansøgningen
er,
at man gerne vil have mere kontrol med, hvor der spilles
beachvolley,
og hvor der grilles på stranden. Navnlig med hensyn
til
grillning har der været flere klager over brandfare på nærliggende parceller.
Kommunen
har oplyst, at beachvolleybanen
vil have et omfang af 9
x 22 meter, og der vil blive opsat et beachvolleynet
på banen.
Grillarrangementet
vil
komme til at bestå af 2 olietønder
med
rist og ikke andet.

e
SN

\'\~~ -111\11-0001,

Amtet
har udtrykt betænkelighed
ved det ansøgte under henvisning
til,
at stranden ikke er bred nok til en beachvolleybane,
hvis
man også
fremhævet,
stranden.

skal
tilgodese den fri passage. Endvidere
har amtet
at de ønskede arrangementer
vil medføre nogen støj på

Statsskovdistriktet
Danmarks

tt

har ikke haft indsigelser

Naturfredningsforening

Fredningsnævnet

skal

Fredningsnævnet

meddeler

har anbefalet

mod det ansøgte.
det ansøgte.

udtale:

herved tilladelse

til det ansøgte

på be-

tingelse
af, at kommunen kontrollerer såvel grillarrangementerne
som volleybanen
og sikre den fri passage
langs
stranden,
at
beachvolleynet
og olietønder fjernes uden for perioden 24. juni
till.
september, og at det hele prøvekøres i en periode
på 2
år, således
at nærværende tilladelse udløber ved udgangen
af
1998,
hvorefter der tages stilling til, hvorledes
prøveperioden
er forløbet.
Fredningsnævnets
afgørelse, der er enstemmig,
af naturbeskyttelseslovens
§ 50.
Nævnets

afgørelse

kan i medfør

er truffet

af naturbeskyttelseslovens

i medfør

§

78,

stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet
af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede.
Klagen indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender
klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen
geberettigede.

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt

den kla-

~~fnæstformand

lit
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Fyns Amt
Miljø-

og Arealafdelingen

Ørbæk vej 100
5220

Odense

I skrivelse

Sø

af 8. august

1996 har Fyns Amt fremsendt

en ansøgning

fra Fyns Statsskovdistrikt
om tilladelse
til at etablere en vendeplads
på den offentlige vej "Klinten" ved Ristinge
Strand
i
Sydlangeland

Kommune.

Baggrunden
for ansøgningen er, at man ønsker at afskære vejen fra
hotel
Havblik
mod vest, idet der har været klager over ulovlig
parkering
og overnatning
for enden af vejen
tæt på Ristinge
Klint.
I forbindelse
hermed ønskes etableret en ca. 15 m2 stor
vendeplads
ud for hotel Havblik. Vendepladsen
vil blive
belagt
med stabiltgrus
og afgrænset af udlagte natursten.
Arealet

er fredet i henhold til fredningsoverenskomst
I henhold til overenskomsten
skal det fredede

af 14. maj
areal
være

tilgængelig
for offentligheden
til ophold og badning.
opstilles campingvogne,
telte og lignende, og arealet
der nogen form anvendes til parkering.

Der må ikke
må ikke un-

1960.

Fyns Amt har i fremsendelsesskrivelsen
Sydlangeland

Kommune

har anbefalet

anbefalet
det ansøgte.

det ansøgte.

•

Fredningsnævnet

Under

hensyn

skal

udtale:

til at der alene

bliver tale om en mindre

på ca. 15 m2, meddeler fredningsnævnet
ansøgte på betingelse af, at man sikrer
ikke

foretages

parkering

på arealet,

vendeplads

herved tilladelse til det
sig ved skiltning, at der

men at arealet

alene anven-

des til vendeplads.
Afgørelsen,
telseslovens
Nævnets

der er enstemmig,
§

er truffet

afgørelse

kan i medfør

der videresender

Klagefristen

af naturbeskyt-

50.
af naturbeskyttelseslovens

stk.
2, indbringes for Naturklagenævnet
nævnte klageberettigede.
Klagen indgives
nævnet,

i medfør

klagen

§

78,

af de i samme lovs § 86
skriftligt til frednings-

til Naturklagenævnet.

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt

den kla-

geberettigede.
Tilladelsen
må ikke udnyttes før ovennævnte
og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet

klagefrist er udløbet
inden 3 år efter, den

er meddelt.

lit

.~

