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Landskabsbevaring samt sikring af offentlig strandareal.

på arealet må kun opføres bygninger, ·der er nødvendige for land~
brugsdriftens opretholdelse. Der tillægges a~menheden ret til
ophold og badning fra det under matr. nr. 20- hørende udyrkede
strandareal med ca. l~po m kystlinie. Teltslagning på strandarea-
let samt henstilling af biler, motorcykler,må kun finde sted
efter ejerens anvisning.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02733.00

Dispensationer i perioden: 26-05-1989 - 26-05-2006



REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej 15 - Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG, den 26 ..5.1989
Journal nr.: F rs. 283/1 988

Nævnet har d.d. tilskrevet

Fyns statsskovdistrikt,
Sollerupvej 22,
Korinth,
5600 Fåborg

Vedr. j.nr. 543/FY (SYDL), gl.nr.471, P-plads på matr. nr. 20-e
Søndenbro by, Magleby.

• Den lo. oktober 1988 fremsendte Fyns amts landskabsafdeling til fred-
ningsnævnet en kopi af en skrivelse af samme dato til Fyns statsskov-
distrikt, hvoraf det fremgik, at statsskovdistriktet søgte om tilla-
delse til udvidelse af den eksisterende P-plads samt om tilladelse til
etablering af primitiv lejrplads på matr. nr.20-e Søndenbro by, Magleby
(Dovns Klint).

Fredningsnævnet indkaldte til møde den 8. december 1988, men på stats-
skovvæsenets telefoniske anmodning blev mødet udsat, idet det blev op-
lyst, at sagen ikke hastede.

Nyt møde blev berammet til foretagelse den 18. maj 1989, men ved skri-
4tl velse af 2. maj 1989 fra Fyns statsskovdistrikt meddeltes, at sagen i.-.. mellemtiden havde skiftet karakter, idet parkeringspladsen ved storm-

vejret den 5. april 1989 stort set var skyllet væk. Statsskovvæsenet
havde derpå overvejet forskellige muligheder for at råde bod på den
nu indtrufne situation set i relation til parkeringsforholdene og havde
udarbejdet 2 forslag til behandling på mødet:

"l) Der kunne være tale om at udbygge P-pladsen ved Gulstavgård ..
fuldt ud og lukke vejen mod Dovns Klint lige efter P-pladsen. Der er
umiddelbart hjemmel til at gøre dette, da der ved kendelse fra Over-
fredningsnævnet af 27/11 1984 er åbnet mulighed herfor.

-ad SIJ 134r-0coJ

A.v..T l'b4 S/7-0/O
Iv.5 3tJ/s-rr ,"«,



-Af hensyn til de lokale beboere skal vejen dog holdes farbar, hvor-
for distriktet frygter, at mange vil trodse forbuddet og køre videre
med deraf følgende utilfredsstillende forhold.
Desuden kunne det være ønskeligt at have mere end en parkeringsmulig-
hed i det ret store offentlige område.

2) Distriktet vil derfor foreslå, at der etableres en ny P-plads ved
det sidste vinkelrette sving umiddelbart før Dovns Klint, herunder en
tilstrækkelig vendemulighed for busser. Pladsen skal naturligvis af
flere grunde begrænses i størrelse og afgrænses mod omgivelserne med 4t
store sten eller fodhegn for at hindre uønsket kørsel ud over natur-
arealerne. Den nøjagtige størrelse og placering kan diskuteres på ste-•det den 18/5.
Samtidig skal det sidste vejstykke frem mod stranden på sydsiden af
skoven østre Gulstav nedlægges og afspærres."

På mødet har Fyns amtskommunes landskabsafdeling samt Sydlangeland
kommune meddelt, at de kunne tiltræde Statsskovdistriktets forslag
nr. 2.

Fyns statsskovdistrikt frafaldt på mødet ansøgningen om tilladelse
til at etablere en primitiv campingplads på ejendommen. Denne del af
andragendet af lo. oktober 1988 anses herefter for bortfaldet.

Fredningsnævnet skal herved meddele, at man ikke på det foreliggende ~
grundlag finder at have tilstrækkelige oplysninger til at kunne tage ..
stilling til ansøgningen om at etablere den ansøgte parkeringsplads
i stedet for den nu bortskyllede, ideten stillingtagen hertil forud- tt
sætter tegninger med beplantningsplan og angivelse af eventuel place-
ring af toilet med tilhørende beskrivelse af parkeringspladsen med der-
til hørende eventuelle faciliteter.

Under hensyn til, at turistsæsonen,med deraf følgende mange besøgende
på stedet, er nært forestående, meddeler fredningsnævnet dog i medfør
af naturfredningslovens § 46 stk. 6 og § 47 tilladelse til, at der etab-
leres en midlertidig parkeringsplads på det sted, som er nævnt i for-
slag 2 i Statsskovdistriktets skrivelse af 2. maj 1989. Tilladelsen er



•
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gældende indtil l. april 1990 og indebærer tilladelse til at foretage
en fysisk afgrænsning af parkeringspladsen ved anvendelse af store
sten eller træstammer samt til, i samråd med kommunen og eventuelt
politiet, at opsætte den nødvendige skiltning til regulering af den
kørende og gående færdsel.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt tilsydlangeland kommune,
Fyns amtskommunes landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan ind-
bringe nævnets afgørelse for Over fredningsnævnet , om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4 uger,
jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.

centrale strandfredn.reg.

formand
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FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31. 5610 Assens

TIf. 64 71 1020 Telefax 64 71 SS 20

REG.NR. ~ 1:5~.oo I

Dato: 21. december 1992
Journal nr.: F r s. 143/199 2

Fyns statsskovdistrikt
Sollerupvej 22
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 22. maj 1992 vedlagt tegninger har skovdistrik-
tet ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af en toi-
letbygning på' ejendommen matr. nr. 20 e m. fl. Søndenbro by, Mag-
leby, samt ændre udformningen af den eksisterende parkeringsplads

tt og gøre en tilladelse til parkeringspladsen permanent.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse i henhold til na-
turfredningslovens § 46 - strandbeskyttelseslinien, § 47 - skov-
byggelinien og § 34 - ejendommen er fredet ved fredningskendelse
af 9. september 1961.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet redegjorde ansøgeren for projektet og oplyste, at
toiletbygningen vil få samme udformning som en tilsvarende toi-
letbygning i S vanninge 'Bakker ved resta urant n Sko vlyst n •

Statsskovdistriktet oplyste endvidere, at det vil være vanskeligt
og heller ikke særlig heldigt at placere bygningen inde i selve
skoven.

Bygningen vil få en størrelse på 16 - 17 2m , incl. tagudhæng.

Fyns Amt og Sydlangeland kommunes repræsentanter havde ingen ind-
vendinger mod det ansøgte.

O-ol \ ~J \II-O C) 37
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3 Naturfredningsforenings repræsentant udtalte, at' hun
placeringen uheldig, idet det formentlig vil forøge antal-

f overnatninger på stedet. I stedet anbefales en placering
Jvnsgården .

.~ingsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
at meddele tilladelse til den ansøgte ændrede udformning af

,drkeringspladsen samt meddele permanent tilladelse til parke-
ringspladsen. Endvidere meddeles tilladelse til den ansøgte toi-
letbygning, dog med den ændring at toiletbygningen placeres nær-
mere skoven end vist på tegningerne, idet fredningsnævnet finder,
at toiletbygningen bør placeres på den asfalterede vej så tæt

tt ved skovbrynet som muligt, dog uden at røre skovbrynet (afstand
12m fra skovbrynet) og i en afstand fra det vestlige sving
på minimum 50 meter.

Fredningsnævnet har ingen bemærkninger til, at Statsskovdistrik-
tet eventuelt bryder en del af den asfalterede vej mod øst op.

Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod frednin-
gens formål.

Afgørelsen meddeles i henhold til naturfredningslovens § 34, 46
og 47.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns amts
landskabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets
afgørelse for Naturklagenævnet om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58, stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 8.

~~
fg. formand
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIt".6471 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 2. november 2001
Journal nr.: Frs. 4412001

Deres j.nr.: 8-70-52-41-481-16-2001
Fyns Amt
Natur- og Vandmiljøafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

__ Ved skrivelse af 6. august 2001 har Fyns Amt ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til op-
rensning af et vandhul og etablering af 4 vandhuller på ejendommen matr. nr. 20-e Sønden-
bro by, Magleby.

Ejendommen er beliggende indenfor Gulstavfredningen, der har bestemmelser vedrørende
opførelse af bygninger, adgang til og ophold på stranden samt tilledning af spildevand.

Projektet skal udføres med ED-støtte - Life-projekt.

Formålet er at fremme den danske bestand af klokkefrø ved at skabe et tæt netværk af vand-
huller, hvor klokkefrøen kan leve. Det eksisterende vandhul ønskes oprenset. Dette vandhul
er anlagt med stejle brinker. I forbindelse med oprensningen ønskes vandhullet endvidere
udvidet med en lavvandet zone indtil V2 meters dybde. Indgrebet vil betyde, at vandhullet
vil falde bedre ind i landskabet.

De 4 vandhuller:, der ønskes etableret, er enten beliggende på fugtig bund eller i naturlige
lavninger i terrænet. Alle vandhuller vil fungere som krearurvandingshuller.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Sydlangeland kommune, der i skrivelse af
27. august 2001 har udtalt, at man kan imødekomme ansøgningen under forudsætning af, at
såfremt der under gravearbejdet fremkommer dræn- og afløbsledninger omfattet af vand-
løbslovens § 2, stk. 2, og disse ønskes reguleret eller omlagt, skal det ske i henhold til be-
stemmelserne i vandløbsloven.

Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt, der har ud-
talt, at det ansøgte kan anbefales og bl.a. fremhævet, at klokkefrøen er medtaget på habitat-
direktivets bilag.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-
ningens formål.
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Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Dato: 26 maj 2006
Journalnr.: Frs. 3312006

Deres j. nr.: SNS-5224-00243
Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22
5600 Faaborg

Ved brev af 6. april 2006 har Fyns Statsskovdistrikt ansøgt fredningsnævnet om dispensa-
• tion fra nævnets kendelse af 9. september 1961 vedrørende Dovns Klint til opførelse af

udstillingsbygning, etablering af naturlegeplads, parkeringsplads samt grussti ved Dovns-
gården, beliggende på matr. nr. 20-e Søndenbro by, Magleby, i Sydlangelands kommune.

Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningen.

Det er meningen med projektet at ombygge Dovnsgården til natureenter, og der skal ind-
rettes udstillingsbygning, naturlegeplads, parkeringsplads m.m. Endvidere ønsker man
etableret en grussti mellem Dovnsgården og parkeringspladsen ved DO'llls Klint.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der bl.a. har udtalt:

Ifølge kendelse må der kun opføres landbrugsbygninger (bortset fra i det nordøstlige
hjørne).

Fyns Amt finder imidlertid, at bestemmelsen primært er indsat for at forhindre nyt
byggeri, f.eks. i form af sommerhuse. Til gengæld ville nævnet så ikke forhindre, at
der kom sommerhuse i det nordøstlige hjørne. Kendeisens øvrige bestemmelser er
primært at sikre offentlighedens færdselsret, herunder mulighederne for fiskeri.

Ifølge ansøgningen nedrives der 3 bygninger på tilsammen 653,7 m2, mens der kun
opføres en udstillingsbygning på 108 m2.

Fyns Amt finder, at de ansøgte tiltag kun vil forskønne området og på bedste vis vil
være med til at sikre "befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt
forbedre mulighederne for friluftslivet", jf. Naturbeskyttelseslovens formål (§ 1, stk.
2, nr. 3).

På denne baggrund kan vi kun anbefale, at der meddeles dispensation til udstillings-
bygningen, naturlegepladsen, P-pladsen samt grusstien.

e Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsfore-
mng, der i brev af 1. maj 2006 bl.a. har udtalt:
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I~ DN-Langeland finder nedrivningen af den nordvestlige stald og garagebygning og di-
mensioneringen af den påtænkte udstillingsbygning i orden. Vi mener, at tagbeklæd-
ningen skal være vingetegl, idet der er cementvingetagsten på hovedbygningen, og at
en senere udskiftning med vingetegl der og på østlige staldlænge vil få hele gården til
at fremstå som en helhed af karakter, som det ses på naboejendommen og almindeligt
i området.

Vi mener, at træbeklædningen i vest - bortset fra midtersektionen - godt kan være luk-
ket og eventuelt isat staldvinduer som dem i den østlige længe eller forsynes med op-
lukkelige klapper, som de f.eks. findes i tørrelader, i stedet for den beskrevne ple-
xiglas løsning.

DN-Langeland finder på baggrund af mødet med mulige fremtidige brugere og stats-
skovdistriktet d. 27. april d.å., at behovet for en primitiv teltplads - der samtidig kan
udvide overnatningskapaciteten for den påtænkte lejrskolefacilitet i stuehuset - er me-
re relevant end en naturlegeplads.

DN-Langeland finder, at nedrivningen af det eksisterende maskinhus øst for vejen og
etableringen af en P-plads på stedet er i orden. Vi anbefaler, at den eksisterende be-
plantning bevares, og at der etableres en afskærmende beplantning omkring P-plad-
sen.

DN-Langeland finder, at en sti mellem Dovnsgården og P-pladsen ved Dovns Klint
er fornuftig, men vi mener dog, at den kun skal være en trampesti, som de øvrigt fin-
des i området. En grussti indenfor strandbeskyttelseslinien finder vi er principielt for-
kert. !øvrigt har skovdistriktet for år tilbage etableret en befæstet sti inde iøstre
Gulstav skoven, der også forbinder Dovnsgården og P-pladsen ved Dovns Klint, som
også vil kunne benyttes.

Fredningsnævnets bemærkninger:

e Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der nedrives bygninger på tilsammen
ca. 653 m2, mens der kun opføres en udstillingsbygning på 108 m2. Endvidere lægger fred-
ningsnævnet vægt på, at de ønskede tiltag er i tråd med fredningens ide. Hertil kommer, at
det ansøgte vil forbedre mulighederne for befolkningens adgang til det fredede område.

Fredningsnævnet finder herefter samlet set ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens
formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.
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-. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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