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ca. 5 ha

Overenskomst 4/11-1961
FN 3/12-1976
FN 21/9 -1978

Sikring af strandareal.
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Hele arealet fredes, således at der ikke må bebygges og anbringes
badehuse, skure, hegn m.m .. Det af ejeren tilhØrende badehus be-
liggende på det fredede areal kan holdes afspærret, og hegnet
omkring afspærringen ska~ godkendes af fredningsnævnet. Den på
skrænten mod arealets langside voksende beplantning af slåen og
tjørn skal bevares i sin nuværende tilstand. I kendelse af 21/9-78
er der tilladt en udtynding af særlig udgåede buske og slåenhegn.
Offentligheden har ret til ophold på og badning fra strandarealet.
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øbenhavn kvarter). "strup ..t>y,Au..L.I.,;;) ...."".
r (i de s.nderiydske lan<fs.

fe) bd. og bl. I tingbogen, • ,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

--""
K.bers }
K dl bopæl:re tors

'PCp:j;/ Anmelder:

~:tNaturfredningsnævnet for Svendborg amt.

Stempel-og 6ebyrfri i medfør af lov-
bekendtgørelse nr. 194 af 16/6 1961
§ 32, stk. 6. ,

404 "

FREDNINGSOVERENSKOJlliST.

Mellem ti:ammerherreGregers luel af luelsberg som e j e~-e.t
matr. nr. 22 af Reistrup by, Aunsle~ sogn, og ~aturfredningsnævnet

for Svendborg amt indgås herved følgende fredningsoverenskomst:
l. Hele arealet fred~s, således at det ikke må bebygges, og at deri

ikke må anbringes badshuse, skure, boder, master, hegn eller andre
skønhedsforstyrrende genstande på arealet. Det ejeren tilhørende
omtrant midt på det fredede strandareal liggende badehus skal dog
kunne bevares og i fornødent omfang fornyes, og den på begge sider
af badehuset liggende strandstrækning af ca. 170 m længde skal
fortsat kunne holdes afspærret af ejeren, forsåvidt der bagom -land·
værts- afspærringen er nem og uhindret færdselsmulighed for alme_-
heden. Sålænge badehuset og afspærringen opretholdes, skal hegnet
og dettes udseende være godkendt af fredningsnævnet, og badehuset
og hegnet skal stedse holdes i en sådan stand, at denne kan god-
kendes af nævnet. Kendelse, hvorved afspærringen af denne del af
stranden tillades, er 1 medfør af naturfredningslovens § 23, stk.

," afsagt af nævnet den 6. august 1943.
'2. Den på skrænten mod arealets landside voksende beplantning af
,.,,tjørn, slåen og andre buske skal bevares i sin nuværende tilstand

og udstrækning. Bevoksningen må ikke undergraves eller på ~den
måde ødelægges og må ikke beskæres eller nedskæres, udover hvad
der er nødvendigt til dens naturlige og smukke vedligeholdelse.
Beskæring må kun ske efter ejerens anvisning.

;.'Offentligheden er berettiget til ophold på og badning fra hele
den ca. 1600 m lange strand med undtagelse af det under l omhand-
lede uden om ejerens badehus beliggende afspærrede strandstykke.
Fiskeri fra stranden må kun udøves med sportsmæssige redskaber og
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•

på en sådan mådQ, at badende og andre, der opholder sig pa
stranden, iKke dervediUdsættes for ulempe •

• Teltslagning på strandarealet samt henstilling af biler, motor.
cykler, knallerter og cykler må kun finde sted i overessstemmel-
se med de af ejeren herom eventuelt givae anvi~ninger og mod
erlæggelse af den af haThmed fredningsnævnets tilslutning
eventuelt ~astsatte af6ift herfor. Ejeren forbeholder sig ef-
ter et års forudgående varsel til naturfrednincsnævnet og til
Aunslev-Bovense ko~aune at udstede fuldstændigt forbud imod~
parkerin~ af de fornævlite køretøjer pl det fredede areal.

5. På str~n0arealet skal s0~_elig adfærd iagttages. Unødig støj
skal undgås. Anvendelse ai radio, gr~~uofon og ffiusikinstrumen-
ter er forbudt. Henkastning af papir o~ andet affald, herunder
fyld, samt anden urenlibLed er forbuut.

6. Er~ver, der opnolder sig på strandarealet, er pligtig at over-
holde de til enhver tid ai fredningsnæVLet med ejerens til-
slutning givne ordensforskrifter. Ejeren og h~s folk har
myndighed til ordens opretholdelse. Fornøden skiltning med
ordensforskrifterne vil blive opsat på arealet efter forhand-

•ling med ejeren og på fredningsnævnets bekostnjng.
7. Ejeren forpligter sig og efterfølgende ejere af ejendommen

til ingensinde at lede eller tillade, at der ledes spildevand
af nogen art over strandarealet.

8. Sten, grus og sand må ikke fjernes fra det fredede område.
Dog skal ejere-af faste ejendomme i Aunslev og Bovense sogne
være berettiget til i samm~ omfang som hidt~l ved lavvande at
tage sand, ral-og perlestem fra den havstokken nærmeste del
af stranden, dog kun til privat brug på deres egen ejendom
og ikke til vejbelægning eller til bygningsmateri.~ler. Al
fjernelse af materialer fra stranden i erhvervsmæ~sigt øjemed
er forbudt.

9. Forsåvidt der af sundhedsmyndighederne eller direkte gennem. . . , .
lovgivningen måtte. bl1ye st~l~e~ krav om etablering og ved-
ligeholdelse af sanitære indretninger på stranden som betin-
gelse for offentlighedens adgang til badning fra strandarealet
f. eks. indretning af toil~~~e~ .~g installation af vandforsy-
ning, og forsåv1dt sådanne ~ventuelle krav fra sundhedsmyndig-
hedernes eller lovgivningens side ikke ved offentlig foranstalt-
ning bliver ~fterkommet inden den foist, som måtte blive
~astsat berfor, er ejeren berettiget til at forbyde ophold på
'og badning fra strandarealet. Stilles krav i derillehenseende
overfor' ejeren eller dennes repræsentanter, vil meddelelse
herom straks blive .~IBtillet fredningsnævnet.
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.. • Adgang ti~'det fr~dede areal ma kun finde sted l-ra:uen (III s i,Ian-

den føre ..de offentlige ve j og fra tilgrænsende str&lldstræblinger.
Det fredede areal vil nærmere blive angivet på et af en landin-
spektør på naturfredningsmBvnets bekostning udfærdiget kort,
hvorpå badehq4et og den afspærrede del af stranden vil blive ind-
tegnet. Kortet ve~hæftes frednin[soverenskomsten, og en genpart
af dette vil ved nævnets foranstaltning blive henlagt i ejendom-
mens akt på tinglysnil~5kontoret.

12. Nærværende overenskomst vil ved nævnets for-anstaltning blive ting-
lyst ser-'litutstiftende pJ. e j enaOt,illle!i..Påta~eretten skal tilkomme
naturfredningsnævnet for Svendborg ar.a.to~'Aunslev-Bovense sogne-
råd hver for sig eller i i'orenine. Samtidig kvitteres til aflysnil1;g
den under 24. december 1954 t~nglyste frednin~soverenskomst og
den under sanme dato tinglyste udskrift ~f f~edningsnævnets proto-
kol.

Iuelsberg, den 4 - 11 1961
G.luel.

Naturfredningsnævnet for Svendborg amt, den 8. nov.196l.
Dige

Herluf Rasmussen
Th. Thlfusen.

Foranstående overenskomst tiltrædes.
Aunslev-Bovense sogneråd

pr. Aunslev 17/11 -ol

,

~Hans Hansen, Sognerådsformand.
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(I de Slnderjydske lamb.
e) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn •

Kflbers} _
. bo æl:Kred,tors p

Gade og hus nr.:

,",~92- -t i~;) .......'1
V. '..J. I '. 1 'stempe1-og gebyrfri ihenhold til lovbekendtg.

nr. 194 16/6 1961 § 32.etk.6.
Påtegning

på fredninesoverenskomst vedr. matr. nr. 22 Reistrup b~, Aunslev sogn,
udstedt 4. og 8. nvbr.1961,tinglyst 28. s.m., sålyden4e:

Det Ted nwrværende overenakomet fredede areal ~r
angivet på vedhæftede kort. hvoraf en genpart bedeø benlagt 1 ejen.-
dommens akt.

Anmelder:
Naturfre~ingsnævnet
borg amt.

~

for Svend-

Haturfredningsnmvnet tor Svend)org amt,
den l. tebraar 1962.

Dige. ,

... - '011 .• " 'w ....... ,
Lyst.~ -'S/./I2-Akt: Skab.~Nr. ~.y?a/nU . .~~~ rr·

eenpaitens Tigtighed b~~~ft
s. b.perse • ..

.~.' .

'~



Akt: Skab -" nr.!

Hatr. nr. 22-
Regstrup By. AvnsZeZl fJOg71.
Vindinje Herred. SrJønå6or~ Amt.

Udlllfrdl~et p4 grundlag af matriki!l kor/et. $uppleret
med hejn ornlcrinj 6aåehu$ OJ !Jlgnatur for skrÆnt

.lo< efter 0l'm4la"n!l ~ unåør56gøl5e pd !J/edel.

J(!IlJOTj ijanuar 191Z

• ee
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e)bd. og bl. i tingbogen. . •

an. nr.• ejerlav. sogn1 :.~OEC.19 ~/6 • (\ 171l..i {t:
Gade og hus nr.:

Købers} -bo æl:Kreditors p

Frs. 64/1976

stempelfri i.h.t. lovbekendtgørelse nr. 74 §83

~1l1leø tu tftdninPOVeftDSkoIae'
tiilgl7St 28. DOV'eaber 1961.

I ton1D4elø JIe4 1Dd.re1mt DC af qen40 ea _tr. u. 1-1>

llegstrup b7. AuDølev BOP t11 ottatl1s' trtt14øOJU"Ade (c1qeølpiDg)

bestemmes tfipn4e f.a.v. anglr nZ'8%ld.Uea1et _tr. nr. 22:

l. B~eDdoaeD. ... 1kJEe u4en eld.ped. uU .. de plU1ebere"1ge4e

~tt. og anvend .. t11 ·~t.toaaA1 ~ "ophold. .._

2. 8ltremt aODedmaoarA4eeller ouw1Jløp1ad8 JØCl u'ophold eller

l1pen4e akt:i:ri'.t_~ 4_ 1ldce ~e :har .1st- pi. at Patfe .
~ . . .

befolJm'lngen adpJls til ~ ..~ .. vøt eUer raord tor
,. .

r .~ •• • ..:

_tr. Dr. 1-b Beptrup b3'. .lUDalft' 80sn. al. der ikke fa elis••

• ~en4~ etab1.u'eø ~ ..... ··W atr. Dr. 1-b ~'Np..
b7• .luD81evaop, OSfri.~~ tac1l1'etU' (altal t011...

. . .. ; _ :;;;; .~~. ;,~, 7;4~::J,,',~

b7Plnc 0l l1pe1lCle) al ~ .~ .. pi. at bUw ~., at
_ • _., r ," •

anc1re eD4 triti4eomri4eta ..... , 11__ cl.r heUer ikke d

.rinde samdrift sted mellem amtets fritidsområde og eventuelle
h_. _ .... ·.1 t.t. 4 ~ v.. •
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Q78 aktiviteter.

I',

Der må ikke noget steds på tri ticlsområdet uden tor gArdens

bYgD) ngøområdevest tor den planlagte øt8JØej, opl.res andre

bygninger end toiletter samt eventuelle bygværker tor red-

ningsmateriel og førstehjælp. Det skal 40g efter fred"" Dge-

JD3'D.4ighedernesgodkendelse være tilladt at optere legeappa-
rater for bem pi det åbne stykke mellem det fredede hegn og
toiletterne.

I

4. Ejeren at _tr. Dr. l-b Regstwp b7. AuDalevsogn varetaser

.forebysgelse ~ alIader pl cle' leveD4e hep ae1l8Jll denne ejen- )

do. OS stranden og retablerer ~ eventuelle skader på

hegnet. torArsaget at triti4øOll1'Mets peter • .A.dsr4.d.et tor-

;p11~e;rsig t1l hele ~t ~~ hol~ ,alTel tri~~OJIridn _tr.

Dr. l-b ReptNp b7. Almalev .op 08 hele atiftndeo. matr. u.
- # .,

22 ~tNP b7t .luDelev eop Mds1iøatUS æeD for papir, plastik
• "_ 4'" f _ • '.

og andet attal4. -,
........ :.

)

,. Der aA ~ UeIl tOJ: g6r4eDs bn?'1npOllrA4e ~tu belysnins

pi t~t1uoarl4et. Un4tqet J:utstta ø oriflZl~ ved. to!- )
'- -- ~, ..~~~'~~ ....~.~.,:.~_. ~

6. Ved eJea40maenø adpne; W aUucleD opal68 es Ye411pholclee

.teclse d.en t11 eDhver 1;14 pd4eÅdeatAPe ~TdD68ltendGla. ~"
. ~, ~

på _tr. Dr. 22 Jleptrup 'br, anelev __ ... ordeDøecl--t.,.. . .. . .
": . ':: ~:J~::.\.~ ~;.\ , J

' ....~ f " >

-.f·
~, • ,t... l •

, ol:' ':,~'i~/:.. \~. ;;f_'~= ":, "~"~~. .
~.':;~..-.;',.',~~.~;:~.t\.{1.~~. ~ :' ....
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T~beskad1gelse udrørt af strandens gæster mod badehus,

badebro, hep og skilte beliggende pi. .. tr. Dr. 22 RegstNp ~1

Aunslavsogn, erstattes d .. tet.

8. I forbindelse' med ' luJåains at almen kørende trafik på stranden,

_tr. nr. 22 ltegstrup 1>7, A.un.ølevsogn, tillægges de 'til enhver

tid VB!Irende ejere af ejendOJllllene _tr. nr. 7-0, lo-e, >-.!, 12-a,

2... , 4-d, &-d, 9-d, 8-!, 11-a og l-k alle Beptrop by, .iunslev

sogn tærdselsret ad den 1.anp vestekellet pi _tr. Dr. l-b ReS-

atrup by. Armslev sogn planlagte øtamve3, og videN frem til

nordskellet ar 8&l1li8 ejeDdoa. ~

Denne færdselsret er betinget al, at ovenn&fJ\l'nteejendom ikke
•pl anden aM. har vet1adpns.

Pl1ia1eberettiget • .r'er I3Iill!vatrendedekla.l'lltion er ~

IUltsrl4. wh'å1&e1;tor tek:n:Ucog au~ 08 ~ .... at" pdset luelJfbers.

tin~in6 sker ae4 tOlp'iori'et 1 ae4lø a.t Daftrb:e4-
fRt:()NINGSNÆVNET FOR

FY~JSAMTS
.SYDUGE FREDNINGSKREOS
EGEN~EVEJ'~ ~VE~QBORG
hr hedIl1 npJ'8WA.t;.

8vendbors, '- 9., dec ~
Jul. Paulsen

19'16

Indført i c.~gbagen for
RZTTEN I NYSORa t

-i ~:l 10. DEC. 1976
!tvn-J4!:V [,.
t·- b'l!JLYST Tint;bog:.

At.t:Skab

E. Stettenaen

Genpanenl rl&tfll*l beIcrafteI.

1.1M1~_o/I" ..-_r
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" matr. nr. 22 .Regstrup by, (UClIyIClu li Clommerkontor.',

.
Aunslev sogn. i ,

22.SEP.1978 * 01q63 7
Anmelder:

Tillægsdeklaration:
..........

Thi bestemmes:
Fredningsoverenskomst af 4. november 1961 om fredning af

matr. nr. 22 Regstrup, Aunslev sogn, lyst den 8.Jnovember 1961, skal
ikke være til hinder for, at den på skrænten mod arealets landside

) voksende beplantning ~f tjørn, slåen og andre buske udtyndes, særlig

)•

•e'.

Bestilling"
formul~

y

ved kapning af udgåede slåenbuske. Ved udtyndingen må ikke anvendes
motorsav eller andet maskindrevet materiel og arbejdet ~r tilrette-
lægges under bistand af en forstkyndig.

Tinglysning af kendelsen vil ske ved nævnets foranstaltning.
Kendelsen kan af de ~eberettigede inden 4 uger indbringes

for Overfredningsnævnet •
Fredningsnævnet for Fyns Amts Sydlige Fredningskreds,

den 21. september 1978.

~~ Paulsen ~
formand

Indført i dagbogen for
RETTEN l NYBORG,
ti 1)!1 22. SE~ 1978

LYST Tingbo~1 t\(..V"lsl!.vT1..
Akt:Ska~ c~ 54~

,. .... -
. E. Steffenser.

':. (;enp~':te~s r.lgtlghed bekræftes •

. -t;· '!/l1!~~



02738.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02738.02

Dispensationer i perioden: 18-12-1987 - 04-06-1992



•
e
•

REG. HR.
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej 15 • Telefon (09) 211693

• J t;t ":t:t ~,.
~'" /(~, ,

-~. '<:: '< j ~:~f:,eIS~"5700SVENDBORG, den 18/12 1987
~, C-'
tY ( ( ../

., ".' Journalnr.:Frs. 343/1987

Man har d.d. tilskrevet Fyns amtskommune, landskabsafdelingen,
således:

Odense,

1~~tI

Ejendommen matr. nr. 22 Regstrup by, Aunslev er fredet ved fredningsoverens-
komst lyst 28. november 1961 på visse nærmere vilkår.

I 1976 erhvervede amtskommunen naboejendommen matr. nr. l-b smstds. med
henblik på anvendelse som offentligt fritidsareal. I den anledning godkendte
fredningsnævnet en overenskomst mellem ejeren af matr. nr. 22, Juelsberg Gods,
og amtskommunen om benyttelsen af matr. nr. 22 og matr. nr. l-b og meddelte
visse dispensationer fra strandbeskyttelseslinien med henblik på sikring af
arealerne til offentlige fritidsformål. Herunder blev godkendt en deklaration,
som også er tinglyst på matr. nr. l-b med nærmere bestemmelse om brugen af
arealet. Det hedder heri blandt andet, at ejendommen ikke uden enighed mellem
de påtaleberettigede må indrettes og anvendes til campingformål med natophold.
Der er desuden tillagt nogle ejendomme færdselsret over arealet. Påtaleberet-
tiget er amtsrådet og Juelsberg Gods.

Ved skrivelse af 7. december 1987 har amtskommunens landskabsafdeling for
fredningsnævnet forelagt spørgsmålet, om nævnet kan have indvendinger imod, at
amtskommunen tillader, at Arbejdernes Oplysningsforbund benytter arealet til
sommerlejr i dagene fra 15. - 17. juli 1988.

Det fremgår, at godsejer Erik Juel som ejer af Juelsberg gods ikke har haft
indvendinger imod, at amtskommunen i dette specielle tilfælde tillader afhol-
delse af den nævnte lejr.

Amtskommunen har tillige anmodet nævnet om at tage stilling til spørgsmå-
let, om det vil kunne tillades, at der opstilles campingvogne søværts strandbe-
skyttelseslinien.

Foranlediget heraf skal man meddele, at fredningsnævnet intet har at indvende
imod, at amtskommunen tillader afholdelse af den nævnte sommerlejr, uanset at
der vil blive tale om helc@gnscampering.Nævnet må dog forbeholde sig sin stilling
i fremtidige tilfælde. Det er en forudsætning, at der ikke sker indskrænkninger i
de ved deklarationen tillagte færdselsrettigheder, og at arealet efterlades i ryd-
deliggjort stand.

-t:e=ro \,1 E "eJ::r E \.;c
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Nævnet finder derimod ikke grundlag for i medfør af naturfredningslovens
§ 46 stk. 6, jfr. stk. l nr. l) at tillade opstilling af campingvogne søværts
strandbeskyttelseslinien. Der må henses til, at sådan tilladelse næsten und-
tagelsesfrit ikke meddeles til privatpersoner, og man finder af principielle
grunde, at der heller ikke her bør dispenseres fra lovens generelle forbud.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

NÆvnet har underrettet Nyborg kommune, Juelsberg gods, AOF m.fl., der lige-
ledes inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse, om foranstående.

3!o,smaike;l 1~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej 15 - Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG, den 25.6. 1990
Journal Dr.: F r s. 137/199 O

'. tilskrevet :Nævnet har d.d.
\

Arbejdernes Oplysningsforbund,
Skippergade 1,2,

5800 Nyborg

•
Ved skrivelse af 6. maj 1990 har De ansøgt om fredningsnævnets til-
ladelse til at afholde sommerlejr på Grønnehave den 10., ll. og 12 .

august 1990 . Sommerlejren ønskes afholdt på ejendommen matr. nr.
22 Regstrup by, Aunslev, der er fredet ved fredningsoverenskomst,
lyst 28. november 1061 på visse nærmere vilkår.

Fredningsnævnet har ved skrivelse af 24. november 1988 meddelt til-
ladelse til tilsvarende sommerlejr.

•

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet intet har at indvende
imod, at der afholdes sommerlejr påny i 1990 i overensstemmelse med
tidligere sommerlejre. Det er en forudsætning, at der ikke sker ind-
skrænkninger af de ved deklarationen tillagte færdselsrettigheder,
og at arealet efterlades i ryddelig stand. Der henvises til nævnets
tidligere tilladelser.

Nævnet har underrettet Nyborg kommune, Juelsberg gods, Fyns amtskom-
munes landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets
afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

~ tfI," Pauk~
Hans Chr. Poulsen
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•
Fredningsnævnet har modtaget en skrivelse af 24. februar 1992 fra
Fyns Amts landskabsafdeling, hvoraf fremgår, at amtet på visse
nærmere betingelser har meddelt tilladelse til Pigespejdernes
Fællesråd i Danmark til at afholde sommerlejr i dagene 1. - 10.
juli 1993 på ejendommen matr. nr. 1 b Regstrup by, Aunslev. Ejen-
dommen er fredet ved fredningsoverenskomst, tinglyst 28. november
1961 på visse nærmere vilkår.

Fredningsnævnet har tidligere meddelt tilladelse til tilsvarende
sommerlejr.

•
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens
§ 34, at nævnet intet har at indvende imod, at der påny afholdes
sommerlejr i 1993 i overensstemmelse med tidligere sommerlejr .
Det er en forudsætning, at der ikke sker indskrænkning af de ved
deklarationen tillagte færdselsrettigheder, og at arealet efter-
lades i ryddelig stand. Der henvises til nævnets tidligere til-
ladelser.

Nævnet har underrettet Nyborg kommune, Godsejer Erik Juel, Juels-
berg Godskontor, Fyns Amts landskabsafdeling m. fl., der inden 4
uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om
foranstående.
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