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Fredning.' Fyns amt.

Lokalitet: Offentlig strandareal samt fredning af stendiger på
matr. nr. 15E Bøjden by.

Kommune: Få borg
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FN 7/1-1961

Sikring af areal for offentligheden samt sikring af stendiger.

Ret for offentligheden til ophold på og bad~ing fra det til e-
jendommen hØrende udyrkede strandareal. Teltslagning samt hen-
stilling af biler, motorcykler m.m. er forbudt. Strandarealet
og skrænten skal henligge i sin naturlige tilstand. Ret for e-
jeren til at hente sand og grus m.v. i strandkanten i det om-
fang dette hidtil måtte være sket. Stendigerne må ikke fjernes
eller Ødelægges.
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(~~. Matr~ nr. 15b Bøjden by, Horne sogn.
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11 JAN. 1961

Anmelder: Natur~redningsnæv-
net for Svendborg amt.

Frell"I~l!~D'8nudvalget for Fy
Jr. nrs-,#~ ~. -.7'

Stempel-og gebyrfri i mfr.
af lovbk.nr. 106 af 21/3 1959.

UDSKRIFT
a~

protokol nr. VIII ~or naturfredningsnævnet for Svendborg amt
------00000-----

Ar 1961, den 7. januar afholdt nævnet møde i Bøjden, hvor
da foretoges:

]trs. 147/1960 ...

For nævnet mødte formanden, dommer Kaj Dige, amtsrådsmedlem,
gårdejer Herluf Rasmussen og·gårdejer Kr. Ploug.

Antruf~et blev ejeren, gårdejer Niels Henry Mikkelsen.
Nævnet besigtigede strandarealet.
Der fremlagdes udkast til fredningsoverenskomst, der ti1-

trådtes af ejeren og nævnets medlemmer.
Formanden bemærkede, at Svendborg amtsråd og Horne kommune

havde givet afkald på at give møde i sagen.
Der afsagdes herefter sålydende

K e n d e l s e:
Mellem landmand Niels Henry Mikkelsen som ejer a~ matr. nr.

l5b Bøjden by, Horne sogn, og naturfredningsnævnet for Svendborg amt- .oprettes herved følgende overenskomst:
l. Der tillægges almenheden ret til ophold på og badning fra det til

ejendommen hørende udyrkede strandareal med ca. 100 m kystlinje.
Fiskeri fra stranden må kun udøves med sportsmæssige redskaber og
kun på en sådan måde, at badende ikke derved udsættes ~or ulempe ••2. Strandarealet og skrænten skal fremtidig henligge i sin naturlige
tilstand. Fredningen er dog ikke til hinder for, rt ejeren og hvem
dertil måtte bemyndige henter sand og grus m.v. ved strandkanten i
det omfang dette hidtil måtte være sket. Stengærdet, der danne~

~4Irh~~f skel mod bådepladsen, undergives fredning i det omfang, det måtte:e .:----h-ø-~til min ejendom. ...
,. 3. Teltslagning samt henstilling af biler, motorcykler,
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cykler'er ~orbudt.
~ På stranden skal sømmelig adfærd ~agttages. U~ødig støj skal undgås.

Anvendelse af radio, grammofon eller musikinstrumenter er forbudt.
He~kastning af papir og andet affa~d, {herunder fyld, samt anden
urenlighed er forbudt.

5. Enhver, der opholder sig på stranden, er pligtig at overholde de til en-
hver tid af naturfredningsnævnet med ejerens tilsl~tning givne ordens-
forskrifter. Ejeren og hans folk har myndighed til ordens oprethol-
delse.

6. Ejeren forpligter sig og efterfølgende
gensinde at lede eller tillade, at der
art over strandarealet.

7. For fredningen kræves en erstatning på 1.000,- kr. Beløbet ønskes
.. udbetalt, når fredningsoverenskoms~en er godkendt af fredni~gs-
.. myndighederne og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkning om

pantegæld.
8. Såsnart overenskomsten måtte være tiltrådt af naturfredningsnævnet,

kan den tinglyses servitutstiftende på matr. nr. 15b Bøjden by,
Horne sogn. Påtaleretten tilkommer naturfredningsnævnet for Svend-
borg amt og Horne·~ogneråd.

Bøjden, den 7. januar 1961.
Niels Mikke1sen.

Fredningsnævnet for Svendborg amt.
Dige Herluf Rasmussen Kristoffer Ploug.

Da det skønnes af væsentlig betydning for almenheden, at der
tilsikres denne en uigenkåldelig ret til ophold på og badning fra det

ttil gårdejer Niels Henry Mikkelsens ejendom matr. nr. 15b af Bøjden
by, Horne sogn, hørende strandareal med en kystlinie af omkring 100 m
vil dette areal være at frede på de i foranstående overenskomst inde-
holdte ~ilkår, ligesom d~t i overenskomsten nævnte ste~gærde vil væ-
re at undergive fredning.

I erstatning tillægg~s d~~ ejeren 1000 kr., der udredes med
{ hå1vdelen af statskas~en og ha~~delen af Svendborg amtsfond, således
,~ at'beløbet ~db~ta1es~ 'når nærværende kendelse er tinglyst uden præju-

aicerende anmærkning om 'pantegæld.
Thi bestemmes:

Det til ejendommen matr. nr. 15b Bøjden by, Horne sogn, hø-
rende strandareal samt fornævnte stengærde 'fredes på foranstående vi1-

ejere af ejendonmen til in-
ledes spilnevand af nogen
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Dige Herluf Rasmussen Kristoffer P10ug
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