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Fredning i Fyns amt.

"
Lokalitet: Matr. nr. 27 Egense

Kommune: Svendborg
Sogn :Egense ReO. nr.: 479-08-04
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1: 25.000,
\ ,

Ejer
e Areal- Fredet•

:Svendborg kommune

: FN 2/7-1960

Formål :Sikrlng af offentlig bade- og opholdsareal.

lndho~ :Der tillægges almenheden ret til ophold og badning på det udyr-
kede kystareal, der fremtidig skal henligge i sin naturlige til-
stand. Henkastning af affald og fyld m.v. er forbudt. Det er ikke
tilladt at lede spildevand af nogen art over strandarealet.
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FreønlngsD'nUdv~({et t.61 f~ _ ,y
Jr. nr·S-F "

Anmelder. Uaturfrednings-
~et for Bvendbo~g amt,
~4'

I,

Matr. nr•.27 af Egenseer og sogn.

. - 3.JUN.61 * 250f}

Stempel~og gebyrfri i med~~r
~f lovbekendtg. nr. 106 af
21. marts 1959.

FREDNINGSOVERENSKOWBT.

Mellem Egense sogneråd som ejer a~ matr. nr. ~l*.~ 21~
Egense by og sogn, og naturfredningsnævnet for\Svend~orglaat ,iB4g.~ tølgen~
de fredningsoverenskomsta
~.»er tillægges ·itiden fr~ l. maj til 30. september almenheden ret t~--- .Ophold på og badning ~ra det under nævnte matr. nr. hørende udyrkede

strandareal med ca. ..m ~~tlin~~(~ Ar!al~t_?e~r~see mod nord af den
nuværende grænse mellem dyrket og u~Yrket areal. Teltslagning på strand-
arealet er forbudt.

2. Strandarealet skal fremtidig henligge i sin ~turlige tilstand uden be-'
byggeIse eller beplantning a~ nogen art. Fredningen er dog ikke til hin--

tt der fo~p at kommunen, og hvem denne dertil måtte bemyndige, henter sand :
og grus m.v. ved strandkanten i det omfang, dette hidtil måtte være sket~

3. Henstilling af biler, motorcykler, knallerter og cykler må kan tinde
sted efter sognerådets ·anvisning.

4. På 8~raB4arealet skal sømmelig adfærd iagttages. Unødig støj skål und-
.' .gAs. AnYendelse af radio, grammofon og mus1kin~trumenter er fo~bu4t.

Henkastning af papir og andet affald, herunder fyld, samt ~den urenlig-o
. .

hed er forbudt.
5. Enhver, der opholder sig på 8trandarea~et, er pligtig at overholde de

til enhver tid.af fredningsnævnet~ .sognerådets tilslutning givne or-
densforskrifter. Fornøden skiltning med ordensforskrifterne·vil blive op~
sat på arealet eft~r forhandl~g med sognerådet og på tredniD8snævnete :I

bekostning.' i. . i I

~. Sognerådet forpligter sig og efterfølgende ejere af.ejendomm~D ~11ingem
. , ,

sinde 'at l~de eller tillade,·at der ledes,spildevand at nogen art<~ver
, '. ,,~.,.. '. -"

. ".. "JI. etra.n4arealet•.
Tb '.1Jf6 t1 . . .
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7. ~or'fredningen kræves ingen erstatning.

Strandareal~t ,vil nærmere blive angivet på et af en landinspektør på
. Inaturfredningsnævnets bekostning udfærdiget kort, der vil 'blive ved- J

, lhæftet fredningsoverenekomsten, ligesom en genpart af kortet ved næv- i
nete toranstaltning vil blive henlagt 1 ejendommens akt på tinglysn1nge
kontoret.

9. Såsnart overenskomsten måtte være tiltrådt af fredningsnævnet,
tinglyses servitutstiftende på matr. nr. 27 Egense by og sogn.
retten skal tilkomme'naturfredningsnævnet for gvendbo~g. ~t.
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tndflJrt t dagbogen I.r
Svendborg Herredsret

den 3 - JUN 196t
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