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FREDNINGSNÆVNET>



'. Fredning Fyns amt.

Lokalitet: Matr. nr. 44 og 48 Skovsby og Fiskopro~se

Kommune: Svend borg

Soqn Egense Reg. n~: 479-08-05

Ejer Privat

e) Areal ca. 9 ha

Fredet FN 27/10-1959

Formål Sikring af offentlig bade- og opholdsareal sa~t offentlig
adga~g til sKoven Tankefuld.

Indhold Der tillægges almenheden ret til ophold og badning fra strand-
arealet sa~t ret til færdsel i sKoven 'lnder visse nærmere fast-
satte ordensregler. Fornøden skiltning med de fastsatte ordens-
regler vil blive opsat på frednlngsnævnets bekostning.
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~~Matr. nr. 44 og 48 Skovsbo by og
~ Fiskophuse,Egense sogn.

.. -
~ - o ~- C '/~0.,-"r.-'. " "/ b

Akt: 8~ ~- Kr. q{;r
G'J. 14.JU;16D n_re. 75/1959

'l' 'j~1k J.~ .

17.NOV.59* jr. '1I.s-7~ ~ - f'

Ste~pel-og gebyrfri i medfør
af lovbekendtgørelse nr. 106
af 21. marts 1959.

Anmelder: Fredningsnævnet for
Svendborg amt.

FREDNINGSOV:ERE~JSKm.IST•

Mellem hofjægermester Axel Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkild~
som ejer af matr. nr. 44 og 48 af Skovsbo ,by og Fiskophuse, Egense sogn,
og Fredningsnævnet for Svendborg amt opr'ettesherved følgende overens-
komst:
l. Der tillægges i tiden l. maj til 30. september almenheden ret til op-

hold på og badning fra strandarealet matr. nr. 48 og ret til f~rdsel
til fods på veje og stier i skoven Tankefuld matr. nr. 44 begge af
Skovsbo by og Fiskophuse, Egense sogn.

2. Færdsel med cykler, knallerter, motorcykler eller andre køretøjer på
~+r~~ne~ o~ i ~koven er fcrb~dt. Hen8tilling af biler, motorcykler,
knallerter og cykler på strandarealet er forbudt udenfor den i stran-

~~j; .. ' r·

dens østende indrettede parkeringsplads. For parkering af motorkøre-
tøjer kan opkræves en af ejeren fastsat afgift. Ejere af motorkøretøj-
er bosiddende i Egense eller Svendborg kommuner kan, hvis parkerings-
afgift fastsættes, løse sæsonkort for en af ejeren med fredningsnæv-
nets godkendelse fQstsat betaling. Teltslagning på strandarealet må
kun ske efter ejerens forudgående tillade~se og mod erlæggelse af den
afgift,som~ejeren måtte blive fastsat herfor. Teltslagning i skoven

,tt vil ikke blive tilladt.
3. Enhver, der opholder sig på stranden eller i skoven, er pligtig at..



·, •
overholde de til enhver tid af fredningsnævnet med ejere~s til-
slutning givne ordensforskrifter. Ejeren og hans folk har myndig-
hed, til ordens og sømmelig adfærds opretholdelse.

4. Under forudsætning af at det offentlige forpligter s~g til at ren-
holde strandarealet og til at indrette og vedligeholde sådanne sa-
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nitære indretninger, son til e~~ver tid måtte blive krævet af sund-
hedsmyndighederne som betingelse for offentlighedens adgang til
badning fra strandarealet, kræves der ingen erstatning af ejeren
for' fredningen.

5. Fornøden skiltning med de fastsatte ordensfor~rifter vil blive op-
sat på strandarealet efter forha~dling Ned ejeren og på frednings-
nævnets bekostning. Endvidere vil med ejerens tilslutning og på
det offentliges bekostning det fornødne antal affaldskurve blive
opsat på strandarealet.

6. De fredede arealer -herUFder pa-::-keringspladsen-vil nærmere blive
angivet p& et af en landinspektør på fredningsn~vnets bekostning
udfærdizet kort, der vil blive veoh~ftet overenskOlfisten, licesom en
genpart af kortet ved n::evlletsforanstal tnine; vil ali ve henlagt i
ejendommens akt på tinglysrcinc.;sl\:OntoI'et.

7. Nærv:erende overenskor::.stviiI være at tiL~:lyse servitutsti t'tenr.ept-·
matr. nr. 44 og 48 af Skovsbo by og Fiskop~u8e, E&enE8 sogn. p~-
taleretten tilkommer fredl:inCSil:.:3vnet:'0:' Sve~ld'o(jrG amt.
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Foranstående
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fredningstilbud modtages, således at overenskomsten træder i kraft
tt den l. maj 1960.

Fredningsnævnet påtager sig med ejerens tilslutning at hegne
den foranomhandlede parkeringsplads ind mod strand-og skovarealet, så·
ledes at forbudt kørsel bindres.

Forsåvidt der af sundhedsmyndighederne måtte blive stillet
krav om etablering af yderligere sanitære indretninger end de alleredl
på stranden værende som betingelse for offentlighedens adgang til bad·
ning fra s~randarealet, vil fredningsnævnet overveje at deltage i ud-
gifterne til sådanne indretninger indenfor det beløb, som frednings~
net måtte være bemyndiget til at råde over, for tiden 3000 kr.,
forsåvidt de øvrige udgifter til sådanne yderligere indretninger dæk-
kes ad anden vej. Skulle såd~nne ~entuelle krav fra sundhedsmyndighe-
dernes side ikke blive efterkommet inden den frist, som disse myndig-
heder måtte have fastsat herfor, er ejeren berettiget til at betragte
overenskomsten som bortfalden.

..

Udgifter til vedligeholdelse af de på det fredede område
anbragte indretninger bortset fra de i punkt 5 omhandlede skilte er
fredningsnævnet uvedkommende.

Det er en forudsætning for fredningsnævnets tiltrædelse, at
Egense kommune påtager sig fornøden planering af parkeringspladsen,
renholdelse af denne og af strandarealet, opsætning af affaldskurve
og vedligeholdelse af.parkeringspladsens indhegning og af de til en-
hver tid anbragte sanitære indretninger.

Fredningsnævnet for Svendborg amt, den l t.~~-../7.f7.

Egense -
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kommune tiltræder foranstående, ligesom komm~en kan tiltræde, at ejeren

tter berettiget til ~t betragte overenskomsten Bom bortt~lden, torBåvidt
eTentuelle krav tra sundhedsmyndighedernes side om yderligere sanitære tor

anstaltninger ikke rettidig m~tte være bleve* e!terkommet.
Egense sogneråd den 11 nOTbr. 1959.

P. Ir. T.

Undertegnede ejer af de fredede arealer tiltræder
herved de af foranstående påtegninger flydende ændringer i overenskom-

Hvidkilde,
sten.
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De ved DPrv~r~~1e
[lvet pJ.4ve'.-l~:.f'e,ie :;:'H't, :,-'!)raf

Stem]~l-og Fe~yr-
fri i ufr. af lovbe~.
nr. ]06 af 2L/3 1959.

o~ere~Jk 'ill8t freiele arealer er an-
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