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Sikring af strandareal for offentligheden.

Ret for almenheden til ophold og badning fra strandarealet.
Teltslagning er forbudt. Strandarealet og skrænten skal frem-
tidig henligge i deres naturlige tilstand, dog må ejeren som
hidtil hente sand og g~us fra arealerne. Henstilling af biler,
motorcykler, knallerter og cykler er forbudt.
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OVERFRBDNINGSNÆVNBTS KENDELSESPROTOKOL.

År 1961, den 17. oktober, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1463/61 vedrørende fredning af de til eje~dommen
matr. nr. 7a og 7b af Emmerbølle by, Bøstrup sogn, hørende
strandarea1.er.

I den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den
5. marts 1961 afsagte kendelse hedder det:

l1r.1ellemgårde jer Godthardt H. Godtfredsen, Emmerbølle , som
ejer af matr. nr. 7§ h=Wdrbølle by, Bøstrup sogn, og naturfred-
ningsnævnet for Svendborg amt er indgået følgende overenskomst:
l. Der tillægges i tiden =ra l. maj til 30. september alme~~eden

ret til ophold på og badning fra det under nævnte matr. nr.
hørende strandareal, der mod øst begrænses af skræntens over-
kant. Teltslagning er forbudt.

2. Strandarealet og skrænten skal fremtidig henligge i deres
naturlige tilstand. Fredningen er dog ikke til hinder for ,at
ejeren og hvem han 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 er
forbudt.

4. på strandarealet skal sømmelig adfærd iagttages. Unødig støj
sk~l undgås. Anvendelse af radio, grammofon og musikinstru-
menter er forbudt. Henkastning af papir og andet affald,
herunder fyld, samt anden urenlighed er forbudt.



2.
5. Enhver, der opholder sig på strandarealet, er pligtig at over-

holde de til enhver tid af fredningsnævnet med ejerens tilslut-
ning givne orde.nsforakrifter Ejeren og hans folk har myndighed
til ordens opretholdelse. Forn~en skiltning med ordensforskrif-
ter vil blive opsat på arealet efter forhandling med ejeren og
på fredningsnævnets bekostning.

6. Ejeren forpligter sig og efterfølgende ejere af ejendommen til
.ingensinde at lede eller tillade, at der ledes spildevand af
nogen art over strandarealet.

7. For fredningen kræves en e:'statning på 7.000 kr. Beløbet ønskes
udbetalt, når fredningsoverenskomsten er godkendt af frednings-
myndighederne og tinglyst ~den præjudicerende ret~anmærkning om
pantegæld.

8~ Strandarealet vil nærmere blive angivet på et af en landinspektør
på fredningsnævnets bekostning udfærdiget kort, der vil blive
vedhæftet fredningsoverenskomsten, ligesom en genpart af kortet
ved nævnets foranstaltning vil blive henlagt i ejendommens akt
på tinglysningskontoret.

9. Såsnart overenskomsten måtte være tiltrådt af fredningsnævnet,
kan den tinglyses servitutstiftende på matr. nr. 7~ og 6~ Emmer-
bolle by, Bøstrup sogn. Påtaleretten skal tilkomme naturfred-
ningsnævnet for Svendborg amt.

10. Forsåvidt fredningstilbudet ikke er endelig tiltrådt af fred-
ningsmyndighederne senest den l.'maj 1961, er e jeren ikke mere
bundet ved dette tilbud, ob aflysning af overenskomsten skal
derefter finde sted efter ejerens begæring og på fredningsnævnets
bekostning.

ll. Forsåvidt det strandsøgende publikum måtte være til væsentlig
ulemre ved at færdes på ejerens landbrugs jorder, kan ejeren kræve,
at der af det offentlige opsættes betryggende ·hegn på skræntens
overkant ud mod stranden~ Vedligeholdelsespligten skal påhvile
det offentlige.

Emmerbølle, den 2-12-1960 '
Gothardt Godtfredsen

Foranstående fredningstilbud tiltrædes.
Emmerbølle, den 5-3-1961

Ths. Andersen Dige Kai W. Jensen

De~ 5. marts 1961 er dernæst mellem gartner R. A. Hansen,
Emmerbolle, Som ejer af matr. nr. 7Q Emmerbølle by, Bøstrup sogn,



og nævnet indgået sålydende overenskomst:
l. Der tillægges i tiden fra l. maj til 30. september almen-

heden ret til ophold på og badning fra det under nævnte
matr. nr. hørende strandareal, der mod øst begrænses af
skræntens overkant. Teltslagning er forbudt.

2. Strand arealet og skrænten skal fremtidig henligge i deres
naturlige tilstand. Fredningen er dog ikke til hind er for,
at ejeren og hvem han 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 er
forbudt.

4. På strandarealet skal sømmelig adfærd iagttages. Unødig støj
skal undgås. lU1vendelse af radio, grammofon og musikinstru-
men ter er forbudt. Henkastning af papir og andet affald,
herunder fyld, samt anden urenlighed er forbudt.

5. Enhver, der opholder sig på strandarealet, er pligtig at
overholde de til enhver tid af fredningsnævnet med ejerens
tils~utning givne ordensforskrifter. Ejeren og hans folk
har myndighed til ordens opretholdelse. Fornøden skiltning
med ordens forskrifterne vil blive opsat på are alerne efter
forhandling med ejeren og på fredningsnævnets bekostning.

6. Ejeren forpligter sig og efterfølgende ejere af ejendommen
til ingensinde at lede eller tillade, at der ledes spilde-
vand af nogen art ove~ strandarealet. Herved bortses fra
en over fornævnte matr. nr. førende grøft, som fører spilde-
vand fra højere liggende ejendomme. Til denne grøft må der
ikke ske tilslutning af spildevandsledninger andetsteds fra.

7. Ejeren stiller et areal af fornævnte matr. nr. på ca.
600 m2 til rådighed som parkeringsplads. Arealet begrænses
mod syd af parcellens sydskel. Den i skellet ud med den
offentlige vej værende hegnsplantning ryddes af det offent-
lige. Mod nord begrænses arealet af en linie, som løber
parallelt med sydskellet i en afstand af 7 m fra dette, mod
vest af skræntens overkant ud mod stranden og mod øst af
den ca. 80 m fra skrænt overkanten mod nord løbende private
ve.j. Pladsens nordskel hegnes og hegnet vedligeholdes af
det offentlige.
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8. For fredningen og for udlæggelsen af parkeringsplads m.v.
kræves en erstatning på 3.500 kr. Beløbet ønskes udbetalt,
når fredningsoverenskomsten er godkendt af fredningsmyndig-
hederne og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkning om
pantegæld.

9. Ejeren lader i forbindelse med indretningen af en lejrplads
på matr. nr. 7Q opføre en toiletbygning umiddelbart øst for
det und er punkt 7 omhandlede are al, ind eholdende 2 afdel in-
ger, en for kamperingspladsen med 3 dame-, 2 herretoiletter
og l pissoir, og en afdeling for de strandsøgende indehol·-
dende to dame toiletter, et herretoilette og et pissoir~ som
forsynes med vand fra de af ejeren indrettede installationer~
og hvis spildevand m.v. tilsluttes ejerens afløb, forsåvidt
der af det offentlige som et led i erstatningen for frednin-
gen og for tilSlutningen til ejerens installationer udbeta~
les denne et yderligere beløb af indtil 10.000 kr., dog
højst en trediedel af de udgifter, som efter forelagte regn-
skabsbilag må antages at være medgået til byggeriet, herun-
der brønd, punpe, septictank og sivebrønd, tilslutning til
elektrisk ledn ingsnet og øvrige indret ninger, i hvis benyt-o
telse det offentlige del tager. I t ilfælde af at enighed
mellem parterne herom og om udgifternes størrelse ikke kan
opnås, underkaster parterne sig voldgift ved tømrermester,
sognefoged R~ F. L. Mortensen, Tranekær, eller i tilfælde
af dennes forfnld af Gen, som Rudkøbing ret dertil måtte ud-
pege. Det er en forudsætning fra ejerens side, at de nævnte
indretninger g<Xlkendes af sundhedsmyndighederne , og at byg·-
ningens udseende og beliggenhed godkendes af fredningsmyn-
dighederne. Til ejerens del af toiletbygningen m.v. skal
alene dennes kamperingsgæster have adgang. Adgang til den
offentlige del nf t oiletbygningen skal alene kunne ske fra
den offentlige vej. Ejerens toiletbygning og det offentliges
tilbygning m.v. skal være fuldført senest l. maj 1963. Den
i dette stykke omhandlede erstatning udbetales, når bygnin-
ger m.v. er færdiggjort og godkendt af sundhedsmyndighederne
og fredning~dighederneo Såfremt ejeren af ejendommen op-
horer med at benytte den ham tilhørende del af toiletbygnin-
gen, .er det offentlige berettiget til fortsat at benytte de
i forbindelse med det offentliges toiletbygning stående
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installationer. ligesom det offentlige skal være berettiget
til at overtage ejerens del af bygningen efter vurdering af
een af retten udmeldt mand, med fradrag af det allerede ydede
tilskud.

10. Det er endvidere en forudsætning for fredningstilbudet, at
det offentlige på det under 7 omhandlede areal indretter
og vedligeholder eh parkeringsplads, at det offentliges an-
del af toiletbygningen med installatione+ vedligeholdes,
og at bygning m.v. samt parkeringspladsen og strandarealet
renholdes i fornødent omfang af det offentlige.

ll. Strandarealet og parkeringspladsen samt den til toiletbyg-
ningen best emte plads vil nærmere blive angivet på et af en
landinspektør på fredningsnævnets bekostning udfærdiget
kort, der vil blive vedhæftet fredningsoverenskomsten, lige-
som en genpart af kortet ved nævnets ~oranstaltning vil
blive henlagt i ejendommens akt på tinglysningskontoret.

12. Sås~art overenskomsten måtte være tiltrådt af fredningsnæv-
net, kan den tinglyses servitutstiftende på matr. nr. 7~
og 6c Emmerbølle by, Bøstrup sogn. Påtaleretten skal til-
komme naturfre dningsnævnet for Svendborg amt.

13. Forsåvidt fredningstilbudet ikke er endelig tiltrådt af
fredningsmyndighederne senest den l. maj 1962, er ejeren
ikke ære bundet ved dette tilbud, og aflysning af overens-
komsten skal derefter finde sted efter ejerens begæring på
fredningsnævnets bekostning.

Emmerbølle, den 5. marts 1961.
R~ Hansen

For naturfredningsnævnet for Svendborg 2mt:
Ths. Andersen Dige Kai W. Jensen

Da det skønnes af væsentlig betydning for almenheden, at
der tilsikres denne en uigenkaldelig ret til ophqld på og bad-
ning fra det til ejendommene matr. nr. 7~ og 7b Emmerbølle by,
Bostrup sogn, hørende strandareal med en samlet kystlinie af
ca. 490 m, vil det te areal være a t frede på de i foranstående
overenskomster indeholdte vilkår.

I erstatning tillægges der ejeren af matr. nr. 7~, gårdejer
Go~thardt H. Godtfredsen, 7.000 kr., og ejeren af matr. nr. 7b,
gartner R. A. Hansen, en erstatning på henholdsvis 3.500 kr. og
højst 10.000 kr., jfr. overenskomstens punkt 8 og 9.
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Under hensyn til, at det må antages, at det fredede areal
vil blive søgt af beboere fra hele landet, og ikke fortrinsvis
fra Svendborg amt, vil de for de to fredninger fastsatte samlede
erstatningsbeløb være at udrede med 3/4 af statskassen og 1/4
af Svendborg amtsfond.

De i overenskomsten vedr. matr. nr. 7Q i punkt 10 omhandlede
udgifter til indretning og hegning af parkeringsplads, samt til
vedligeholdelse af parkeringsplads og toiletbygning med instal-
lationer samt renholdelse af de nævnte bygningsindretninger, af
parkeringsplads og af str8.ndareal udredes af Bøstrup kommune .."

Konklusionen lyder således:
"Det til ejendommene matr. nr. 79;.og 7Q af EJPIllerbølleby,

Bøstrup sogn, hørende strandareal m.v. undergives fre~~ing på
de i foranstående fastsatte vilkår, herunder også vilkår med
hensyn til indretning, vedligeholdelse og rengøring af parke-
ringsplads og toiletbygning m.v."

Sagen er forelagt for overfredningsnævnet i medfør af natur-
fredningslovens § 19, stk. 3.

Overfredningsnævnet har den 15. april 1961 besigtiget de
pågældende arealer og forhandlet med sognerådsformand Niels
Jørgensen, Bøstrup sogn, samt de af kendelsen berørte grundeje-
re.

Med hensyn til det i overenskomsten med ejeren af matr. nr.
7a, gårdejer Gcdt}lardtH. Godtfredsen, under punkt 11 anførte,
hvorefter ejeren kan kræve, at der af det offentlige opsættes
betryggende hegn på skræntens overkant ud-mod stranden, og at
vedligeholdelsen heraf påhviler det offentlige, bemærkes, at
over fre dn ingsnævne t har opnået en mind el ig -overenskoms t med
ejeren, hvorefter d enne er indforstået med, at han mod en for-
højelse af erstatningen på 1.000 kr. påtager sig at opsætte det
omhandlede hegn i det omfang, han finder det nødvendigt.

Med hensyn til det i overenskomsten med ejeren af matr~ nr.
7Q, gartner R. A. Hansen, under punkt 9 og 10 anførte, hvorefter
ejeren forpligter sig til at opføre en toiletbygning samt en
tilbygning hertil, der skal være frit tilgængelig for almenhe-
den, mod en yderligere erstatning på indtil 10.000 kr. (dog
højst en trediedel af byggeudgifterne) bemærkes følgende:

Det er en forudsætning for disse bestemmelser, at den for-
nødne tilladelse kan opnås fra statsministeriet til opførelse
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7.
af be bygge l sen , i det omfang en sådan tilladels e kræves, s om
følge af at arealet er beliggende mellem stranden og den af
strandfredningskommissionen fastlagte byggelinie i medfør af
naturfredningslovens § 25, stk. l.

Det er tillige en forudsætning, at kommunen betragtes som
ejer af den offentligt tilgængelige del af toiletbygningen, og
at bygningen ved kommunens foranstaltning gennem forsikring
eller på anden måde sikres genopført i t ilfælde af, at den
skulle gå t il grunde som følge af brand e.l.

Sognerådsformand Jørgensen har iøvrigt overfor overfred-
ningsnævnet erklæret sig indforstået med, at farpligtelserne
i henhold til overenskomsten med gartner R. A. Hansen punkt 7
til at rydde hegnsplantningen og vedligeholde hegnet og i hen-
hold til punkt 10 til anlæg og vedligeholdelse af parkerings-
plads, vedligeholdelse af den offentlige del af toiletbygningen
og renholdelse af de1'l..nedel af bygningen, af parkeringspladsen
og af strandarealet påhviler kommunen.

Idet over fredningsnævne t finder, at åbning af strand arealer
for offentligheden til brug ved ophold og badning for. tiden er
en af fredningsbestræbelsernes vigtigste formål, jfr. herved den
ved lovændringen i 1959 indføjede § 37 i lovbekendtgorelse 106
21. marts 1959 om naturfredning, og idet bemærkes, at tilveje-
bringelse af offentlige toiletter efter omstændighederne kan
være en væsentlig og berettiget del af en sådan fredning, kan
overfredningsnævnet med de af det foranstående følgende ændrin-
ger og under de anførte forudsætninger tiltræie fredningsnæv-
nets kendels e.

I erstatning udbetales følgende beløb:
gårdejer G':dt'lardtH. Godtfredsen ••••••.•.••.•.. 8.000 kr.
gartner R. A. Han.sen•........................ o .. 3.500 ~.
alt med 5% rente fra 5. marts 1961, og til betaling sker, samt
et beløb af indtil 10.000 kr. (dog højst en trediedel af bygge-
udgifterne) på de i overenskomsten under punkt 9 angivne betin-
gelser.

To kort nr. Sv 110 A og Sv 110 B visende grænserne for
de fredede arealer er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s :
Den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 5. marts 1961

afsagte kendelse vedrørende fredning af de til ejendommene

I

i
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matr." nr. 7~ og 7b af Emmerbølle by, Bøstrup sogn, hørende
strandareal er , stadfæstes med de af det foranstående folgende
ændringer.

Der udbetales folgende erstatningsbelob:
gårdejer Gcdthardt :ijoGodtfredsen••"0 ••••••••••••• 8.000 kr.
gartner R. A. Han.sen ••••••••••••••• " 3.500 kr.
samt fornævnte belob af indtil 10.000 kr. på de i overenskom-
sten under punkt 9 angivne betingelser.

E~statningsudgiften 11.500 kr. med" renter som nævnt samt
fornævnte beløb på indtil 10.000 k!. udredes med 3/4 af stats-
ka~sen og 1/4 af Svendborg amtsfond.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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UDSKRIFT
al

»n'tokollea fo~ uturfre4,ning.uvne' .tor SVendborg .....
• .. 1(·· •• 00000- ......

År 1960 den 2. deceaber toretog tor.maa4en alene.
Prll. "11960 Ellmer'Hlle etran4.
fOrhandling med gårdejer Godttped 8odtt.red8.n~ .o.~un4erekr.Y

trec!n1l1B8tilbuct'Vedrørende sin dal at stranden henhold.ert. nord OS 874
~cr den offentlige ve3s udaund1ng.

D1&e
Ar 1960 den 30. oktobe)" foretoe: fora811delltGOlDler XaJ :Dige,

alene,
Fre.5)/1960 Strandenyed E~.rbøl1.1 le-

ebup sogn.
Formanden forhandlede 1 Lejbell. me4 eogn.l'idato1"ftleJul, "rd.~el"

51.1e J.re.asen o. kommunens deltageløe 1 uds1!"erne ye4 .tablering at
~fu:·b.lie .trane som ottelltli8 baQe.~~andt herunder na.'YJlllg øpersedlet
oa. hvorvidt kommunen Yil ~r. Villig til at bekoste indretn1n, OS ved11.
ceholdelae !f parkeringåplade ved etrandea. SognerAdstoraanden erklarede
a1g positivt indstill.t til epørs.målet om p8rk.r1nge~lad •• idet han
11.11.torele". eagon tor .ot.~er!4et.

Rerett.r rettede formanden henvendelse tl1 den ftle ejer at matr.
nr. 1b at Bmmerbølle by. Beetrup sogn, frugthandler R.A.llansen. der er-
klærede siS Vill1g til at medV1rke til en fredning at det til e3endomme.
hørende strandareal 80m offentl18 badeatrancl SeJlt til atgt ....l •• at jo1'4
til ~ark.r1ng8plad.. E~eren oplyste samtidis. at haa piteDker at indrette
OUlpln8-ftlade på ejendommen.

Sasen ude."_
Dige.
11'0 1961 den n. januar atho1dt u",-et .e4. Ted mnmerbølle

.trancl.. hvor da toretoge ••
tre. 53/1960 SpørB8mål om fredning ot det tl1



ejendommene ma"1". nr. 7a.7b IDIm1er_lle
b7, lWøtrup .op,herende strandareal.

__ Po~ nævnet mødte suppleanten for det amterådsvalgte medlem,
~tsr~d8medlem Thomae Andersen og det kommuneTalg1e medlem lærer Kai
Jensen. '"

Op

For sognerådet mødt. sognerådBformand Niels Jørgensen og
.ognefoged Lars Christensen.

Zjeren.af matr. nr.
For ejeren at aab-.

sItetælle tru Hans •••
Endvidere mødte arkitekt MartinU8aeft, Svendborg.
ner fremlagde ••

A.l-2. T1ngbos~atte8ter.
B.1-4. Genpart at tilsigelser til de 1 ejendommen interesserede.
C. Genpart at meddelelaer t11 Svendborg amtsråd 0& Døstrup kommune.eD. SkriTel •• Id 2. november 1960 fra Bøstrup sogneråd.
E. Fre4n1na8t1lbud at 2. december 1960 fra gårdejer Godttredsen Tedr0ren4e

matl". nr. 7a.
F. Udkast til tredn1ngøtilbu4 vedrørende aatr. nr. 1b.

Strandarealerne beøigtlgedee, hTor.~t.r mødet henlagde. t11
gårdejer Godtrredæenø eJendom •

•årde~er GodttredaeB rejste for sit vedkommende spørgsmål
om vedligeholdelsen at det i tilbud.t. punkt 11 omhandlede hesa. idet han
bad oplyst, hvilket beløb. der Yil kunne tilkendes ham 1 1derllgere er-
atatninc, såfremt ved11geholdelseep11gtea pAlsggea ejendommen.

Nævnet drø~tede herefter med fru Hanaen og arkitekt Martinus-
sen spørgsmålet om starrelaen at dG u4g1tte~t Bom Vil medså til de 1 tl~-ebud·eta poet g oJlhan"lede installationer, idet tru Hansen dele under' hensyn
til, at man endnu ikke havde noget sikkert øverb11k over udgifterne.

- .
størrelse, og dels fordi ~ Hansen, uanset at hun har generaltuldmagt fra
sin mand, dog gerne ønskede at drette spørgsmålet med sin mandt der se~ler
som matros og ferst vender hjem omkring l. marts 1961.

SoperAdetor.mand :l1els Jøzgemm erklærede, at kommunen var vil.
lig til at påtage eig de i udkastet vedrørende metre nr. 7b punkt lo om-
handlede forpligtelser.

GArdejer Godtfredsan erklærede, at han vil vedstå sit tilbud
uanset, at den deri indeholdte tidsfrist eventuelt overskride8,

Nævnet vedtog herefter, at udsætte sagen for at tilsige de
mødte påny, idet fru Hansen erklmrede at ville underrette nævnet, nar hen-
des mand vender tilbage.,eJ. Kai 11. Jens81l. Thø. Andersen.

L. Chr. Ohristensen. G. Godttred.en
Herefter fortsatte. mødet på

7a gårdejer G.Godttredsen blev antruffet.
nr. 7b, der er bortrejst, mødte dennes

Ntel. JørBeneen.
Luise Hansen.

Svendborg amte.,gehus, hvor



-,tamanden dommer Ka3 D1ge tiltrådte •••••••• • •• • • •
Endvidere'tiltrådte formanden det 1 4&& protokollen til-

førte vedr~rende frø. 53/1960. metre nr. '7a og 7b Bmmerbelle by. !e.trup
sogn.

Dige.

Ir 1961 den 5. marta afholåt nævne~ møde ved Emmerbelle
etr~d, hvor da foretogeø:

fre. 5;/1960 Forteat
J'er nævnet .fldte forJUltldan. dommerKaj Dige, suppleant ..

for det aatsrådsTalgte ~edlec amtsrldsmcdlem Tho.~. Andersen 08 det
kolUDune'Yalcte •• dl•• tor ~eU'up. leer Kai .lensen.

For Bøstrup komsuae,4er var til.agt.mødte ingen.
E~e1"rl. ~ _'tr. nr. 1& og 7b Emmerbølle by. :søstrup .018.

øårdejer G. Godttred.en og a&rtner R.A.Hansen blev cntru.f'ret.
Der fremlagde 8'

G 1-2. 2 på. ae omhandlede ejendo~._åen 4. februar 1961 t1ns1yete
meddelelser om fredningeeageLs rejsning.

H. Genpart af skrivelse at ,. februar 1961 fra nævnet til matrikeldi-
rektoratet.

I. t1ngbogsntteet af 2. mart& 1961 vedrørende matr. nr. 7b.
K. lorDlet udkast til fredningetl1bud vedrørende =atr. nr. Tb.

Det under K. fremlagt. tlålIaat bIeT gennemgået og blev ...-; I

efter ftrakellige rettelser tiltrådt af ejeren og nevne~. der ligeledes
t111rådte dei at gårdejer Godttre4eeD atS1Yn8 tilbud.

'.'lf~vnet afsagde herefter sålydende .
:oHDELSE I

•••• • • . l• • • • • • • • • • •

J_Ol!_ --00000- - ...

Udskrit1$ns rigtighed bekræfte ••
laturtr.dn1ngsnævnet for Svendborg amt, den 16. Dartø 1961.
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