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Landskabsbevaring - offentlig adgang.

Den øverste del af SØbjerg bakke fredes, således at der i en af-
stand af 60 m fra toppen i~{e må bebygges eller beplantes, for-
synes med boder eller ~den skæmmende indretninger. Adgang for
offentligheden fra nord til en nærmere afgrænset del af bakketoppeli
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U D S K R I F T---------------af
OVER]'REDNINGSNÆVNETS KENDBLSESPhOTOKOL.---------------------------------------

År 1951, den 22. juni, afsagde ovel'fredningsn"Bvnetpå grundlag af
mundtlig og skriftlig voterine følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 839/48 vedrørende fredning af Søbjetg bakke.e I den af fredningsn-:evnetfor Assens amt den 28. juli 1948 afsagte
kendeiDe hedder det:

"'VedSk~i velne af 21. J!1ebruar1946 beg'Erede Datlmal'ksNaturfrednings-
4liorening rejst Spørgsmaal om Fredning af Sarup Sø og dennes Omgivelser,

nvorefter Nævnet ved et M,-.,deden 18. Juni 1946 bosigtip;ede Forholdene
og enedes om at undersøge Mulighederne for en frivillig Frodning af
Sarup Sø, samt at undersøge Mulighederne for Fredning af Sgbjerg Bakke,
der støder op til Sarup S0.- Sagen sendtos derefter til Naturfrednings-
raadet til Udtalelse, og Raadet udtalte i en Skrivelse af 12/10 1946, at
Søen alene fra et landskabeligt Synspunkt synes at v::ereaf saa stor VJErdi,
at Fredning bør iværksættes, og at Omraadet ogsaa fra on videnskabelig
Synsvinkel findes meget værdifuldt, hvorfor Raadet anbefaler Fredning,
idet det navnlig ønsker Forbud mod Beplantning, Rejsning af Boder og
andre skæmmende Indretninger paa Søbjerg Bakke, og ønsker en Udhugning i

~ranPlantagen fra Søbjerg Bakke ned til Sarup Sø, saaledes at Udsigten
fra Bakken til den lavtliggende Sø bevares.-tt Den 22. November 1946 holdt Nævnet derefter Aastedsforretning, hvor~
til alle interesserede var tilvarslet, og m~dt var bl.a. samtlige Lods-

~e~ere ved Sarup Sø og Ejerne af S0bjorg Bakke.
De mødte Lodsejere crkl'Erede, at de ikke ønsker frivillig at paa-

l~ege deres Ejendomme noeen Fredningsservitut, men at de 0nsker, at Søen
skal henligge i samme Tilstand Gom hidtil.

Ejeren af Matr. Nr. Ib, don nordJif':;eHalvdel af' S'1bjerg Bakke, Hans
C. Andersen, erklærer, at han i.ntet har at erindre imod, at Offentlighe-
den faar Ret til Færdsel ad Markvejen, der fra Sognevejen Sarup-Skaarup
fører mod Syd op paa Søbjerg Bakke, og at han er villig til at udfærdige
Deklaration derom, derimod ønsker han dog ikke at paa1~gge selve Toppen
Deklaration om Forbud mod Bebyggelse m.v., da han har under Overvejelse

tit bygge et Udkikstaarn deroppe. Han har dog ikke faset lavet nogen
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eTegni,ng heraf eller indhentet noc;et Tilbud.
Ejeren af Matr. Nr. 5a, den Dydlige Halvdel af Søbjerg Bakke, Gaard-

ejer Karl Petersen, Str~rup, bem~rker, at han intet har imod, at der
paalæggeo det ham tilhørende Ar~al af Toppen Forbud mod Bebygeelsc, Be-
plantning, Forbud mod Boder m.v.

Den 28. August 1947 afh01dt N'13vnetMøde med Ejerne af Søbjel"'gBakke,
Matr. Nr. Ib og 5a, Strærup By, Dreolette Sogn, Fabrikant H. C. Andersen
og Gaardejer Karl Petersen. Fabrikant H. C. Andersen fastholdt sin tid-
ligere Stilling og tilføjede, at han havde eivet ~in Søn, Johny Andersen,

41ftrærup, Tilladelse til at bygge et Udsigtstaarn paa Toppen, hvorfor han
henstillede, at Nævnet søgte direkte Forhandling med denne.

r den Anledning udsatte N~vnet Sagen og afholdt pnany Møde den ll.
4liecember 1947, hvor Fabrikant H. C. Andersen, der tillige gav Møde for

Johny Andersen, protesterede mod Tinglysnine af Servitut med Tilladelse
til Offentlighedens Adgang til Toppen og Forbud mod Bebyggelse m.v. og
begrundede sit ændrede Standpunkt dels med Uvidenhed om, at en Frednings-
kendelse skulde tinglyses, og dels fordi fremmede havde tiltaget sig
uretmæssig Adgang til hans Ejendom, efter at det val' blevet oplyst, at
Fredningssag var paabegyndt.

Han krævede pan Johny Anderscns Vezne en Erstatning paa 30.000 Kr.,
hvis et Forbud mod Bebyggelse blev Gcnnemført, idet han dog erkender,
at der ikke ham bekendt er lavet noeen Teoninger eller andre Forarbejder
til Bygning af et T(.~::,.rnpaa Toppen.

_ N1lvnet skal for saa vidt ane;aar Sarup Sø ud tale, at det, under
Hensyn til Lodsejernes Modstand og under Hensyn til at Offentligheden

efor Tiden ikke har nogen AdganB t:LI Søen, skønnes at Udgi.fterne ved en
Fredning ikke vil staa i rimeligt Forhold til de derved opnaaede Fordele.

~I For saa vidt angaar den af Naturfredningsforeningen ønskede Udhug-
ning af Plantagen pas Matr, Nr. 5a fra Toppen af Søbjerg til Sarup Sø,
saaledes at man fra Bakken kan se Sarup Sø, skvmner N1!vnet, at der ved
at foretage en saadan Udhugning vil V'Ere en stor Ri sika for, at hele
Plantaeen vil blive ødelagt, saaledes at den Erstatning, der skal gives
Ejerne vil overstige de geoloeiske og naturfredning8m~ssige Interesser,
og at Fjernelse af hele Plantagen vil forringe f3tedets naturlige Skønhed.

For saa vidt angaar selve Søbjorg Bakke, beliggende paa Matr. Nr. 5a
og Ib, Str~rup By, Dreslette Sogn, skanner Nævnet, at dets Højdepunkt,
der er af dominerende Betydning, og som kan ses videnom, er af saa stor

ttlandSkabelig Betydning, at den b0r fredes, saaledes at der i en Afstand
af 60 m fra det h0jeste Punkt, (der ligger pan Matr. Nr. Ib, jfr. Kortet,
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'tImilag 2) ikke maa bebygges eller bcplantcs~ rejoes Boder eller andre
skæmmende Indretninger.

Af Hensyn til den meget smukke Udsi~t; der er fra Toppen, sk0nner
N~vnGt det rimeligt, at Offentligheden fnar AdganG til sej_ve Toppen.
Adgangsvejen bliver den Markvej, der f0ror over Matr. Nr. Ib fra Sogne-
vejen Skaarup-Sarup mod Nord til Toppen; og Offcntlighed6ns Adgang ind-
skrænkes til et AI'f~al,del'mod Syd begr.onses af Skellet mod Matr. Nr.
5a og i øvrigt begrænses af en Linie trukket 5 m Vest fl/r Flagstangen,
5 ID Nord for det h0jeote Punkt til ~ II! øst for det h0joste Punkt i Skel-

4i-et mellem Matr. Nr. 5a og lb.- Dette Omraade skal nfmærkes ved Natur-
fredningsnævnets .Poranstaltning med Natursten, ligeGom Opslag om, at
Offentligheden kun har Adgang til dGtte Areal, paa Naturfredningsnævnets

~Foranledning vil v~re at anbringe pa~ Toppen.- Saavel sten som Opslag
~edligeholdes af Naturfredningsn~vnet.

For oaa vidt angaaI' den Del af Fredningen, der forbynor Beplantning,
Bebyggelse m.v., har Ejeren af Mntr. Nr. Ib erklBret, ~t han ikke ønsker
Erstatning, ligesom Ejeren af Mntr. Nr. 5a har tiltraadt dette.

For saa vidt angRar Erstatningen for Offentlighedan~ Adgang til
Toppen paa Matr. Nr. Ib skønner Nævnet, at Ulempen herved passende kan a~
sættes til 400 Kr., hvorved benmrkes, P.t Ejeren af Matr. Nr. Ib altid
tidligere uden Vederlag har tillndt Offentligheden Adgang til Toppen.

Hvad angaar det af Johny Anriorsen rejste Krav paa 30.000 Kr. i Er-
statning, fordi hans }'ador, Ejoren af Matl'. Nr. Ib, har givet ham Tilla-
delse til at bygge et Udsictstanrn paa Toppen, sk~nner N~vnet, at det

-under Hensyn til, at del' ifølge dat i'or N~nvnet oplysto ikke el' udf:erdiget
enoeen Tegnine; eller Projokt, ikku kan tages til Følge.

N':BJ'v'DI'OndeKcmdelse vil ,'1.1' Hensyn til Erstatningens Størrelse være..eat fOl'elx;ggeOV01'fredninc::mævnet til Godktmdelse.
Unukl'ift af Kcndelnc;n vi l væro at tinglYf30 paa Matl'. Nr. Ib og ~ja

Stl""Dl'Up./I

KendeIsens konklu8ion er Aålydondo;
"Beg:nringen om Frodnine ,~f 8nrup S:Jkan .i.kketagen til Følge.
'l'oppenaf Søb,jerg Bakke vtJ være at frode som ovenfor b0stemt. II

Kendelsen er indanket af fabrikant H. C. Andersen, dor principalt
påstår kendelsen ophxvet, subsidiært ~dgnnf,en til bakketoppen henvist
til en over gårdejer Karl Petersens arenl, f0rende vej.

Overfredningsnævnet har under et den 4. juli 1949 {-'lfholdtåstedsmøde
forhandlet med fabrikant H. C. Andersen ae andre i sagen interesserede,

-hvorhOS der efter åstedsIDødet er f",rt forhandlinger med ejeren af matr.



""1/

5a Strærup by, Dreslette s~gnt gårdejer Karl Petersen, samt forhand-
og brevvekslet med fabrikant H. C. Andersen.

Overfredningsnævnst har herefter besluttet at ændre kendolsens
bestemmelse vedrørende beplantning derhen, at fremtidig beplantning inden-
for en afstand af 60 ID fra bakkens højeste punkt forbydes, dog at gen-
plantning med træer, som ikke vil kunnt) hindre udsigten ti.lhavet, skal
være tillad t, hvis de nuværende træer fældes. Denne 'lmdr1ng er til tr~dt
af gårdejer Karl Petersen.

Under hensyn til, at fabrikant H. C. Andersen under forhandlingerne
~~r fremhævet, at han aldrig hRr n~gtet og ikke i fremtiden vil nægte

nogen cdgang til bakketoppen, som han har sk~nket til afbenyttelse for
almenheden, har overfredningsnævnet bC8luttet, at kendeIsens bestemmelser

."gående adgangen ad markve.ien over matl'. nr. Ib af Stnvrup by, Dreslette
'gn, skal udgå af kendelsen, og at bestemmelserne om almenhedens ret

til ophold på bakketoppen indskr~nke8 til at g~ldo det areal, der begræn-
ses af en linie 3,5 m 0st for, 3,5 ro vest for og 3,5 ID nord for den på
bakketoppen rejste flagst::me· ~.hmIM~RJ M J,dJt1d1 i~'

Da overfredningsn:Bvnet i~vrigt ka~ tiltr::.ededet i kendelsen anførte,
vil denne være at stadfæste med dG anførte :endrj.ngor.

På et nærværende kendelse vodh'-cftetkort nr. As 102 er gr:Enserne
for det fredede areal vist med en punkteret cirkel. GrTnsen for det
areal, hvortil almenheden skal have adgang, fremgår af en ps. samme kort
vist malskitse.

T h i b e s t e m m G s :
Den af fredningsnævnet for

~ndelse vedrørende fredninG af
ændringer.

~

,er.
let

Assens amt den 28. juli 1948 afsagte
Søb.j(n>~;Bakke stadfæstes med de fornævnte

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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LERGRAV·

TERRÆN AF SARUP 06S-TRÆRUP BYER
HAARBY OG DRESLETTE SOGNE
8AAG HERRED, ASSENS AMTSRA~DSKREDS

1:4000
111111",,/

100 50 O 100 200 300

: NaturfredningskonsuJentens kontor
København d. 26-9-49
By: Sorup og Sirærup
Sogn: Hocn·byog Dreslette
Pfan nr. As. 102
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