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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
HRderslev Amtsra~dskreds.

Fredningsdekl~ration.---------------------
Ældsteraadet for Brødremenigheden i Christiansfeld erklærer

herved P~H Brødremenighedens Vegne som Ejer ::ifEjendommen indført
i Tingbogen for FRvervr~a Bind II, Blad 4, Artikel Nr.54 Hf FAver-
vr~~ Ejerlav, Tyrstrup Sogn, og med bindende Virkning for den nu-
værende Ejer og senere Ejere af Ejendommen, at Skoven "Christinero",
der er beliggende p~a Parcellerne 13, 14, 15, 16 og 17 og pa~ en Del
8.fParcel 6, Kortblad 2, Kortdistrikt FI=l.vervra,::t.,undergives Fredning
i Medfør af § ~, i Lov Nr.140 8f 7.MRj 1937 om NRturfredning saR.ledes,
at Skovens særlige Karakter bevares.

Det bestemmes derfor, at Bevoksningen skA.lbevares under Tilsyn
af den tilsynsførende Skovrider, idet navnlig Fældning af Træer Hf
enhver A.rtkun mR.8 ske efter forud indnentet Tilladelse fra den Til-
synsførende , idet dog dennes Beslutninge~ - forsaavidt de ikke angaR.r
almindelig forstlig Udtynding - A.fEjeren eller Bestyrelsen for
Christina Fr.redericaStiftelsen i H8derslev kHn forelægges NA.turfred-
ningsnævnet for HA.derslev Amtsraadskreds til Afgørelse.

For Fredningen ydes der ikke Ejeren nogen Erstatning.
PR.A.taleberettigeter Naturfredningsnævnet for HR.derslev Amts-

raadskreds.

I
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Denne Deklaration kan ved Nævnets Foranstaltning og uden Udgift
for Ejeren tinglyses som servitutstiftende paa den fornævnte Ejen-
dom.

"I
I

Christiansfeld, den 28.December 1945.
Brødremenighedens Ældsteraad

Christiansfeld Jørgen NicolA.isen
otto Grell H.Gruschwitz

M.Øster C.Wtinsche J.Schmolke
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FREDNINGSNÆVNET
FOR·

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: ll. juni 2003
Journal nr.: Frs. 10/2003

Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22
Korinth
5600 Faaborg

Ved brev af 12. marts 2003 har statsskovdistriktet ansøgt fredningsnævnet om tilladelse (~
til opførelse af amtiteater ved Frøbjerg Bavnehøj i overensstemmelse med et vedlagt bilag
A og bilag B.

Det fremgår af brevet, at der er tale om et endnu ikke helt detaljeret projekt, men man vil
gerne have fredningsnævnets tilladelse til at omdanne festpladsen i overensstemmelse med
de allerede nu foreliggende skitser. '

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Aarup kommune, der i brev af 3. april
2003 har udtalt:

"
At projektet findes at kunne indpasses i de stedlige terrænfonner uden gene-
virkninger omkring selve festpladsen samt uden påvirkning af landskabsfor-
merne på Frøbjerg Bavnehøj, hvorfor det fremsendte projekt kan anbefales.

Det forudsættes, at sikkerheds- og flugtvejsforholdene, herunder adgangsmu-
ligheder for ambulancer m. v. til amfiteater fra to sider, bliver indarbejdet i
projektet.

"

Endvidere har nævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 24. marts 2003
har udtalt:

Frøbjerg Bavnehøj er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 8. februar
1947.

Ifølge fredningsbestemmelserne skal området bevares i den nuværende tilstand
(pkt. 1), og ifølge pkt. 3 må der ikke indrettes noget, som kan virke ændrende
på områdernes nuværende karakter.
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Amfiteateret indrettes ved at "terrassere" den vestlige skråning ved scenen.
Terrasserne udlægges med græs, mens de 22 cm høje trin bliver fliser. Samti-
dig planeres "scenegulvet" med op til en meter. Fyns Amt finder, at planerin-
gen er en terrænændring og ikke en gravning af sten, grus, ler og sand, jf.
pkt. 4.

Fyns Amt finder, at der er tale om et skånsomt indgreb, som ikke vil få nogen
væsentlig negativ betydning for oplevelsen af det fredede område. Området vil
endvidere blive mere robust over for det stigende antal besøgende og arrange-
menter. På denne baggrund kan vi anbefale, at der meddeles dispensation til
indretning af ansøgte amfiteater.

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der efter fredningsnævnets
opfattelse ikke strider mod fredningens formål, idet der er tale om et meget skånsomt ind-
greb, som ikke vil få nogen væsentlig negativ betydning for oplevelsen af det fredede om-
råde.

Fredningsnævnets tilladelse er betinget af, at sikkerheds-og flugtforholdene, herunder ad-
gangs muligheder for ambulance m. v. til amfiteateret fra to sider, bliver indarbejdet i pro-
jektet, jf. nærmere kommunens udtalelse.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes
for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen ind-
gives til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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