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Kommune: Ullerslev
Ejerlav: Hindemae hdg. og Skellerup by
Sogn: Sl{ellerup

Matr. nr.

o
!

100
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1:4000
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Dekl./Kendelse
dato BemærkningerTinglyst dato

I li! 22/4-1950 22/4-1950 Del af la. Hindemae hdg.

IX 22/4-1950 22/4-1950 Hele l~. Hindemae hdg.

• li! 8/5-1950 8/5-1950 Del af la. Skellerup by.

li 8/5-1950 8/5-1950 Hele li. Skellerup by.

l~ 8/5-1950 8/5-1950 Hele l~. SKellerup by.



J~ Statsminister let, Køb:nhavn.
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REG. NR. /.1/i ..o1o

%-~~o
Afskrift.

,
Matr"nr~ l å, ~~
Skellerup sogn. Anmelder~

FrednIimgsnævnæ~for Sveni b arg
Amtsrådskreds.

l'J"yborg"

JhD ...vlIIHG DOVER.61,SlCOHST.

Stempelfri.
Lov nr ..14o-1937.

Undertegnede hoi.'jc;e;ermeste:t', baron E"Jue1 ....Brockdorff erklærer sig
villig tIl, som ejer af matr "nr. l .§. og l ~ af Hindemae Hovedgaard,
SkellerutJ sogn, at lade et areal af disse 1'$ tr ..nr .. frede for at sikre den
fri beliggenhed af Skellerup kiTke"

FredninGen har følgende omfang:
Arealerne må ikke beb;,{gges eller beplante:s med.uddgtsødelæggende

beplantning, l~esorn der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
:f armatorstntioner, tele'fon- og telec;raflBaster (,).ligno eller opsættes
skureø udsnle;ssteder, isboder, vogne til beboelse elo lign. skønheds-
forstyrrende genstande ..

)j'or fredningen kræver jec; ingen erstatning.
Jec; er enig i, at ovenstciende fr-1dnIngstilbud tinlgyses på min

ejendom rnatr"nr. l a_ og ~ af Hindemae hovedgaard, Skellerup sogn, dog
uden udgift for mig.

Påtalebe;rcttiget i henhold til foranstående. er fredrlingsnævnet for
Svendborg Amtsrådskreds.

den 20/3 1950"
E"Ju el Brockdorff"

Idet fredningsnwvnet for Sven] borg amtsrådskreds modtager' og god-
kender foranstående f'rednin{j3 tilbud bestemmes det, at fredningen vil
være at ~slyse paa matronro l ~og l ~ af H~niemae hovedgaard, Skelle-
rup sogn, af hartkorn 23 tdr .. 6 ØkP.. 3 fdk .. ]. aDlog hvilke må.tr·~nr.. i

:forbindelse med matr ..nr. 4 a_ Skellerup by og 1 .! Hindem~ hovedgaard
udgør e* landbrug, Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort,af
hvilket en genpart bedes henlagt på akten ..

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds,den 22/4 1950.
Keiser-Niel_en.

Indført i dagbogen far retskreds, nroJ~2 32 Nyborg købstad m.v.
den 22. april 1950.

Lyst. Tinebog. Hindemae hdgd. Skellerup sogno Akt: Skab E.nr.347.
Kor"t modtaget.

Keiser ...Nielsen.
Afskriftens rigtighed bekrwl'tes.

]'redningsnwvnet :for Svendborg nmtsr&.dDlcrods?Nyborgll den 19. oktober 1951.

k~-ØJ~
l_~.======- ~~====,,==---
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Afslcrift. . Anmelder:
[latr.nrø 1 ,§" 1 i og 1 k_
,skellel'up by 0t: Gogno

Fredningsnævnet
fOl"

Svendborg Amtsrådskreds,
Nyborg.

StemlJelfri
Lov nro 140-19370

\

Undertegnede pnstor K. V.Sl~ov8ted, som i'ol'lnand for SJcellorup sogns menig-
r&.d ol'lr.llzl'cr at rådet er villigt til,som ejer af matr.nr. §:, 11 De; l k
af $cellorv by 05 sogn at lade et areal af dette matr.nr. frede,for at
sikre den fri beliggenhed af Skellerup kirke ..

Arealet beskrives s!ledes: Den dol af matr.no l a_ der ligger vest for
landevejen Kerteminde-SvendborG samt den del af l_1.hvorpå præstegårds-
bygningerne li:;gero Areal..et be{9='ænse8mod syd af en linje fra det nord-
østlige hjørne af mal; - .no 41 mod sydøst paralel t mod deJ;inordlige grwnse
af 19. Endvidere den del af llla-Lr.no 1 0..:::. der er ud Lagt rom parkerinGsplads
syd for kirken. Endvi<lere hele 1 i.. og hele l .t.

"Fredningen har følgtmde OIJlf'G.ng:
Arealerne må ikkebebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

plantning~ ligesom der h eller ikke på arealerne må anbring;es transforma-
torstationer, telefon- O[!; telee;rafmaster 0.lign.w11er opsætt~s skure. ud-
salgssteder, isboder~ vogne til bel)oelse eller opbevaring af redskaber
el.lign. skønhedsi'orstyrrende genstandao

For froæ1inGen klwves ingen erGtatningo
~;ldet er enigt i,.st ovenstående fredningstilbud tinglyses på dets

ejen"'~m matr .nro 1 §;, l i og l .k af Skellerup by (lg sogn, dog-uden udgift
for rådet ..

Påtaleboretti&;et i henhold til faranståen'd.e er fredningsnævnet for
Svendborg AmtsrJdskreds ..

SkelJerup klræstegård, den 23/2 1950.
Kaj Skovsted ..

Idet fredningsnævnet far Sverrlb arg Am tsrådskr eds modtager IIJggodken-
der foranstående frodningsti l b~ bes Lemmesdet, at fred.ningen vi l være at
lyse på matronr .. l~, l 1og l ~ af' Skellerup 'by og sogno Det fredede area:
ses indtegnet på ved] agte kort "af hvillcet en g61Pex't bedes henlagt på
akten.

Fredningsno.v net for Sveni borg Anrtsrådskreds,den 8/5 1950.
KeiseX\-Niels e11l.

Indført i dagboeen for retskreds nr. Nyborg købstad m.v..
den 8. maj 1958.

Lyst. Tingbog: BI.. Akt: Skab 00nr.347.
Kort modtaget og vedlagt i aktskab E.nr.347.

Keiser-Nielsen.
J, l •. .

\
\

\
\
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POR

'~YNS AMTS SYDLIGE PREDNINGSKREDS

Esensevej l' .Telefon (09) 2116 9~

Modtaget r
Skov-og NatursfyreIsen

3 O APR. 1991

REG.NR. l~ \0.0)

5700 SVENDBORG, den 2 9 APR. 1991
Journal nr.: F r s. 6 O / 1991 .

Nævnet har d.d. tilskrevet :
lehn Petersens Tegnestue,
att. Jørgen Heebøll,
lahnsgade 63,
5000 Odense C.

•
• Ved skrivelse af 11. marts 1991 vedlagt tegninger har De på vegne

menighedsrådet i Skellerup ansøgt om fredningsnævnets tilladelse
til at opføre en ny konfirmandstuebygning ved Skellerup præste-
gård på ejendommen matr. nr. 1 ~ Skellerup by, Skellerup.

Ejendommen er fredet ved fredningsoverenskomst af 23. februar
1950.

En repræsentant for nævnet har foretaget besigtigelse.

I
Nævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet at
meddele tilladelse til det ansøgte i henhold til naturfrednings-
lovens § 34, jfr. den på ejendommen tinglyste fredningsdeklarati-
an. Tilladelsen er betinget af, at der anvendes samme typer vin-
duer som i præstegården.

• Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
Amtskommunes landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan ind-
bringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranståen-
de.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4
uger, jfr. naturfredningslovens § 58, stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år

~Grninisteriet
Skov- og l'latuTstyrelseI1 l 21 ?:J1 - co~
J.nr.sN~ ew.-V
Akt. nr. ~. ftf$ ;z'b .

2
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fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 8.

Hans Christian Poulsen
formand

•

I
•



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 6471 1020 - Telefax 64 71 5520
Dato: 22. oktober 1998

Journal nr.: Frs. 32/98 og Frs. 37/98

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

REG.Nrt I~\o. O \ .

Ved skrivelse af henholdsvis 30. juni 1998 og 8. juli 1998 har' De fremsendt 2 ansøg-

e .ninger fra Lehn Petersens Tegnestue vedlagt tegninger og rids om dels tilladelse til ind-

retning af materialeplads på kirkegården ved Skellerup kirke, dels efterfølgende god-

kendelse af en beplantning med bl.a. Normannsgran og Nobilis på matr. nr. l-a Skelle-

rup by, Skellerup .

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration til sikring af den fri

udsigt til og fra kirken.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

• Danmarks Naturfredningsforening og Fyns Amt har udtalt, at man ikke har indvendin-

ger mod materialepladsen, men begge tilkendegivet, at man finder det uheldigt, såfremt

nævnet efterfølgende godkender beplantningen, idet beplantningen med årene vil tage

den fri udsigt til og fra kirken.

Menighedsrådet har udtalt, at man har plantet på jorden, fordi den ikke kan anvendes til

andet, og at det var hensigten at bruge nåletræerne til pyntegran til kirkegården.

Fredningsnævnet skal udtale:

le Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til indretning af materialepladsen med op-

sætning af kummer.
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Der meddeles samtidig afslag på en efterfølgende godkendelse af beplantningen på matr.

nr. l-a Skellerup by, Skellerup, men dog således, at der meddeles dispensation til bibe-

holdelse af grantræerne, således at grantræerne skal afdrive s, når de har nået en mak-

simal højde på 2 meter, og derefter skal der plantes buske, der maksimalt må have en

højde på 2 meter, således at den fri udsigt til og fra kirken ikke ødelægges.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskytlelses-

lovens § 50, stk. 1.

•
Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 7~, stk. 2, indbringes for

Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives 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.

Tillade Isen bortfalder. såfremt den ikke Idnyttet inden 3 år efter. den er meddelt.

L. Ryhave

•



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Energinet v/Sidsel Nørskov Thomsen

Dispensation til etablering af gasprojektet Baltic Pipe

Energinet Eltransmission A/S har ved mail af 13. januar 2020 og to mails af 29. januar 2020 med 
supplerende oplysninger ansøgt om dispensation fra 5 fredninger inden for Fredningsnævnet for Fyns 
område i anledning af etableringen af den danske del af Baltic Pipe. 
Denne afgørelse vedrører ansøgning om dispensation til at nedgrave en gasledning på matr.nr. 1bp 
Hindemae Hgd, Skellerup i relation til fredningen af omgivelserne omkring Skellerup kirke ved 
fredningsnævnets kendelse af 22. april 1950.

Sagsfremstilling

Energinet Eltransmission A/S (Energinet) har i ansøgningen, der indeholder oversigtskort og skitser 
overordnet om Baltic Pipe oplyst blandt andet:
”…
Baltic Pipe er en gasrørledning, der kan forbinde norske, danske og polske gassystemer. I Nordsøen skal et 
nyt rør kobles til eksisterende norske gasrør, og på dansk jord skal der lægges nye rørledninger hen over 
dele af Jylland, i Lillebælt, på Fyn og Sjælland.

Når anlægsarbejderne er afsluttet reetableres områderne. Af sikkerhedsmæssige driftsårsager, er gen-
beplantning over gasrørledningen underlagt restriktioner. Disse tager udgangspunkt i en afstand til gas-
rørledningens midtpunkt, jf. bilag 2 med skitsering af servitutbæltet på 10 meter (5 meter på hver side):

• Fjernet beplantning uden for servitutbæltet vil så vidt muligt blive genetableret med tilsvarende   
vegetationstyper, så det virker naturligt og som i det øvrige landskab. Be plantning kan efterfølgende 
retableres i en afstand af 2 meter fra midten af gasrørledningen.

Anlægsarbejdet vil ikke efterlade synlige anlæg over jorden, kun gule markeringspæle.”

Energinet har vedrørende det i denne afgørelse omhandlede område i ansøgningen af 13. januar 2020 
nærmere oplyst blandt andet:
”…
3.3 Skellerup Kirke
Gasrørledningen passerer området nord for Skellerup Kirke. Arealerne omkring Skellerup Kirke er fredet, og 
formålet med fredningen er at sikre synlighed til og udsyn fra den gamle kirke. Baltic Pipe er også her 
placeret parallelt med den eksisterende gasledning (jf. kort 3), hvilket er årsagen til at gasledningen ligger 
inden for fredningen. Der skal af sikkerhedsmæssige årsager være en afstand på 10 m mellem de to 
gasledninger. Det er hensigtsmæssigt at lægge gasrørene parallelt med de eksisterende gasledninger, da 
udbredelsen af restriktioner der følger med etableringen af en gasledning herved minimeres.

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-3-2020
Dato: 30. marts 2020



Inden for det fredede areal, vil gasrørledningen berøre matrikel 1bp, Hindemae Hgd., Skellerup. 
Krydsningen vil betyde, at der er behov for at fælde 6 træer/buske inden for det fredede område. Og hullet 
omkring den eksisterende gasledning vil øges en smule. Det er muligt at indsnævre arbejdsbæltet fra 32 
meter til 15-20 meter, og Energinet vil arbejde for at bæltet holdes så smalt som muligt gennem den 
fredede trærække. Ved etablering af arbejdsbæltet afrømmes bæltet for muld og beplantning, og mulden 
lægges til deponi. Selve ledningsgraven vil have en bredde på 5-6 meter, og når gasledningen er gravet ned, 
vil jord og
muld lægges tilbage i graven.
Efter endt anlægsarbejde vil arealet blive retableret, hullet vil dog ikke kunne genplantes, da der ikke må 
beplantes direkte oven på gasledningen (jf. bilag 2). Da der er flere ’huller’ mellemtræerne i hegnet, 
vurderes påvirkningen at være lille.

Etableringen af gasledningen efterlader ikke nogle synlige anlæg over jorden.

Den midlertidige mindskelse af indblik til kirken og omgivelserne, som anlægsarbejdet kan medføre i nogle 
få måneder, vurderes ikke at have betydning for fredningen. Anlægsarbejdet forventes vil udføres i periode 
november 2020 – november 2021. 

Kort 3. Baltic Pipe (blå/gul linje) krydser fredningen omkring Skellerup Kirke (lyseblå skravering)
parallelt med den eksisterende gasledning (gul).

Når gasrørledningen er etableret skal der af sikkerhedsmæssige hensyn, opstilles markeringspæle langs 
strækningen. Pælene placeres typisk med 2-300meter mellemrum, og placeres, så vidt det er muligt, uden 
for det fredede areal. Da området også ligger inden for kirkebyggelinjen, vil ansøgning om dispensation til 
placeringen af eventuelle markeringspæle inden for fredningen, blive varetaget efter anden lovgivning.

Fredningen
Det omhandlede område ligger inden for fredningen af Skellerup Kirke, der blev fredet ved 
fredningsnævnets kendelse af 22. april 1950 og senere. Der er tale om en sædvanlig Exner-fredning, der har 
følgende indhold:
”Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke 
på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster eller lignende, eller opsættes 
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse el. lign. skønhedsforstyrrende genstande”.



Høring
Miljøstyrelsen har ved mail af 6. februar 2020 fremsendt sine tekniske bemærkninger til ansøgningen. 
Miljøstyrelsen har vedrørende de i denne afgørelser omhandlede områder udtalt blandt andet:

”…
I ansøgningen anføres det at placeringen af de gule markeringspæle bliver varetaget efter anden lovgivning.

Miljøstyrelsen henviser til, at kommunen som tilsynsmyndighed for fredninger skal vurdere, om evt.
placering af gule markeringspæle i en fredning kræver en dispensation.

…

Energinet har i Miljøkonsekvensrapporten vurderet ansøgningens påvirkning af natura 2000-områdets
udpegningsgrundlag samt påvirkning af bilag IV-arter, og Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger
til dette.
…”

Nyborg Kommune har i mail af 3. februar 2020 udtalt blandt andet:

”…
Skellerup Kirke matr. 1bp Hindemae Hgd., Skellerup:
Det ansøgte, vurderes ikke at være i konflikt med fredningsbestemmelserne.
…”

Ejeren af matr.nr. 1bp Hindemae Hgd, Skellerup har i mail af 10. februar 2020 udtalt blandt andet:

”…
Min eneste kommentar er, hvem der skal sørge for, at den frede stendige bliver genetableret og fremstår 
som beskrevet af fredningsmyndighederne. 
…”

Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg, har i sit høringssvar i mail af 11. februar 2020 ikke udtalt sig 
vedrørende den omhandlede fredning.

Friluftsrådet, Fyn Nord, har i sit høringssvar i mail af 31. januar 2020 ikke udtalt sig vedrørende den 
omhandlede fredning.

Dansk Ornitologisk Forening har valgt ikke at udtale sig.

Afgørelsen er truffet på skriftligt grundlag.

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Fredningsnævnet finder, at det ansøgte projekt ikke strider mod fredningen.

Fredningsnævnet har herved lagt vægt på blandt andet de tiltag, der iværksættes under anlægsfasen samt 
at det ansøgte ikke vil påvirke indsigten eller udsigten til og fra Skellerup kirke, idet anlægsarbejdet ikke vil 
efterlade synlige anlæg over jorden, bortset fra gule markeringspæle.

Dispensationen er dog givet på betingelse af:



at de i ansøgningen nævnte markeringspæle - så vidt det er muligt - placeres uden for de fredede områder, 
og at de placeres i samarbejde med kommunen og de kirkelige myndigheder, i det omfang det måtte blive 
nødvendigt at placere markeringspæle inden for fredningen, 

at der i videst muligt omfang som beskrevet anvendes køreplader i anlægsfasen og,

at opgravet overskudsjord ikke placeres i de fredede områder samt

at arbejdet i øvrigt udføres i overensstemmelse med ansøgningen

Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Under hensyn til det af Miljøstyrelsen oplyste sammenholdt med det i ansøgerens miljøkonsekvensrapport 
oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den meddelte dispensation.

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. 

Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere 
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk og www.nmkn.dk.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Henrik Tosti
Kst. formand

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.nmkn.dk/
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