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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520
Dato: 21. juni 1999

Journal nr.: Frs. 28/99

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

,

Ved skrivelse af 5. maj 1999 U. nr. 8-70-21-1-435-153--98) har Fyns Amt på vegne

Vejstrup Valgmenighed fremsendt en ansøgning om tilladelse til at etablere en dobbelt

• carport på ejendommen matr.nr. 48-b Vejstrup by, Vejstrup, beliggende Landevejen 65

i Gudme kommune. Carporten ønskes etableret i forlængelse af eksisterende udhus og

opført med træbeklædning og ståltag som nærmere beskrevet.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse, idet ejendommen er omfattet af en

sædvanlig udsigtskirkefredningsdeklaration.

Fredningsnævnet har afuoldt møde og besigtigelse i sagen.

Gudme komp:mne og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen indvendinger mod

• det ansøgte, men Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant fremhævede dog, at

såfremt den eksisterende garage kunne udvides, vil dette være at foretrække.

Fyns Amts repræsentant var betænkelig ved det ansøgte og foretrak ligeledes en udvi-

delse af eksisterende garage, såfremt dette var muligt.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at der etab-

leres en hurtigvoksende, slørende beplantning, dels over mod kirken, dels over mod

kirkegården, og at siderne på carporten males i jordfarver. Fredningsnævnet finder her-

e efter ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål. Det bemærkes, at carporten
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vil blive meget lidt synlig fra kirken.

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

lovens § 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 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.

Tilladelsen bortfalder. såfremt den ~ yttet Z~3år efter. den er meddelt.

, S. aunhoIt -(



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Svendborg Kommune 
på vegne af Lodsejer 
 
 
 

Afgørelse af 3. februar 2023 
 
Ansøgning om dispensation til etablering af rosari. 
 
Svendborg kommune har på vegne af lodsejeren ved mail af 12. september 2022 fremsendt en ansøgning 
om dispensation til at etablere et rosari på matr.nr. 48b Vejstrup By, Vejstrup med adressen Landevejen 65, 
5882 Vejstrup 
 
Sagsfremstilling 
 
Med fremsendelsesmailen er fremsendt indstilling fra Svendborg Kommune af 12. september 2022, en 
fuldmagt til kommunen fra ansøgerne, oversigtsplaner, visualiseringer af det ansøgte samt fotomateriale. 
 
Af Svendborg Kommunes indstilling, som beskriver det ansøgte på vegne af ansøgeren, fremgår blandt 
andet: 
 
”… 
En del af det ansøgte projekt er beliggende inden for kirkefredning om Vejstrup Valgmenighedskirke 
umiddelbart nord for kirken – se det fredede areal og placering af projekt på nedenstående kort. 
 

 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-35-2022 
Dato: 20. februar 2023 



Ifølge ansøgningen ønsker grundlægger Anders Carlsson at videreudvikle et rosari, som blev etableret i 
2009 på matr. 48b, Vejstrup By, Skårup.  
 
Svendborg Kommune vil gerne anmode Fredningsnævnet for Fyn at godkende det ansøgte projekt. 
 
Redegørelse for sagen  
 
Svendborg Kommune har i november 2021 modtaget et projektønske, som omhandler videreudvikling af et 
rosari på ejendommen matr.nr. 48b, Vejstrup By, Skårup beliggende Landevejen 65, 5882 Vejstrup.  
 
Af ansøgningen fremgår det, at rosariet består af en delvist etableret rosenhave og et nyt areal, som skal 
anlægges i perioden 2021-2025. Det samlede rosarium er beliggende på 1 hektar stort område, som er 
udlejet af Vejstrup Valgmenighed på en uopsigelig kontrakt til 2051.  
 
Projektets formål er at samle og formidle viden om rosenarter og -sorter fra hele verden og formidle viden 
om rosens betydning, kulinarisk, som lægemiddel og religiøst, symbolsk og som kulturarv. Det er projektets 
ambition at videreudvikle et rosarium, som er til inspiration for besøgende fra lokalområdet, fra hele landet 
og fra hele verden. Samtidig er det projektets ambition at sikre bevarelsen af og fremme interessen for en 
af de mest betydningsfulde ornamentale plantefamilier i kulturhistorien.  
 
Udviklingsplanen indeholder 9 delprojekter, som planlægges over 3 etaper – med en tidshorisont fra 2022-
2028.  
 
1. etape: 
Delprojekt: 1 ”Buegange, opsatser og portaler”  
Delprojekt: 2 ” Parterre haveafsnit. Anlæg af stier og belægning af pladser.”  
Delprojekt 3: ”Frivillige, faciliteter og redskaber. Femkantet hus til frivillige”  
Delprojekt 4: ”Beplantning (indsamling af opformeringsmateriale, indkøb af planter)”  
Delprojekt 5: ”Formidling, hjemmeside, skilte med navne på planter. Indgangspartier, synlighed”  
 
2. etape: 
Delprojekt 6: ”Walled Garden”  
Delprojekt 7: ”Vand i rosariet”  
 
3. etape:  
Delprojekt 8: ”Orangeri” 
Delprojekt 9: ”Amfi-scene i Lunden” 
… 
Der er tale om videreudvikling af et roseri, som blev etableret i 2009. Hække, søjler og buegange er ikke 
etableret endnu.  
 
Robiniepergolaer er allerede etableret. Der er tale om 10 sammenhængende pergolaer med 2 meter 
imellem pergolastolperne. De fleste sammenhængende pergolaer har i alt 4 stolper, hvilket betyder, at de 
er 6 meter i udstrækning. En enkelt pergola er 8 meter og endnu en er 14 meter i udstrækning. 
Mellemrummet mellem de enkelte stolper er i alle pergolaer 2 meter og højden er ca. 2,50 meter (afstand 
fra jordoverflade til overliggerne, som forbinder stolperne foroven). 
… 
Projektets mål og dimensioner  
I forbindelse med indstillingen har ansøger fremsendt en opdateret parkplan af den 26-08-2022 med 
placering af væksthus/orangeri (placeres uden for fredningen) og nummerering og beskrivelse af de 
forskellige elementer, som opføres inden for fredningen. 
 



 
 
Ledsagende forklaring til nummereringen på ”Oversigt over parkplan og fredning” med underteksten 
”Opdateret parkplan vedr. etablering af væksthus/orangeri, rosenbuer og -søjler, mur af gamle mursten og 
redskabshus.”:  
1: En gennemløbende mur af ”gamle mursten” på 1,8 meters højde i den sydlige del, skrånende ned mod 
1,50 meter i det nordøstlige hjørne.  
2: Rosenbuer (højde max. 3 meter)  
3: Væksthus/Orangeri  
4: Redskabshus  
5: Rosensøjler (højde max. 2,5 meter)  
6: Walled Garden af ”gamle mursten” (højde max. 1,8 meter) 
… 
Tidligere forhold  
Ansøger har fremsendt en oversigt over tidligere forhold og beplantning (læs: de givne forhold på 
matriklen, da ROSARIET tog sine første spadestik under etableringen og ryddede en stor del af det 
tilgroede.) 
 



 
 
Ledsagende forklaring til nummereringen på ”Oversigt over parkplan og fredning” med underteksten 
”Tidligere forhold”.  
1: Poppeltræ på 28,5 meters højde – fældet primo 2022  
2: Læhegn med syren, mirabelle, selvgroede elm. o. lign. – ryddet 2010  
3: Juletræsbeplantning fra 2001 til 2019 – højde ved max. ca. 5 meter – skovet/fældet sidste gang ultimo 
2018  
4: Kirsebærtræ (højde ca. 15 meter) 
 5: Æbletræ (højde ca. 12 meter) – fældet 2021  
6: Selvgroede robinier, elmetræer og hestekastanjer (højde ca. 15 meter) – fældet 2010  
7: Hestekastanje (højde ca. 15 meter) fældet 2021  
8: Malus sargentii-træer (Paradisæble) (højde ca. 7 meter) – ryddet og fældet 2019  
9: Cypres (højde ca. 18 meter) – fældet 2010 
… 
Kommunens begrundelse for indstilling  
 
Svendborg Kommune vurderer ud fra det ansøgte, at projektet ikke er i strid med fredningen, hvis primære 
formål er at sikre det frie indkig til- og udsigt fra kirken ved ikke at opføre udsigtsødelæggende og 
skønhedsforstyrrende bygninger og beplantning.  
 
Der er tale om en videreudvikling af et rosarium, som indebærer opsætning af rosenbuer (højde max. 3 
meter), rosensøjler (højde max. 2,5 meter), en gennemløbende mur af ”gamle mursten” på 1,8 meters 
højde i den sydlige del, skrånende ned mod 1,50 meter i det nordøstlige hjørne samt en Walled Garden af 
”gamle mursten” (højde max. 1,8 meter). Dertil ca. 2,5 m høje robiniepergolaer, som allerede er etableret. 
Væksthus/orangeri opføres uden for fredningen.  
 
Projektejer oplyser, at der i forbindelse med at rosariet tog sine første spadestik, blev ryddet en stor del af 
det tilgroede på ejendommen, heriblandt træer, som var mellem ca. 5 og 28,5 meter høje. Anlæggelsen af 
Rosariet har medvirket til et væsentligt bedre indkig til kirken.  
Svendborg Kommune vurderer, at det ansøgte kan etableres i overensstemmelse med fredningens formål. 
Samtidigt vurderer vi, at det ansøgte har en positiv indvirkning på området, og vil være med til at forhindre 
opførelse af skønhedsforstyrrende elementer inden for fredningen. 



 
Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at projektet ikke strider imod fredningens formål og således ikke 
vil skæmme udsigten til og fra kirken. Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til, at Fredningsnævnet 
for Fyn godkender at det ansøgte kan etableres i overensstemmelse med fredningen. 
…” 
 
Af beskrivelse af visioner og projektbeskrivelse for ”La Roseraie de la Passion” vedhæftet 
fremsendelsesmailen fremgår blandt andet følgende: 
 
”… 

Projektets vision: 
 
Foreningen ROSARIET ”La Roseraie de la Passion” har som vision at skabe Skandinaviens største 
rosensamling og samtidig udgøre/omfatte en af verdens fem største og mest velassorterede rosen-
samlinger med over 3000 forskellige slags rosenarter og -sorter (botaniske rosenarter og forædlede 
rosensorter) fra hele verden. 
… 

Projektets formål: 
Det er projektets formål at samle og formidle viden om rosenarter og -sorter fra hele verden og formidle 
viden om rosens betydning, kulinarisk, som lægemiddel og religiøst, symbolsk og som kulturarv. 
Formidlingen skal målrettes tre målgrupper: 
- lokalt (haveinteresserede, familier, udflugter) 
- nationalt (haveforeninger, rosenentusiaster) 
- globalt (forskere, eksperter) 
 
Det er projektets ambition at videreudvikle et rosarium, som er til inspiration for besøgende fra lokal-
området, fra hele landet og fra hele verden. Samtidig er det projektets ambition at sikre bevarelsen af og 
fremme interessen for en af de mest betydningsfulde ornamentale plantefamilier i kulturhistorien. 
 
Rosariet skal således 
1) være hjemsted for bevarelsen af en kulturarv af global betydning 
2) være en turistattraktion i sammenhæng med andre sydfynske seværdigheder 
3) være et samlingssted for lokale frivillige 
 

Projektets delmål: 
Projektet har som delmål: 
- Rosariet skal ses i sammenhæng med en vision om både 
a) at fremme bevarelsen og udviklingen af have-kulturarven 
og 
b) at fremme og inspirere til en øget biodiversitet i haver og parker. 
I rosariet etableres således en genbank, der skal sikre mangfoldigheden og biodiversiteten og gøre det 
muligt at udveksle plantemateriale fra sjældne og truede rosenarter og -sorter. 
 
Genbanken vil repræsentere et enestående udvalg af såvel 
a) vilde rosenarter fra hele verden 
som 
b) historiske (kultur)roser helt tilbage fra de første dyrkede roser i antikke kulturer. 
c) Samtidig vil rosariets omfattende rosensamling indeholde en betydningsfuld samling af de allernyeste 
rosenforædlinger fra hele verden – en samling, der hele tiden skal fornys og opdateres – med et 
repræsentativt udvalg af samtlige typer af roser og fra samtlige fremtrædende rosenforædlere i verden. 
 



- Rosariet skal være et aktiv for lokalmiljøet med inddragelse af lokalbefolkningen og med etableringen af et 
arbejdsfællesskab – båret af frivillige ud fra den grundlæggende tanke og filosofi, som har båret projektet 
fra begyndelsen: en lidenskabelig optagethed af roser og selskabsplanter til roser og et ønske om at ind-
drage så mange mennesker som muligt i denne lidenskab. 
 
- Rosariet skal skabe gode frilufts-rammer for lokalbefolkningen. Rosariet skal i alle forhold være præget af 
den frivillighedskultur, som er fremherskende i det omgivende nærmiljø. 
 
- Rosariet skal være en turistattraktion, der tiltrækker og inspirerer turister, som ønsker at få del i den 
sydfynske mangfoldighed af æstetiske, kulturelle og kulinariske oplevelser. 
 

Projektets indretning og havearkitektoniske stil: 
Rosariet skal således både være et attraktivt studiemål og udflugtsmål. 
Rosariet skal udgøre en sammenhængende helhed og projektets bærende idé er at videreudvikle det 
delvist etablerede rosariums udtryk, som er præget af grundlæggerens personlige fingeraftryk på have-
planen. Rosariet er således indrettet med bede, inspirerede af den engelske Cottage-Garden-tradition – en 
havetradition og -stil, som i kraft af stilens frodighed og naturlighed inspirerer besøgende til at gå 
på opdagelse og en havestil, som i særlig grad vækker de besøgendes sanser og oplevelse af mangfoldighed 
og blomsterrigdom. 
 
Den nye, endnu ikke anlagte afdeling af rosariet skal videreføre den gamle afdelings ”sjæl” og fortsætte 
dennes organiske forløb. 
Den menneskeskabte formgivning og naturens snoede og bølgende netværk af linjer skal fortsat indgå i et 
forunderligt samspil. 
Haven skal videreudvikle det gamle afsnits sindrige opbygning af oplevelsesrum, hvor der altid er en visuel 
dialog mellem kompositionen (det geometriske) og de mange blomster og træer, der giver et organisk 
modspil og en intens farvepragt det meste af året. 
Sammenknytningen af de enkelte haverum dannes af gennemgående stauder, som binder de enkelte 
haveafsnit sammen form- og farvemæssigt. 
 
Rosariets udformning og elementer skal invitere til kreativ udforskning og udfoldelse og til inspiration for 
såvel private som professionelle havefolk. 
Rosariets oplevelsesmoment skal bæres af en varieret beplantning af roser, blomstrende stauder og 
frugttræer i samklang med pergolaer, buegange, rislende vand og skulpturelle fokuspunkter på udvalgte 
steder. 
Gennem vejviser, informationstavler, spændende og afvekslende beplantning, skulpturer, opholdssteder og 
udsigtspunkter markeres, at rosariet skal opleves og bruges. 
 
Der skal være være markerede opholdspladser og plads til små og større arrangementer/events og sociale 
og fællesskabsstiftende aktiviteter, der binder lokalbefolkningens sammen og give plads til koncerter, 
kulinariske events og kurser, 
performance inden for billedkunst og skulptur, danseforestillinger, kåringer af Årets Rose og internationale 
rosenseminarer – alt sammen med udgangspunkt i rosenslægtens omfattende symbolske betydning og 
kulturelle rolle i litteratur, billedkunst, mytologi, filosofi, religion og musik og desuden med udgangspunkt i 
rosenslægtens vidtspændende rolle kulinarisk og medicinsk. 
…” 
 
Af en oversigt over størrelse og omfang af elementerne i delprojekt 1 og 2 vedhæftet fremsendelsesmailen 
fremgår følgende: 
 
”Der etableres i alt 3 cirkulære parterre‐afsnit i det samlede rosarium: 
Parterre 1 har en diameter på 20 meter. Placeret i rosariets nordvestlige hjørne. 



Parterre 2 har en diameter på 24 meter. Placeret i rosariets nordøstlige hjørne. 
Parterre 3 har en diameter på 12 meter. Placeret mod syd i rosariets gamle afdeling. 
De 3 parterreafsnit belægges med knust beton (bærelæg ca 12 cm.) og slotsgrus (3‐5 cm.). 
 
Der etableres i alt 21 rosenbuer med følgende specifikation for mål og dimensioner: 
Ø 20‐22 mm stål 
Bredde 4,00 m. 
Højde 3,00 m. 
Radius ind. 2,00 m. 
Buegrad 90 
Pr. 0,40 m. indsvejses Ø stål vandret hele vejen rundt. 
 
Der etableres i alt 52 rosentårne med følgende specifikation for mål og dimensioner: 
Ø 16‐20 mm stål 
Diameter 0,60‐0,80 m. med i alt 6 ben 
Højde med buet top 2,50‐3,00 m. 
3 omgange indsvejses med vandret Ø stål 
Mål vedr. anlæg af stier og belægning i resten af rosariet, ud over de 3 parterreafsnit: 
Der planlægges anlæg af i alt ca. 400 løbende meter sti med en maksimal bredde på 1,75 m. etableret med 
knust beton (ca 12. cm.) og slotsgrus (3‐5 cm.)” 
 

 
På kortet ses det ansøgtes omtrentlige placering i forhold til fredningen og kirken. Den omtrentlige placering af det 
ansøgte er vist med blå stiplet linje og fredningen er vist med skravering og gul linje. 
 

 
 
 
 



Fredningen 
 
Området ligger inden for fredningen af omgivelserne omkring Vejstrup Valgmenighedskirke, der blev fredet 
ved Fredningsoverenskomst af 4. september 1951, tinglyst den 21. september 1951. Der er tale om en 
sædvanlig Exner-fredning med følgende indhold: 
 
”Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke 
på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes 
skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende 
genstande. Der må i det hele taget ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke 
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken”. 
 
Høring 
 
Af habitatvurdering fra Svendborg Kommune fremsendt i mail af 4. januar 2023 fremgår blandt andet: 
 
”… 
Vedrørende Natura 2000-område 
Projektområdet ligger ca. 10 km uden for nærmeste Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og 
Vresen (H100, 73, F98), og det ansøgte vurderes ikke have negativ påvirkning på området. 
Vedrørende beskyttede dyre- og plantearter jf. bilag 3 og 5 i naturbeskyttelsesloven 
Svendborg Kommune har ikke konkret kendskab til forekomst af bilag IV-arter fra bilag 3 indenfor 
projektområdet på Landevejen 65 (5882) ved Vejstrup Valgmenighedskirke. 
  
Ifølge bilag IV-håndbogen (https://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf) forekommer de på kortet nævnte bilag IV-
arter (hasselmus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnuet frø og 
springfrø) indenfor det 10 x 10 km kvadrater grid, som projektområdet ligger indenfor. 
Ingen af ovenstående arter er registreret eller vurderes af have leve-eller ynglested, hvor rosariet ønskes 
opført på matr.nr. 48b Vejstrup By, Vejstrup. 
Svendborg Kommune er heller ikke bekendt med forekomst af plantearter, der fremgår af samme lovs bilag 
5, indenfor projektområdet. 
Det er Svendborg Kommunes samlede vurdering, at etablering af et rosarie som beskrevet i ansøgningen 
ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle- eller rasteområder eller ødelægge plantearter fra 
ovennævnte bilag 3 og 5. 
…” 
 
Fyns Stift har i mail af 10. november 2022 oplyst, at de kirkelige myndigheder ikke har bemærkninger til det 
ansøgte. 
 
Dansk Ornitologisk Forening har i mail af 29. september 2022 oplyst, at foreningen ikke har bemærkninger 
til det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Der har i forbindelse med sagens behandling været foretaget besigtigelse den 3. februar 2023. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Det ansøgte skal etableres i et område, der ligger lavt i det skrånende landskab særligt i forhold til kirken og 
således, at det højdemæssigt ligger under sigtelinjen til kirkens tårn set mod syd. Endvidere vil det også 
som følge af placeringen i forhold til præsteboligen i vidt omfang være skjult set fra kirken, ligesom det ikke 
vil medføre en ændring i indkigget til kirken. På denne baggrund, og således som det ansøgte er beskrevet, 

https://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf
http://matr.nr/


finder fredningsnævnet, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål om at forhindre ændringer, 
der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken, men tværtimod kan bidrage til en 
forskønnelse af området omkring kirken. 
 
Som følge af det anførte samt under hensyn til formålet med det ansøgte, herunder de formidlingsmæssige 
og rekreative elementer, meddeler et enigt fredningsnævn dispensation som ansøgt.  
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Under hensyn til det af Svendborg Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til 
hinder for den meddelte dispensation, ligesom det vurderes, at det ansøgte - allerede på grund af afstanden 
til det nærmeste område - ikke skader integriteten af noget Natura 2000 område. 
 
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 https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

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. 
 
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. 
 
 

 
Anni Højmark 
Formand 
 
 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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