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.Fredning i Fyns amt. l'b~.OO

Lokalitet: Vissenbjerg præstegårdsskov

Kommune: Vissenbjerg
Sogn :Vissenbjerg Reo. nr.: 491-01-02
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Ejer

• Areal

Fr~d~t

•

:Offentlig

: ca. 7 ha

: FN 7/7-1951

Formål : Bevaring af skov.

Indhold

,e
88

:HØj skoven, kuppelskoven, den Østligste del totalfredes, således at
udhugning og udtynding kun må foregå af hensyn til skovens bevarel·
se som hØjskov, fornyelse må kun ske med bØg og eg. Et mindre area:
vest for hØj"skoven må lmn drives således at skoven ikke er til hin-
der for det frie udsyn, og adgang hertil sikres dels ad kirkestien
og dels gennem højskoven. Den vestligste del af skoven må kun for-
nyes med bØg, eg, birk, ask, ahorn, rØdelog mindre partier lærk.
De nuværende granpartier fjernes efterhånden.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT Dato' 13. 03 .9 8 .
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 1020· Telefax 6471 5520 Journal nr.: Frs. 67/98.

Fyns Amt
MilJø- og Arealafdelingen
Amtsgården
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

REG.NR. \lb5. 00

•
Ved skrivelse af 12. december 1997 vedlagt projektbeskrivelse og
tegninger har Fyns Amts Vejvæsen ansøgt om fredningsnævnets tilla-
delse til anlæggelse af en cykelsti langs landevejen Vissenbjerg
- Nr. Broby, alt i overesstemmeIse med projektbeskrlvelsen og teg-
ningerne.

Det ansøgte kræver dispensation fra Fredningsnævnet, ide~ projek-
tet berører følgende fredninger:

Kirkefrednlngen for Vissenbjerg Klrke i henhold til fredning
AJ.C)'f a f 2 6. o kt o b e r 19 5 1. F or m å l e t m e d fr e dn ing en er at s i kr e u d s ig -

ten tll og tra klrken.

Fredning af VlssenbJerg præsteskov af 7. Juli 1951. Formalet
med fredningen er at bevare præsteskoven længst muligt som høJ-

~ skov med gamle træer. Det er oplyst, at anlæg af cykelstien vil
l1-Io:>.DO medføre, at der fjernes træer i et ca. 5 m bredt bælte langs

vejen.

Fredning af et område syd for Vissenbjerg by, område A, i ~en-•
'1.. 00 hold tilOverfredningsnævnets kendelse af 17. december 1979. I11I.) henhold til fredningen må der bl.a. lkke foretages terrænæn-

a Miljø~og Energlminlstr.riet
• J.nr SN 1996 - \ 9..\L( +-0 CO~

~ 4 A~R. ~998
r---Akt. nr. --:::>
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Vissenbjerg Præsteskov indgår i fredningerne af omgivel-
serne syd for kirken. Formålet med fredningen er bl.a.
at drive Præsteskoven længst muligt med højskov med gam-
le træer og undgå terrænændringer.

Arealet er besigtiget den 11. februar 1998. Præsteskoven
ligger i et meget kuperede terræn. Skoven og terrænet
udgør til sammen et meget markant landskabselement i om-
rådet. Skoven er relativt lille og derfor meget sårbar
i forhold til landskabelige ændringer. I Præsteskoven
vest for Kirkehelle er der et tæt stisystem. Ved anlæg
af cykelstierne og dermed en forskydning af hele vejam-
Iægget ca. 5 m vest vil stisystemet komme tættere ps ve-
jen og dermed støjen. Støj forøgelsen sammenlignet med
det eksisterende støjniveau vurderes dog som begrænset.

ti Udvidelsen af vej anlægget med cykelstier kunne alterna-
tivt ske ved en forskydning af vejen mod øst ind i den
del af Præsteskoven, der ligger øst for vejen. øst for
vejen falder terrænet imidlertid kraftigt, og det vurde-
res, at udvidelse af vejen mod øst vil betyde inddragel-
se af en s2ørre del af fredskovsarealet end de nuværende
ca. 155 m uden, at det vil medføre nogen landskabelig
forbedring af vej anlægget i forhold til det ansøgte.

Det fremgår af amtets ansøgning, at der skal fældes ca.
50 bøg og ask på det erhvervede fredskovsareal. Ca.
halvdelem af disse ydgør undertrykt underskov. De høj-
stammede træer har kun i begrænset omfang skovbrynspræg.
Det vurderes derfor, Præsteskovens kant mod vejen, efter
en fjernelse af de ca. 50 træer, vil blive meget lig den
nuværende, således at den landskabelige oplevelse ikke
ændres radikalt.

ti På baggrund af ovennævnte vurderinger, herunder at der
ikke umiddelbart ser ud til at kunne findes alternative
tekniske løsninger til forbedring af trafiksikkerheden,
er det distriktets vurderIng, at der i henhold til Skov-
lovens § 9 vII kunne gIves till~delse til ophævelse af
fredskovspligten pa de ca. 155 m , der indgår i udvidel-
sen.

"

~re~~in9.~næ~~et~kal~dtal~~
Under henvisning til det af Fyns Statsskovdistrikt oplyste, fi~der
fredningsnævnet at kunne meddele tilladelse tIL det ansøgte. Fred-
nIngsnævnet finder ikke, når ogsci hense s tIL form~let - at øge tra-

tt flksikkerheden at det ansøgte vil stride mod formålet i fred-
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Tlf. 6471 1020 - Telefax 6471 55 20 Dato: ll. juli 2002
Journal nr.: Frs. 13/2002

Poul Nielsen
Arkitekt MAA
Mejlgade 55
8000 Århus C.

/

Ved skrivelse af 18. marts 2002 har De ansøgt på vegne ejeren om tilladelse til udvidelse
af tandlægeklinikken, beliggende Vestergade 2, Vissenbjerg. Projektet er nærmere be-
skrevet og vist på vedlagte tegninger.

Ændringen vil blive foretaget på matr. nr. 2-ae Vissenbjerg.

Den 14. november 2000 meddelte fredningsnævnet tilladelse til en tilbygning til tandlæ-
geklinikken, men denne tilladelse er ikke benyttet, og det nu fremsendte projekt er mindre
end det, fredningsnævnet gav tilladelse til den 14. november 2001.

Ejendommen er omfattet af fredningsbestemmeise af26. oktober 1951.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Vissenbjerg kommune og menighedsrådet,
der begge har udtalt, at de ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fyns Amt har i skrivelse af 28. maj 2002 udtalt, at amtet vurderer, at der er tale om en
mindre udvidelse, og at den eksisterende bebyggelse samt de store træer i forvejen skær-
mer for udsigten til og fra kirken. Amtets vurdering er herefter, at udvidelsen ikke vil på-
virke uåsigten til og fra kirken i væsentlig grad, hvorfor der kan meddeles tilladelse til
udvidelsen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i lighed med afgørelsen af 14. november 2000 tilla-
delse til det ansøgte, idet det nu ansøgte er en mindre udvidelse, end der tidligere er med-
delt tilladelse til.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet imedfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 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.
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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 e nyttet inden 3 år efter, den er meddele ---

.unholt f
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