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FREDNINGSNÆVNET>



Fredning i Fyns amt.
2.~b0.o0

Lokalitet: Stengærder på RØdldlde

Kommune: Egebjerg

Sogn :Ulbølle Reg. nr.: 427-06-01

Ejer : Privat

') Areal

Fredet : Overenskomst .25/6-1957

Formål : Sikring af stendiger samt fredning af elmetræer.

Indhold : Stendigerne må ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke
må borttages sten derfra. Der må ikke plØjes ~ller graves så
tæt ind til stendigerne, at disse udsættes for ødelæggelse.
Elmetræerne må ikke fældes eller beskæres.
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Mmtr* nr* la mfl. lødkilde hovedgsard, nrr Uft
Ulbølle sogn f mfl« B, 335.

Anmelders

Fredningsnævnet for Svendborg amt»
Steiapel-og gebyrfri i medfør
af lov nr. 14o af 7. maj 1937 § 53*

Undertegnede godsejer H* lex® e-»lårs em som ejer af rnatr* nr* la,

I|îjlgflhflmlln>lo,lp,2a,2bf2©>2f>2g,21i>2if2k>21,2mf2n,2o,2p>2t lødkilde
Hovedgmard, Ulbølle sogn, og Io4 Ulbølle by og sogn, tilbyder herred

at frede samtlige stengærder, der er helt eller delvis beliggende på

ejendommen, og som løber enten i dennes skel eller langs offentlig

eller privat Tej eller i økoT eller som hegn om skOY» Stengærderne må

herefter ikke fjerne® eller ødelægges, ligesom der ikke må borttages

sten derfra» Der må ikke pløjts eller graTes så tæt ind til dem, at

de udsættes for ødelæggelse»

UdOYer de foran angivne aterigærder ønskes yderligere f rede t s

7 elmetræer paa en høj ved Margrethesmindevejen og 2 elmetræer red

Ulbølle indkørslen, saaledes at disse træer ikke uden samtykke fra

fredningsnævnet for -Svendborg amt maa fælles eller i væsentlig grad

beskæres*

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Svendborg amt, som er

berettiget til at lade overenskomsten lyse på ejendommen, ligesom

nævnet er berettiget til at rette henvendelse til panthaverne for at

opnå, at disse rykker tilbage for overenskomsten*

De fredede stengæråers beliggenhed på ejendommen vil nærmere

blive angivet på et af en landinspektør på fredningsnævnets bekost-

ning udfærdiget kort, der senere vil blive vedhæftet overenskomsten,

ligesom en genpart af kortet ved nævnets foranmtaltning vil blive

henlagt i ejendommens akt på tinglysningskontoret«

Eø^kilde, den 21. juni 1957*

Henry lexøe-Larsen*



Idet omstående fredningstilbud modtages, begært© overenskomsten

tinglyst* Med hensyn til foranstående servitutter og byrder henvises til

ejendommens blad i tingbogen*

fredningsnævnet for Svendborg amt, den 25» Juni 1957*

Dige K.S*Lårsen Baneformand H. P« Hansen*

Efter bemyndigelse fra landbrugsministeriet meddeler statens jord-

lovsudvalg tom adkomstberattiget herved tilladelse til tinglysning af

foranstående deklaration*

STâflIS J01DLO?SÏÏD¥ÂlG,den 4 ©ef. 1957*

]?*ü*?,

E.B*

K.M.Didrikaea
Indført i dagbogen for retskreds zir.. ÎT
Faaborg købstad og Salling hra. m*T«

å* 16* tep.1957.
Lyst fingbogt Bd* ulbøllt II Bl. 539.
Agmt
1; Io4 Ulbølle er udstykket i Io4a og Io4b
2) ejendommen er forud behæftet med pantegæld*

fog-Poulsen,
ost.

Anmeldert Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds«

Foranstaaende fredningaoverenskomet begæres herved

aflyst forsaavidt angaar matr* nr* Im.lnjlo^lp^f,2gf2h,2if2k,21,2mf2n,

2of2p92qL9 af lødkilde hovedgaard, Ulbølle sogn> og matr. nr. Io4b af

Ulbølle sogn.
fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den
26* november 1957 e

Dige* *
Indført i dagbogen for retskreds nr* 37
faaborg Købstad og Salling hrd*ii.v»

d* 27. nov* 1957
Lyet Tingbogi Bd, Ulbølle II Bl* 539»54o.

Fog-PoulsjCl
-————ÖOOOO-»————

At*
Afskriftens rigtighed bekræftes*
fredningsnævnet for Svendborg amtf den *i juni 195i
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr~: 02359.00

Dispensationer i perioden: 01-04-1997



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 1020 - Telefax 6471 5520

Dato: O1 . 04 . 9 7 .

a r.: 1:. ~ ~al Journal nr.: F. 62/96.
~l:U" I~~ )35~_oo

Poul A.K. Rasmussen
Rødkilde Godskontor
5762 Vester Skerninge

Ved skrivelse af 19. november 1996 har De ansøgt om tilladelse til
at fælde nogle syge elmetræer, der er fredet i overenskomst vedrø-
rende fredning af stengærde og elmetræer for Rødkilde Hovedgård.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Fyns Amt, der i skrivelse
af 6. februar 1997 har udtalt:

"Fyns Amt har besigtiget træerne den 5. februar 1997 og
kan bekræfte, at træerne er angrebet af elmesyge.
Gruppen med de 7 træer er hårdest angrebet, og et en-
kelt træ er helt udgået. Toppen er begyndt at knække
af, og de udgør derfor en akut sikkerhedsrisiko.
De 2 træer ved indkørslen fra Ulbølle er endnu ikke så
hårdt angrebet, men toppen vil formodentlig dø i løbet
af sommeren. Alle træerne står langs med vejen, og vi

• kan derfor anbefale, at alle træerne fældes."

Fredningsnævnet skal udtale:

Under henvisning til det oplyste i amtets skrivelse om, at træerne
er ramt af elmesyge, og at nogle af dem udgør akut sikkerhedsrisi-
ko, og at de resterende er så hårdt angrebet, at de vil dø i løbet
af sommeren, meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til, at
træerne må fældes.

Afgørelsen, der er enstemmig, er meddelt i medfør af naturbeskyt-

_lIJø~og E"ørglmlnIBterl~
J.nr. SN 1~~R.. I;II {'l -Cc'C (

H3 AP~ 1991

I\kt. nr Li 1-



telseslovens § 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 skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, dentt er meddelt.

lit
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Svendborg Kommune
v/Henriette Mørck

Afgørelse af 18. august 2020

Dispensation til midlertidig gennembrydning af Rødkilde stendige

Svendborg Kommune har ved mail af 19. maj 2020 på vegne af Vand og Affald fremsendt en ansøgning om 
dispensation til midlertidig gennembrydning af et fredet stendige på matr.nr. 1g Rødkilde Hgd., Ulbølle 
beliggende på adressen Rødkildevej 15, 5762 V. Skerninge. 

Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag som en formandsbeslutning i henhold til 
forretningsordenens § 10, stk. 5.

Sagsfremstilling

Vand og Affald har i ansøgningen af 5. maj 2020, der er vedhæftet fotos af diget det pågældende sted og et 
oversigtskort oplyst blandt andet:

”…
Stendiget i skovens østside har været gennembrudt op til flere gange grundet fremføring af drænledninger 
og i 1940érne ved etablering af en hovedafløbsledning fra Ulbølle by til bassinerne i Rødkildeskoven. 
Retableringen af diget har været mangelfuld efter gennemgravningerne, og en strækning på lidt under 10 
m henlægger som nogle mosbegroede sten i jordoverfladen i digets linje.

Hovedafløbsledningen fra Ulbølle er ca. 80 år gammel og er underdimensioneret i forhold til de gældende 
dimensioneringskrav. Ledningen er bl.a. beliggende i en 840 m lang dyrket mark. Grundet tørken i 2018, 
hvor udlæg af frøafgrøder gik tabt, har Rødkilde gods måttet ændre dyrkningsplanen. Dette har 
fremskyndet Svendborg Spildevands projekt, idet Rødkilde gods påregner at starte en ny 4 års periode med 
korn med udlæg af kløver og frøgræsarter. Det er aftalt med Rødkilde gods, at afløbsledningen over den 
dyrkede mark fornyes i august måned eller umiddelbart efter, at den stående afgrøde er høstet. Dette 
indebærer, at der skal være afholdt licitation senest primo juli måned i år for valg af entreprenør.

Svendborg Spildevand A/S er i april måned i år blevet gjort bekendt med fredningen, og da anlægsarbejdet 
skal igangsættes jf. ovenstående anmodes om en hurtig sagsbehandling. 

Beskrivelse af projektet:
Afløbsledningen fra Ulbølle ønskes omlagt i en Ø600 mm bt ledning. Linjeføringen er valgt til at ligge inden 
for det bælte, hvor stendiget ikke er blevet genopsat efter en tidligere gennemgravning. Nedgravningen af 
afløbsledningen udføres ved anvendelse af gravekasse med en ydre bredde på ca. 2,5 m. Stenene i 
jordoverfladen i diget linje tages forinden nænsomt op over en strækning på ca. 3 m og lægges i et depot 
ved siden af udgravningen.  Efter etableringen af den nye afløbsledning fyldes ledningsgraven op i takt med 
at gravekassen trækkes frem. Risikoen for at sten fra øvrig del af diget falder ned eller anden beskadigelse 

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-18-2020
Dato: 18. august 2020



af diget er yderst minimal. Ved retableringen genudlægges sten med mossiden opad i diget linje, så sten og 
overflade derefter bedst muligt fremstår, som det henlå inden anlægsarbejdet.

Anlægsarbejdet ved krydsningen af stendiget inkl. genudlægningen af sten påregnes udført inden for de 
første 2 uger i august måned i år. 

Vedhæftede dokumenter:
De tre vedhæftede foto viser stendiget fra 3 forskellige vinkler. Ledningstracé er valgt til ca. 0,3 m til 
venstre for den synlige træstub, som står i digets linje.
Oversigtskort i målforhold 1:5.000 er vedhæftet som pdf-fil. Viser stedet, hvor diget skal krydses.

Ansøgning om dispensation:
Der ansøges om dispensation fra fredningen af stendiget til at foretage den ovennævnte krydsning af 
stendiget med en ny afløbsledning fra Ulbølle by.
Svendborg Spildevand beklager meget, men det er vigtigt for os, at denne ansøgning bliver behandlet i 
fredningsnævnet så hurtigt, som det måtte være muligt.
Jeg er til disposition, såfremt der er behov for supplerende oplysninger til sagens behandling.
…”

Stedet for det omhandlede digegennembrud er markeret med en rød cirkel.

Fredningen

Det pågældende dige er fredet ved overenskomst af 25. juni 1957 om fredning af Rødkilde Stengærder og 
træer, som blandt andet har til formål at sikre de pågældende stendiger. Fredningen indeholder følgende 
bestemmelser af relevans for sagen:

”…
Stengærderene må herefter ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke må borttages sten derfra. Der må 
ikke pløjes eller graves så tæt ind til dem, at de udsættes for ødelæggelse.
…”



Høring

Svendborg Kommune har i indstilling til det ansøgte af 19. maj 2020 udtalt blandt andet:

”…
Svendborg Kommune indstiller det ansøgte til Fredningsnævnet for Fyn og anbefaler samtidig en 
godkendelse af projektet.
…

Kommunens begrundelse for indstilling Svendborg Kommune har den 5. maj 2020 besigtiget stendiget 
sammen med ansøger.
Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at det sted, hvor afløbsledningen ønskes nedlagt, er stendiget 
helt sammenfaldet og tæt begroet med skræppe, og kun få sten kunne erkendes i jordoverfladen – se fotos 
nedenfor.
…

Af ansøgningen fremgår, at den ønskede midlertidige gennembrydning af stendige foretages nænsomt og 
på et sted, hvor stendiget allerede er sammenfaldet som følge af tidligere gennemgravning til 
afløbsledning.

Dette vurderes i sig selv i strid med fredningen, men anlægsarbejdet er ifølge det beskrevne nødvendigt og 
vil blive foretaget nænsomt.

Ifølge det konstaterbare, er stendiget helt sammenfaldet det pågældende sted, og der kan kun erkendes 
spredte sten i jordoverfladen. På begge sider af en ca. 10 m lang sammenfaldne strækning ses et fint og 
komplet stendige.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at da de bortfjernede sten fra en ca. 3 m lang sammenfaldet 
stendige lægges tilbage igen med mossiden opad, så de kommer til at ligge som de lå, er indgrebet af 
midlertidig karakter og vil blive retableret umiddelbart derefter, hvorfor det bør accepteres i forhold til 
fredningen.

Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at projektet med midlertidig gennembrydning af fredet stendige 
ikke strider imod fredningens omfang og ikke vil ødelægge den del af stendiget, som i forvejen er helt 
sammenfaldet.

Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at give dispensation til det 
ansøgte.
…”

Svendborg Kommune har videre ved mail af 10. august 2020 oplyst, blandt andet:

”…
I denne konkrete sag, hvor det fredede stendige er helt sammenfaldet og nærmest ikke-eksisterende det 
sted, hvor ledningen ønskes nedgravet, har Svendborg Kommune ikke konkret kendskab til forekomst af 
bilag IVarter indenfor projektområdet.

Ifølge bilag IV-håndbogen (https://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf) forekommer følgende bilag IV-arter 
indenfor de 2 10 x 10 km kvadrater som projektområdet ligger indenfor:

hasselmus, vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus, markfirben, 
stor vandsalamander,

https://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf


spidssnudet frø, springfrø, grønbroget tudse og strandtudse.

Det er imidlertid vores vurdering, at ingen af ovennævnte arter vil blive påvirket af projektet.
…”

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 

Begrundelse og afgørelse

Denne afgørelse træffes som en formandsbeslutning, da det ansøgte, således som dette er beskrevet, 
skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, jf. forretningsordenens § 10, stk. 
5.

Under hensyn det oplyste om, hvorledes det ansøgte digegennembrud påtænkes udført, herunder den 
efterfølgende reetablering, finder formanden ikke, at det ansøge strider mod fredningens formål om at 
sikre de omfattede stendiger.

På baggrund det af Svendborg Kommune oplyste og de fremlagte fotos af, hvorledes diget ser ud på det 
pågældende sted, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 
ikke er til hinder for den meddelte dispensation.

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

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/
http://www.naevneneshus.dk/
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