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t-reOning i Fyns amt.

Lokalitet: Vodrup Klint

e Kommune: Ærøskøbing

Soqn Tranderup ReO. nr.: 493-04-04
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Ejer :Privat

I Areal : ca. 80 ha

Fredet :FN 27/6-1957

e
Formål : Landskabsbevaring.

Indhold : Bebyggelse må ikke finde sted, ligesom opstilling af boder, skure
master, ledninger, reklamer eller andre udsigtshindrende eller
skæmmende indretninger ikke er tilladt. Ej heller må der ske be-
plantning med træer eller buske bortset fra det nordøst for denøverste skrænts overk~nt beliggende 100 m bælte. Arealet skal I

henligge i uændret tilstand/men må dog anvendes landbrugsmæssigt.
Der gives offentligheden adgang til fods til området ad den pri-
vate vej og sti. Færdsel udenfor vejen må kun ske med lodsejer-
nes samtykke.
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EøenseYej U • TelefoD (09) 211693

noO SVENDBORG. deo 8/11 1982

Journal nr.: 7rs. 250/1982
Man har d.d. tilskrevet landinspektør Lars Nørgaard,

~ullinggade 29, 5700 Svendborg, således:

• I skrivel.e al ll. oktober 1982 har De udbedt Dem en erkle-
r1ns t~ ~redn1ngsDEVUet i anledning al en udstykning al matr.~
9 a.tl. Voderup byt Ifranderup med henblik pl.. ""I'yTJa aatskommunea
erhvervelse al et areal at det tredede ODråde. Parcellerne er
omfattet at tredn1ngsdeklaratlon af Zl. juni 1957 og omtattet-al straDdbyggel1.n1en. '; .

1, ' JTna ØtakoJlllW1u fredningsatde1in8 har vØd'skrivels. at :"... ';",
25. oktober 1982 udtalt I' -at amtsrAdet' i ~Ød.edei:l' 9.' august har ". ',' .
vedtaget af 'søge db pAgæ'l.deD4.del at TO;C1ftpIl.int erhvervet at

, . ,

~ utskoJl1lW1e.
ErhvervelsR .egN priJJølrt gennemt.rt tor .t ~ikre de til

omrldet ~tede tred.D.1ngsDe8sigeinteresser. '
Det er ikke hensigten at toretage drittsJIBlI!!I8ige Øldringer

eller ~. anlæg pi arealet t JIleD derimod. at aege laDdbrugsdri!ten
opre~ldt af hens,n til stedeta landskabelige og geologiske egen-o
art •••• ,-

Arealerne er ømt.t,.t ar tredn1ngsrømeta kendelae ~ 2!l.
juni 1957, der ~ har et landskabebevarende tormll.

, 'Arealet er endvidere omta'Ctet af 8trand~eliDie •
I denne anledning skal tredningsatdelingen anbetale dis pen-

1/a.tlon ~ na'turtredn1ngslovena I 46. stk .. ,. til det ansegte. ,
J'oranlediget heraf skal man meddele, at mnnet herved eD-

stemmig,; til,l~er 'det ans_gte, idet det dog indskærpeø. at der ikke
hermed er givet tilladela. til plantning at hegn eUer lignende.
eller i det' hel. til amdr1ng at den faktiske foreliggende 8ituation i
området. -itr. 1, det hele naturtredningslovenø § 46 stk. l.

lIisrv ... nde skrivela. bed.. vedlagt ved sagens videre ekap...
dltlon til matrikelcU.rektoratet.

Genparten er til Deres es et brug.
,~et har underrettet ar.købing kolUllW1e. a.fi., der inden

'" uger kan indbringe lBVUet. atprela. for Overfredningsx.met t

oa foranstAende.
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Tilladelsen kan ikke udn:ttea tør etter udl9bat at anketri-
4 u.ger, Jtr. naturtredningslovensI 58 stk. 6.

fill~delgan bOl~talder, sltremt den ikke er udnyttet inden
5 lr tra t111ad~lsena meddelelse, jtr. na~·tredntng~l~vena I 64 a. •
hvilket heI~ed meddeles .-/ .. - /'-, .. ;::---

.....~ ~ "... ..-;r.-.::'.r. ' .....~ ...-- ... - _ .
.' Jul.· Pauls eD -"

tormand

Modtaget I tred;;jr'lgsstyre'sen

• C. t ~ .cS'"- ... ~",., ~. ,~(.





FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 SS 20

REG. NR. 2."6 b l G O O

Dato: 1. september 1993
Journal nr.: fr s. 43 a/1992

Ærøskøbing Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
Statene 2
5970 Ærøskøbing

Ved skrivelse af 29. oktober 1992 har kommunen ansøgt frednings-
nævnet om tilladelse til opstilling af toilet på parkeringsplad-
sen ved Tranderup Dal, Ærøskøbing kommune.

4' •

Kommunen ansagte oprindelig om tilladelse til opstilling af tør-
kloset-kabine, men har efter forhandling mellem kommune og fred-
ningsnævn ændret ansøgningen således, at man nu ansøger om til-
ladelse til opstilling af et toiletskur på 2 x 2 meter med en
højde på 2,5 meter. Taget udføres med hældning på ca. 300 og be-
klædes med sort tagpap. Træværket males med dækkende maling i grå
eller grønlig farve.

Toilettet
Tranderup
Fyns Amt
planer.

påtænkes placeret ved nordligt skel på matr. nr. 14-b
by, Tranderup, og opfylder således en henstilling fra
om flytning af toilettet i forhold til de oprindelige

y'Ejendommen er fredet ved kendelse af 27. juni 1957, hvoraf bl.a.
fremgår, at der ikke må ske bebyggelse af nogen art, ligesom det
er forbudt at anbringe boder, skure, master og lignende på det
fredede område.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt.

. .~ '.. ., t

\ 'l. \ \ J'7 - 00,-\'2.
\



Fredningsnævnet skal udtale:

Fredning~nævnet meddeler herved tilladelse til den ansøgte træ-
bygning i medfør af naturfredningslovens § 50, stk. 1, idet fred-
ningsnævnet efter omstændighe~erne ikke finder, at det ansøgte
strider mod fredningens formål. Det er en betingelse for tilla-
delsen, at der foretages en passende slørende beplantning omkring
toiletskuret.

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-
g~berettigede.

~.

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

4__~
-(/S~t vr-

næstformand

lit

•
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT Dato: 2 5 . 02 . 98
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 10 20 - Telefax 6471 5520 Journal or.: F r s. 56/97

Fyns Amt
Natur- og Vandmiljøafdelingen
Amtsgården
Ørbækvej 100

5220 Odense Sø REb. NR. 1:> \o \, O o·

Ved skrivelse af 5. november 1997 har Fyns Amt ansøgt om tilla-
delse til på ejendommen matr. nr. 5-c, Vodrup by, Tranderup, ved
Voderup Klint at etablere to ca. 500 m2 store vandhuller for at
forbedre forholdene for flora og fauna i området.

Arealet er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 27. juni
1957, hvorefter arealet skal henligge i uændret tilstand. Formå-
let med fredningen er at bevare de særlige skredterrasser samt
udsigten hertil.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse dels hos Ærøskøbing
Kommune og dels hos Fyns Statsskovdistrikt, der begge har med-
delt, at de ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Fr~dn~~~sn~~~et-~~~~udi~!~~
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der
ikke ses at stride mod fredningens formål.

Afgørelsen, der meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens
50, stk. 1, er enstemmig.

§,

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, den
er meddelt.

.,.--.

~ffnæstformand •
lit
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520
Dato: 20. september 1999

Journal nr.: Frs. 42/99

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

REG. Nf( ):7 \0\ ·00

Ved skrivelse af 20. juli 1999 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning fra Anne og Jørn
Ørum-Nielsen, Vesterås, Vodrup 41, 5970 Ærøskøbing, med anmodning om tilladelse
til at etablere 2 vandhuller på ejendommen matr. nr. l-a Voderup by, Tranderup.

Det ene vandhul søges etableret inden for fredningen ved Voderup Klint. Fredningens
formål er at sikre de geologiske og landskabelige interesser i klinten.

Fyns Amt har vurderet, at vandhullet i fredningsområdets nordvestlige hjørne ikke vil
stride mod fredningens formål og oplyst, at vandhullet vil blive ca. 500 m2 stort, men
kun ca. 0,5 meter dybt, således at det vil tørre ud, hvis sommeren bliver tør. Vandhullet
vil give optimale betingelser for den truede klokkefrø. Derudover vil vandhullet gavne
spring frø og grøn frø, den sjældne og truede vandbille stor vandkær, stor og lille vand-
salamander samt snog.

Ærøskøbing kommune har anbefalet det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til, at der etableres et ca. 500 m2 stort og
0,5 meter dybt vandhul på ejendommen matr. nr. l-a Voderup by, Tranderup, som be-
skrevet i ansøgningen. Det ansøgte ses ikke at stride mod fredningens formål.

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 ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 30. maj 2001
Journal nr.: Frs. 6012000

Deres j. nr.: 8-70-52-41-493-11-1999
Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 200
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 28. november 2000 har Fyns Amt ansøgt om dispensation til etablering
af et vandhul på matr. nr. S-c Voderup by, Tranderup, med det formål at fremme den
danske bestand af truede Klokkefrøer ved at skabe et tættere netværk af lavvandede
vandhuller i de områder, hvor Klokkefrøen lever.

Området, hvor vandhullet ønskes anlagt, er kerneornråde for den ærøske bestand af
Klokkefrøer.

Vandhullet ønskes etableret ved uddybning af en lavning, der i forvejen er udlagt til
vedvarende græsmark. Vandhullet ønskes etableret med en størrelse på ca. 1.000 m2

med svagt skrånende bredder. Placeringen er angivet på et vedlagt kort.

Ansøgningen kræver tilladelse fra fredningsnævnet, idet ejendommen er omfattet af
fredningen på Voderup Klint, der er en ældre fredning, der primært tager højde for ge-
ologiske og landskabelige interesser.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Ærøskøbing kommune, der i skrivelse af
19. december 2000 har udtalt, at kommunen kan anbefale det ansøgte.

Fyns Statsskovdistrikt har i skrivelse af 5. december 2000 udtalt, at statsskovdistriktet
ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-
ningens formål.

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.

'.
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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 er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

S. Raunholt
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