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Fredning i Fyn s amt. 44~8.co
lokalitet: Højdedraget Ibjerget.

Kommune: Årslev

SOQn :Sdr. Nærå Reg. n~: 497-04-01

1: 25.000

• Ejer :Privat

Areal :9 ha

Fredet :FN 25/7-1967le OFN 21/6-1968

Formål :Landskabsbevaring

Indhold :Bebyggelse skal ikke være tilladt. Opstilling af boder, skure,
master eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.
Campingpladser må ikke etableres. Arealerne må ikke benyttes til
bilophugningsplads eller henkastning af affald. Terrænformerne
må ikke ændres ved gravning eller opfyldning. Udover de arealer
der nu er udlagt til skov må tilplantning ikke finde sted.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

==============

År 1968, den 21. juni, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1930/67 om fredning af højdedraget Ibjerget i
Sdr. Nærå sogn.

I den af fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds
den 25. juli 1967 afsagte kendelse hedder det:

"I skrivelse af 12. juni 1967 har Danmarks Naturfred-
ningsforening rejst fredningssag med påstand om fredning af
højdedraget Ibjerg - hvis rette navn ifølge den stedlige tra-
dition er Ibjerget - i Sdr. Nærå sogn. Fredningspåstanden om-
fatter tillige Ibjergets nærmeste omgivelser, idet begæringens
matrikulære beskrivelse af arealerne -~;~åledes:
Matr. nr. 18 ~ Sdr. Nære by,
en del af matr. nr. 7 ~ ibd~,
en del af matr. nr. 10 ~ ibd.,
matr. nr. 11.2 ibd., samt
matr. nr. l ~ Torpegård hovedgård,
alt i Sdr. Nærå sogn.

Området er vist på et af foreningen udarbejdet rids i
målestoksforholdet 1:10.000 (sagens bilag 10 b). Af ridset frem-
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går, at fredningspåstanden ikke skal forstås som omfattende
hele matr. nr. l ~, men kun en mindre del heraf.

Fredningspåstanden går ud på, at der pålægges området
følgende servitut:
l) Bebyggelse skal ikke være tilladt.
2) Opstilling af boder, skure, master eller andre skæmmende

indretninger må ikke finde sted.
3) Campingpladser må ikke etableres.
4) Arealerne må ikke benyttes til bilophugningsplads, ligesom

der ikke på arealerne må henkastes affald.
5) Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyld-

ning.
6) Uden for de arealer, der nu er udlagt til skov, må tilplant-

ning med løv- eller nåletræer ikke finde sted.
7) Påtaleret tillægges fredningsnævnet, naturfredningsrådet

og Danmarks Naturfredningsforening.
Til begrundelse af påstanden har Danmarks Naturfred-

ningsforening anført:
Ibjerget er en langstrakt åsbakke nordvest for Sdr.

Nærå. Den rejser sig markant med op til 10 meter høje skrænter
over det omgivende flade land og når på det højeste punkt
længst i øst 62 meter o h••

Ibjerget er opbygget af smeltevandssand og -grus, som
er afsat af en smeltevandsflod, der inde under isen har haft af-
løb mod sydvest og ved aflejring i istunnelen har dannet åsen.

Et karakteristisk træk ved det sydøstfynske landskab
har været en række fremtrædende åsstrøg der i deres placering
og opbygning er vigtigste holdepunkter i udredningen af land-
skabets tilblivelse. størstedelen af disse åse er nu ødelagt
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ved eller er under bortgravning.-

Ibjerget er den nordøstligste og bedst bevarede og
mest fremtrædende del af en åsrække der under navn af Årslev
ÅS har kunnet ses i Årslev-egnen. Den ligger endnu nogenlunde
intakt i landskabet og fremtræder i form og indhold som en
typisk åsryg. Til dens fortsatte bevarelse i et åbent og urørt
landskab knytter der"sig store geologiske og pædagogiske in-
teresser.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 12,
stk. l, har nævnet udbedt sig en erklæring fra Naturfrednings-
rådet, der i skrivelse af 19. juni 1967 (sagens bilag 17) har
udtalt:

"I anledning af nævnets skrivelse ••.•• skal Rådet
udtale, at man ganske kan anbefale gennemførelse af fredningen.

Rådet kan tilslutte sig den af Danmarks Naturfrednings-
forening fremsatte motivering i skrivelse af 12. juni 1967.
Det skal yderligere bemærkes, at rent videnskabelige grunde må
veje stærkt til. Der knytter sig endnu uløste spørgsmål til
"Åsenes" opståen - og måske er deres dannelse og natur ikke
ens fra ås til ås - og med den totale forsvinden af alt for
mange åse forsvinder muligheden for at klarlægge deres opståen."

Ejerne af de af fredningspåstanden omfattede arealer
er følgende:
Ejer: Matr. nr.: Det af påstanden

omfattede areal:
18 d ca. 38.000 m2Landmand Jørgen Rasmussen,

Sdr. Nærå pr. Årslev,
Gårdejer Jørgen Nordtorp Jør-
gensen, 7,h " 39•.000 "
Sdr. Nærå pr. Årslev,
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Ejer: Matr. nr.: Det af påstanden

omfattede areal:
10 b ca. 41.250 m2Fru Ingeborg Plesner og

proprietær Axel Plesner,
Sdr. Nærå pr. Årslev,

11 c- n 41.600 n

l a n 68.000"
Arealstørrelserne er meddelt af Fredningsplanudvalget

for Fyn (bilag 17 A).
Meddelelse om sagens rejsning er tilsendt lodsejerne

den 14. juni 1967 og er indrykket i Statstidende for den
15. s.m••

Ejerne af matr. nr. 18 ~ og 7 ~ har bestridt, at be-
tingelserne for sagens fremme efter lovens § l, stk. l, er til
stede. Samtlige ejere har nedlagt erstatningspåstande.

Erstatningspåstand er tillige nedlagt af vognmand
Ove Jensen, Set. Klemens, der ifølge en den 5. januar 1967
dateret overenskomst har opnået tilladelse til nat fjerne det
grus og fyld han kan bruge" fra et nærmere beskrevet areal af
gårdejer Jørgen Nordtorp Jørgensens ejendom.

Nærværende fredningssag har den nævnte overenskomst
til baggrund. Efter at nævnets opmærksomhed var blevet henledt
på at vognmand Ove Jensen havde påbegyndt grusgravning på matr.

\4t' nr. 7 ~, nedlagdes den 3. april 1967 et foreløbigt forbud her-
imod i medfør af naturfredningslovens § 9, stk. 2. Den 9. s.m.
forlængedes forbudet til at gælde indtil videre, idet nævnet
efter orienterende mundtlige forhan~linger med Naturfrednings-
rådet forventede en fredningssag rejst snarest. Ministeriet
for kulturelle anliggender har efter nævnets anmodning bevilget
forlængelse af den i § 9, stk. 2, omhandlede frist, der herefter

tt udløber den l. august 1967 (sagens bilag 20).
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De nedlagte erstatningspåstande er følgende:
l. Landmand Jørgen Rasmussen (bilag 34), 86.180 kr.
2. Gårdejer Jørgen Nordtorp Jørgensen (bilag 18), 75.000"
3. Vognmand Ove Jensen (bilag 22), 60.000 "
4. Ingeborg og Axel Plesner (bilag 21), 300.000 "

0stifternes Kreditforening har forbeholdt
sig at kræve en eventuel erstatning betalt
til sig - helt eller delvist - til afskriv-
ning på foreningens pantebrev i matr. nr. l ~
m. fl ••

Til støtte for deres påstande har ejerne i første
række anført, at området indeholder meget betydelige grusfo-
rekomster som kan gøres til genstand for udnyttelse.

Til belysning af dette spørgsmål har nævnet fra Dan-
marks Geologiske Undersøgelse (Geologisk Rigsinstitut) modta-
get en aftegning af Ibjerg-området fra D. G. U.s originale
karteringskort i målestoksforholdet 1:20.000 (bilag 29 b).
I skrivelse af 12. juli 1967 (bilag 29 a) har instituttet der-
hos anført:

" . . .
Kortet viser jordlagene, som de er bestemt med hånd-

bor til ca. l m dybde.
Ifølge institutets borearkiv findes der ikke i eller

omkring Ibjerg boringer, der kan oplyse yderligere om jordla-
genes beskaffenhed i større dybde.

Efter dagbogsrapporten fra den geologiske kortlægning
••• er der i åsen truffet lerpartier og mergelgrave, der la-
der formode, at åsen indeholder en oppresset lerkam.

". . .
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På foranledning af nævnet har landinspektør Thorla-

cius derefter indtegnet Ibjerget dels på Naturfredningsfore-
ningens rids over det af fredningspåstanden omfattede område
og dels på et lystryk af karteringskortet. Disse indtegninger
er fremlagt under nre. 36 og 37. Rids svarende til bilagene
nr. 10 b, 36 og 37 er vedhæftet nærværende kendelse.

Til belysning af grusgravningsmulighederne i øvrigt
bemærkes,
~ der på hele området hviler en den 6. januar 1966 lyst by-
planvedtægt, gældende for et tidsrum af 15 år fra den 29. no-
vember 1965 (bilag 28), hvoraf bl. a. fremgår at det heromhand-
lede område ikke kan overgå til andet formål såsom håndværks-
eller industrivirksomhed, dog at vedtægten ikke skal være til
hinder for, at arealer der kan anvendes til grusgravning bliver
udnyttet hertil;
~ der den 14. september 1943 på matr. nr. l ~ er lyst dekla-
ration i henhold til lov nr. 318 af 16. december 1938, hvorved
Geodætisk Institut vederlagsfrit har erhvervet udelukkende
rådighed over et jordstykke der strækker sig 4 meter til hver
side for en af institutet anbragt betonstøbning, hvilket are-
al - der er beliggende på åsens højeste parti - ingen sinde

~) ved afgravning, undergravning eller på anden måde må bringes

.,
i fare for at styrte sammen;
at den på matr. nr. 10 ~, 11 ~ og l~ beliggende del af Ibjer-
get er skovbevokset, uden at denne bevoksning der angives at
være 25 år gammel - antages at være fredskov, skønt arealet
tidligere - formentlig til omkring 1914 - har været skovklædt;
~ der på matr. nr. 11 ~ og/eller l ~ findes en ca. 200 meter

,4t lang og ca. 10 meter bred skydebane, der benyttes af den loka-
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le skytteforening og af Hjemmeværnet, hvilken skydebane af
ejeren tidligst kan kræves nedlagt med udgangen af marts 1970,
dog at den om banen indgåede kontrakt kan ophæves forinden ved
ejerskifte (bilag 33).

Efter de foreliggende oplysninger om jordbundsforhol-
dene må det erkendes at der i alt fald uden for Ibjerget fin-
des rigelige og let tilgængelige grusforekomster.

Det er herefter tvivlsomt, om bekostningen ved at
inddrage disse områder under en fredning ville stå i rimeligt
forhold til de derved opnåede fordele.

Som begrundelse for at medtage de heromhandlede are-
aler - ud over selve Ibjerget - er det under sagens forhandling
fremhævet, at det er rigtigst,at åsen sikres i sine naturlige
omgivelser.

Efter indholdet af den citerede byplanvedtægt synes
der indtil videre ikke at bestå nogen fare for bebyggelse i
åsens umiddelbare nærhed. Efter nævnets opfattelse er der næppe
heller i øjeblikket grund til at befrygte, at grusgravning vil
blive påbegyndt i åsens nærhed. For så vidt angår matr. nre.
18 ~ og 7 ~ synes det næppe rimeligt at antage, at disse over-
hovedet vil blive gjort til genstand for grusgravning bortset
fra selve åsen. For så vidt angår Torpegårds jorder forekommer
det nærliggende at formode, at en eventuel grusgravning vil ta-
ge sin begyndelse i længst mulig afstand fra de på karterings-
kortet viste moræneaflejringer, det vil i praksis sige i kontinu-
itet af den i øjeblikket øst for gården stedfindende grusgrav-
ning, om hvilken det vides at udgravning sker indtil 14 meter
under terræn.

Under disse omstændigheder, hvortil kommer at der ikke
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i begrundelsen af fredningspåstanden indgår nogen henvisning
til nødvendigheden af at sikre landskabelige skønhedsværdier
af væsentlig betydning for almenheden, findes fredningspåstan-
den alene at burde tages til følge for så vidt angår selve
Ibjerget, således som dette er afgrænset på sagens bilag nr. 36.
Nævnet forbeholder sig dog at genoptage sagen, såfremt senere
indtræffende omstændigheder måtte formodes at kunne medføre
en ændret stillingtagen.

Med hensyn til de enkelte erstatningspåstande bemærkes:
l. Landmand Jørgen Rasmussen (matr. nr. 18 ~).

Ejendommen er senest ansat til en ejendomsværdi af
52.000 kr •• Det bebyggede areal - der ligger syd for åsen -
udgør ca. 150 m2, herunder et stuehus på ca. 75 m2• Ejeren har
ikke for øjeblikket planer om at sælge grus og har i den for-
løbne vinter afslået en anmodning om tilladelse til grusgrav-
ning på ejendommen. Åsen benyttes til græsning af en hest.

Fladeindholdet af den på matr. nr. 18 d værende del
af åsen er af landinspektør Thorlacius beregnet til ca. 11.785
m2 og rumindholdet til ca. 22.500 m3 (bilag 35 b).
2-3. Gårdejer Jørgen Nordtorp Jørgensen (matr. nr. 7 b) ~

vognmand Ove Jensen.
Ved den allerede omtalte overenskomst af 5. januar

1967 er det tilladt Ove Jensen at afgrave åsen "i dybden plan
med" det dyrkede areal nord og syd for åsen. Tilladelsen er
meddelt på betingelse af at Ove Jensen afrømmer muldlaget og
udjævner dette efter endt grusgravning, at han vedligeholder
markvejen til banken fra den offentlige vej nord for banken,og
at han betaler en afgift af l krone pr. m3, hvilken afgift
afregnes månedsvis, dog at der inden gravningens begyndelse
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skal deponeres et beløb på 2.500 kr., som ikke kan fordres
tilbagebetalt, men skal afskrives som betaling i takt med
grusgravningen. Beløbet angives at være betalt.

Fladeindholdet af den på matr. nr. 7 ~ værende del
af åsen er af landinspektør.Thorlacius (bilag 35 b) beregnet
til ca. 11.330 m2 og rumindholdet til ca. 35.000 m3•

Gårdejer Jørgen Nordtorp Jørgensen har oplyst, at
han havde til hensigt at inddrage det afgravede areal under
de dyrkede arealer nord og syd for åsen, hvilket tillige ville
betyde en lettelse i transporten af landbrugsmaskiner og -rod-
skaber mellem markerne nord og syd for åsen.

Vognmand Ove Jensen har oplyst, at han har opgravet ca.
720 m3 grus inden det foreløbige forbud blev nedlagt, men han
har derimod ikke villet eller kunnet oplyse til hvilke aftage-
re eller til hvilke priser dette kvantum er afhændet.

Vognmand Ove Jensen har videre oplyst, at han sikrede
sig grusgravningsretten for derved at kunne supplere leverin-
gerne fra to ham tilhørende grusgrave, beliggende henholdsvis
i Volderslev og Bellinge. Dette er at forstå således, at han
på visse dage kan komme ud for at skulle levere så mange læs
grus, at vognene ikke kan ekspederes inden for arbejdstiden,
hvis gruset skal hentes alene i disse to grusgrave. Han har
ikke manglet grus efter nedlæggelsen af det foreløbige forbud,
idet han "har sat kapaciteten op" i sine egne to grusgrave.
4. Ingeborg og Axel Plesner (matr. nr. 10 ~, 11 ~ og l ~).

Fladeindholdet af den på Torpegårds jorder beliggen-
de del af åsen er af landinspektør Thorlacius (bilag 36) be-
regnet til ca. 55.800 m2•

Rumindholdet er af ejerne anslået til 200.000-250.000m3
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(bilag 21).

For arealets bevoksning og anvendelse er der rede-
gjort ovenfor (i afsnittet om mulighederne for grusgravning).

Ejerne har oplyst, at de hidtil har afslået anmodnin-
ger om grusgravning på ejendommen, men at det må bero på land-
brugskonjunkturernes udvikling om grusgravning på et senere
tidspunkt måtte stille sig som økonomisk ønskværdig. Man ønsker
derfor at bevare muligheden for at kunne udnytte denne indtægts-
kilde, selvom dette vil være forbundet med opofring af bevoks-
ningen på åsen. Ejendommen har været udbudt til salg gennem det
sidste halve års tid.

For så vidt angår samtlige erstatningskrav bemærkes,
at der efter nævnets opfattelse end ikke tilnærmelsesvis vil
kunne udvindes de af ejerne forudsatte grusmængder fra åsen.
Efter karteringskortets udvisende må det formodes, at den over-
vejende del af åsen er aflejret på en flade af moræneler. Dette
giver en stærk formodning for, at den i erklæringen af 12. juli
1967 (bilag 29 a) omtalte lerkam er af meget betydelig udstræk-
ning, jfr. herved den i erklæringen omtalte dagbogsrapport, der
er fremlagt som bilag 29 d,og hvori det hedder bl. a.: "Igennem
(åsen) går en Lerkerne hvorfor de fleste Grusgrave også ere
Mergelgrave. I Gravene Nr. 171, Nr. 172 og ved Nr. 173 saas
saa1edes Leret. Sandlagene vare her flere Steder aldeles lod-
rette".

Om kammens opståen er det under sagens forhandling
oplyst, at den antages at bero på det forhold, at isens enorme
tryk på begge sider af srneltevandstunnelen har bevirket en
oppresning af smeltevandstunnelens bund.

Af bilag 37 ses, at den i den citerede dagbogsrapport
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omtalte boring nr. 173 er beliggende i den østligste del af

" ' åsen.
Under nævnets besigtigelse af åsen fandtes muldla-

get overalt at være tyndt og af ringe kvalitet. En kultivering
af afgravede arealer ved hjælp af dette muldlag må formodes at
være af begrænset værdi.

Efter alt foreliggende findes de landmand Jørgen Ras-
mussen, gårdejer Jørgen Nordtorp Jørgensen og propr. Ingeborg
og Axel Flesner (0stifternes Kreditforening) tilkommende erstat-
ninger skønsmæssigt at kunne fastsættes til henholdsvis 15.000
kr., 20.000 kr. og 60.000 kr ••

For så vidt angår vognmand Ove Jensen må det antages,
at de af ham afholdte udgifter til afrømning m. v. er blevet
dækket gennem afhændelsen af det af ham opgravede grus. Det
findes herefter ikke sandsynliggjort, at han har lidt noget tab,
der overstiger det af ham forudbetalte beløb 2.500 kr. med fra-
drag af skyldig afgift. Den vognmand Ove Jensen tilkommende er-
statning findes herefter at kunne afrundes til 2.000 kr ••

Samtlige erstatningsbeløb vil være at forrente med
6 % p. a. fra den 25. juli 1967 at regne.

Der findes ikke tilstrækkelig anledning til at til-
lægge sagsomkostninger.

Erstatningerne vil være at udrede som bestemt i na-
turfredningslovens § 17, stk. l, l. og 2. pkt••

Sluttelig bemærkes, at fredningspåstandens poster l
og 2 ikke skal være til hinder for ombygning eller fornyelse af
det på skydebanen opstillede skyttehus, såfremt tegninger her-
til kan godkendes af fredningsnævnet, samt at påstandens post 5

L~ ikke skal være til hinder for planering, muldbelægning og dyrk-
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ning af bunden af den af vognmand Ove Jensen etablerede grus-
grav på matr. nr. 7 b, hvorimod denne grusgravs vægge ikke må
underkastes nogen som helst behandling, men skal forblive i
deres nuværende tilstand.

En udskrift af nærværende kendelse vil være at ting-
lyse på de af fredningen omfattede ejendomme."

Konklusionen er sålydende:
"Det på matr. nre. 18 d, 7 12., 10 b, 11 .2. Sdr. Nærå

by og sogn og på matr. nr. l ~ Torpegård hovedgård, Sdr. Nærå
sogn, værende højdedrag, således som det er afgrænset på ved-
føjede rids den 19. juli 1967, fredes i det ovenfor beskrevne
omfang.

I erstatninger udbetales:
Til landmand Jørgen Rasmussen •••••••••••••••••••••• 15.000 kr.
" gårdejer Jørgen Nordtorp Jørgensen ••••••••••••• 20.000 kr.
" 0stifternes Kreditforening ••••••••••••••••••••• 60.000 kr.
" vognmand Ove Jensen •••••••••••••••••••••••••••• 2.000 kr.
hvilke beløb forrentes med 6 % p. a. fra den 25. juli 1967 ind-
til betaling sker."

Sagen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
naturfredningslovens § 19, stk. 3, og er tillige blevet anket
af landmand Jørgen Rasmussen og gårdejer Jørgen Nordtorp Jørgen-
sen samt af entreprenør Ove Jensen. De to førstnævnte har prin-
cipalt påstået fredningen ophævet, subsidiært forhøjelse af de
dem tilkendte erstatninger. Entreprenør Ove Jensen har påstået
erstatningen forhøjet.

Fredningsnævnets kendelse er desuden indanket af Daa-
marks Naturfredningsforening med påstand om fredningens udvidelse
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til det oprindeligt påståede omfang.

Overfredningsnævnet har den 3. november 1967 foreta-
get besigtigelse i sagen og har forhandlet med de af sagen om-
fattede lodsejere og vognmand Ove Jensen samt disses advokater
og tillige med repræsentanter for Årslev kommune, Odense amts-
råd, Danmarks Geologiske Undersøgelse, Danmarks Naturfrednings-
forening, Naturfredningsrådet, Fredningsplanudvalget for Fyn
samt med fredningsnævnet. Repræsentanterne for Danmarks Geologi-
ske Undersøgelse, Danmarks Naturfredningsforening og Naturfred-
ningsrådet fremhævede interessen i at bevare de begrænsede dele,
der endnu er tilbage af de nordfynske åse. Ejeren af den østlige,
skovbevoksede del af åsen, der ligger på matr. nr. 10 ~ og 11 ~,
Sdr. Nærå, samt matr. nr. l ~, Torpegård, erklærede sig tilfreds
med erstatningen samt villig til uden forhøjelse af denne at gå
med til en vis udvidelse af fredningen, jfr. det kendelsen ved-
hæftede kort, således at fredningsgrænsen mod nord og øst følger
henholdsvis den offentlige vej og den markvej, der øst for åsen
går fra den offentlige vej mod syd, hvilket giver en naturlig
afgrænsning.

6 medlemmer af Overfredningsnævnet har deltaget i sa-
gens behandling. 4 medlemmer finder, at der vel af videnskabelige
hensyn er anledning til at frede den del af åsen, for hvilken
der således er enighed med ejeren, hvorved der sikres ca. 500 m
uberørt ås, udgørende åsens østlige ende, men finder ikke til-
strækkelig anledning til at frede de lave partier mod vest. Deri-
mod finder 2 af medlemmerne, at den i forvejen begrænsede fred-
ning, som udover den geologiske betydning også repræsenterer en•
vis æstetisk værdi, ikke tåler, at den for skovvækst blottede
del af åsen, der netop fremtræder som et typisk åsparti, unddra-
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ges fredning.

Da paænthaverne i ejendommen matr. nr. 10 b og 11 ~,
Sdr. Nærå, samt matr. nr. l ~, Torpegård, 0stifternes Kreditfor-
ening og Sparekassen Fyn, har givet afkald på andel i frednings-
erstatningen, har denne ubeskåret kunnet udbetales til ejeren.

Efter Overfredningsnævnets besigtigelse i sagen har
landsretssagfører F. Lund-Hansen, Odense, for entreprenør Ove
Jensen nedlagt påstand om, at der ydes denne en samlet erstat-
ning på 7.569,20 kr. som følge af tab i medfør af fredningssa-
gen samt til dækning af advokat omkostninger og udgifter til
landinspektør. 5.000 kr. af kravet udgør et anslået beløb til
dækning af tab som følge af, at den pågældende i tiden 3. april -
16. november 1967 har været afskåret fra at udnytte sin ret til
grusgravning og derfor har haft betydelige udgifter navnlig til
ekstra kørsel. Endvidere har advokaten for gårdejer Jørgen Rasmus-
sen påstået den pågældende tilkendt godtgørelse på i alt
2.069,20 kr. til dækning af advokatomkostninger og udgifter til
landinspektør.

Overfredningsnævnet har kunnet tiltræde, at der efter
en samlet bedømmelse, herunder det i fredningsnævnets kendelse
oplyste, tilkendes entreprenør Ove Jensen et skønsmæssigt beløb
i forsinkelseserstatning i henhold til naturfredningslovens
§ 10, stk. l, samt et beløb til udgifter til advokat og landin-
spektør. Beløbet fastsættes til i alt 3.500 kr •• Endvidere til-
kendes der landmand Jørgen Rasmussen til advokat og landinspek-
tør et beløb på i alt 1.500 kr ••

Et kort, nr. Od. 112, visende det fredede areal på
ca. 9 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.
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T h i b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds
den 25. juli 1967 afsagte kendelse om fredning af højdedraget
Ibjerget stadfæstes med de foran anførte ændringer.

I erstatning er til fru Ingeborg Flesner, Torpegård
pr. Årslev, udbetalt et beløb på 60.000 kr. med renter 6 % p. a.
fra den 25. juli 1967 til udbetalingen, til entreprenør Ove Jen-
~ udbetales 3.500 kr. og til gårdejer Jørgen Rasmussen 1.500
kr ••

Erstatningen afholdes med 3/4 af statskassen, medens
den resterende 1/4 udredes af Odense amtsfond og Odense købstad
i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

J.
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CITERET FULDT UD I OFN K AF 21/6 1968

K e n d e l s e g

I skrivelse af 12. juni 1967 har Danmarks Natur-

fredningsforening rejst fredningssag med påstand om fred-

ning af højdedraget Ibjerg - hvis rette navn ifølge den

stedlige tradition er Ibjerget - i Sdr. Nærå sogn. Fred-

ningspåstanden omfatter tillige Ibjergets nærmeste omgi-

velser, idet begæringens matrikulære beskrivelse af are-

alerne er således:

I Matr. nr. 18-d Sdr. Nærå by,

en del af matr. nr. 7-b ibd"

en del af matr. nr. 10-b ibd.,

matr. nr. 11-0 ibd, samt

matr. nr. 1-a Torpegård hovedgård,

alt i Sdr. Nærå sogn.

Området er vist på et af Foreningen udarbejdet

rids i målestoksforholdet 1:10.000 (sagens bilag 10 b).

Af ridset fremgår at fredningspåstanden ikke skal forstås

som omfattende hele matr. nr. 1-a, men kun en mindre del

heraf.

Fredningspåstanden går ud på at der pålægges

området følgende servitut:

1)

2)

Bebyggelse skal ikke være tilladt.

Opstilling af boder, skure, master eller andre

skæmmende indretninger må ikke finde sted.

Campingpladser må ikke etableres.

Arealerne må ikke benyttes til bilophugnings-

plads, ligesom der ikke på arealerne må henkastes affald.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning

\ eller opfyldning.
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INDGÅET

1 2 JULI 1967
Ods. b. 3. afd.
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e- Fredning§p..åstand vear:
Ilg."erg:
:Ierræn rq:SØ-:nderNærå .89 og
1OrÆe.9ard fforedgård
Otfense.iJmt

~ Signatur tor fredningsgrænserv

Målestoksforhold 1: 10000
100 50 o 100. 200 300 4Q0 500
lu"!I,,d ! , I I I
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0tI.. b. 3. afd.

~ntn~ for
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på nærværende kort er udstrækningen a

"Ibjerg" vist med farvelægning. End-
videre er angivet cirkaarealer.

11'.
Odense,

Landinspektør.
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Målestoks[orl7old J: 1( 00
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100 ~l' JOD 400 'c
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UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1968, den 28. august, "afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr.1930/67 omfredllingaf højdedraget Ibjerget i Sdr. Nærå
sogn.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 21. juli 1968 be-
stemtes det bl.a., at det gårdejer Jørgen Nordtorp Madsen tilhøren-
de areal af 7 ~ Sdr. Nærå by, der var omfattet af den af frednings-
nævnet for Odense amtsrådskreds afsagte kendelse, udgik af frednin-
gen.

Gårdejer Jørgen Nordtorp Madsen, hvis arealer herefter ikke
berøres af fredning ssagen , har i skrivelse af l. august 1968 anmo-
det Overfredningsnævnet om godtgørelse af udgifter ved juridisk bi-
stand under fredningssagen. Disse udgifter er opgjort til 215 kr.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at tillægge
gårdejer Nordtorp Madsen dette beløb.

T h i b e s t e m m e s:
Til dækning af udgifter ved juridisk bistand under den om-

handlede fredningssag tillægges der gårdejer Jørgen Nordtorp Madsen,
o o oSdr. Næra pr. Arslev, et beløb pa 215 kr., som udredes af statskas-

sen.
Udskriftens rigtighed
bekræf~.

-,~~j J. Fisker
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31, 5610Assens

Tlf. 64 71 1020 Telefax 64 71 SS 20

Dato: 1. S eptember 199 3
Journal nr.: f rs. 52/1993

Hans Jørgensen & Søn,
Sivmosevænget 4,
5260 Odense S.

""r "_ ,. = ••

Fredningsnævnet har gennem Fyns Amt fået forelagt en ansøgning
fra Dem om efterfølgende godkendelse af en ulovligt opført hytte/
skur på ejendommen matr. nr. l-a Torpegård Hgd., Sdr. Nærå.

Ejendommen er'omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21.
juni 1968, hvoraf bl.a. fremgår: "Opstilling af boder, skure, ma-
ster og andre skæmmende indretninger må ikke finde sted".

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet oplyste De bl.a., at hytten, der er en opklodset
skurvogn på hjul placeret i udkanten af skoven tæt ved en grus-
grav, blev opstillet for ca. lår siden i forbindelse med Deres
køb af ejendommen med henblik på jagt. Skuret bruges dels som
jagthytte, dels som bestyrelseslokale for grusgravens bestyrel-
sesmedlemmer samt for omegnens sKoleelever.

De har anført, at De ikke regne~e med, at det krævede tilladelse,
da skurvagnen blev placeret tæt ved grusgraven og skjult af træ-
erne.

Under mødet tilkendegav repræsentanterne for Danmarks Naturfred-
ningsforening, Arslev kommune og Fyns Amt, at de ikke kunne anbe-
fale en dispensation, idet man var bange for konsekvenserne i

- - • ~r.T,
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forhold til andre sager.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet at meddele afslag til
det ansøgte, idet der ikke ses at foreligge omstændigheder, der
kan bevirke en undtagelse fra fredningskendelsens forbud mod op-
stilling af skure. Skuret skal derfor være fjernet senest 1.
april 1994. Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lavens § 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 fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.

L. RYha~

formand
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Fredningsnævnet

for
Bornholms amts fredningskreds

REG. HR. 5S'2:> 2.00
Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen
Sag nr. 37/1993 6 SEP, 1993

Dommerkontoret i Rønne
,. Damgade 4A . 3700 Rønne
~Iefon 56 95 01 45 . Fax 56 95 02 45

Den - 3 SEP. 1993

Palle Bech
Valbyg~rdsvej 23
2500 Valby.

GENPART til, Skov- og Naturstyrel sen
til underretning,
D. h. t. Deres skr. af
J.nr.

+ bilag

Ved skrivelse af 12. juli 1993 meddelte fredningsnævnet tilladelse
til opførelse af et 8 m2 stort redskabsskur p~ ejendommen matr. nr.e 46-h Allinge-Sandvig markjorder, beliggende Markvejen 37 p~ vilk~r,
at ydervæggene gives farve i overensstemmelse med den p~ ejendommen
den 4. maj 1972 tinglyste fredningsdeklaration.

Overfor fredn1ngsnævnet er der nu ansøgt om tilladelse til en æn-
dret placering af redskabsskuret, hvorefter skuret agtes opført u-
middelbart syd for sommerhuset i en afstand af ca. 1,5 m fra skel
mod naboejendommen mod syd.

I medfør af lov om naturbeskyttelse § 50 stk. 1 meddeler nævnet
herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overens-
stemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse p~ vilk~r som
anført i nævnets tilladelse af 12. juli 1993.

Nævnets afgørelse er enstemmig.

Efter lov om naturbeskyttelse § '66. stk. 2 bortfalder tilladelsen,
l's~fremt den ikke er udnyttet inden 3 ~r fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse § 78 stk. 2 indbringes
for Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4 A, 3700
~] RØlU n:e~ncr

_._\.~v- tJ:~ l>':.ltUl'.styrejser~
.) r.r. 0~J \ 2 \\ / Co .. ooQ 2.-
"". 3
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