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Privat

190 ha

FN 28/12-1972
OFN 22/10-1973

Landskabsbevaring samt bevaring af herregård s-miljø.

Bebyggelse er ikke tilladt. Opstilling af boder, skure, telte,
campingvogne og master må ikke finde sted. Udvinding af råstoffer
i jorden er ikke tillad~. Hagenskov Voldsted skal være tilgænge-
lig for almenheden for færdsel til fods •
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OVERFRZDNTIfGSNÆVNETS KITr~SLS=S??OTOKOL

År 1973, den 22. oktober, ~fs~gie Overfredningsnæ\~13t

følgende

k e n d e l s e

i sa6en 2184/73 vedrørende frodning af ~agenskov gods •

Ved kendelse af 28.12.1972 har fre~ningsnævnet for Fyns ~~ts

vestlige fredningskreds fredet Hagenskov gods, mat r. nr. i ene l .§;,

l bb, l bc, l ~ og l ~ Hagenskov Hovedgaard, Sønderby sogn. Saeen

er forelagt Overfredningsl1ævnet i medfør :tf § 25 i bekend.tgørelse

nr. 445 af 1.10. 1972 af lov om naturfredning og er endvidere anket

af Fyns at:rtsråd.

I. Hovedindholdet af fredninp;srJ8vi18ts kendoloe.

I oktober måned 1.972 rejstes eftc-;r beGærinq, af frednlngspla.;.'lw

'.'aIget for Fyns arrrt fredningssag for godset IIagenskov, der tilh0rer

e' a:odsejer, fideicoY!J.filisbesidder Preben Caroe: Schal1 Holbe:rg, efter at

'"

der gennem en årnBkke havde v::cret ført forhandlinger .omen fred-

nings:"J1:Bssigsi.kr i..np;' af såvel Ha.a;euskovs j or(1er f30m de kulturhist oris'

værdifuliJ.e bygninger, der hører under godset. Udover ns:turfredniups·-,

j'1yndi7,!19dGrJ18h3.:c i forhandlinp;<3n delt 2.;,:et re:9:r'æsenta.nter ror Det

so::arlip,e Bygningss,y-n, Higs3..YJ.ti1rv:lrGns fQrticts8indeforvaltnin:r:: samt
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udaro<,=;~:let :::Jt ~t hedde r det '81. 2.. :

"()::::,::-2.:'3"v o::lkri:::~ ::I2_;'2ns~:oV"er '2-::~:-.:.=--::. ...:rla:.r'ldskab, der har
f<'Se-'- ~""~'~~----::>l~+e-'- ~2 er-""""'" , T ":;""';-~+~.::'~'rv""--"" ~t·l.J.. d l__ u ::lw.L_-l.c:S :'..,,_ .!.." u ':'0:;:' o-' ....~.~Q 9.._ '-'-_..:._u:::>_~ __ :;;._ 0,'-<" l sue evære -
S8~'l s.::: klJ.lL;-J.r:1.::"storis~: i~teressa."1.te 'b~y-~~::'~'_::3roP- a..'1.1æ.cr.0,. Især_ --' ..'::t ~

må ire:Il::t:s-,,-Ss Hagensk-Jv slot med p~r~:en o;;; e.-.<i..sbygningerne, samt
o:n.rådet la.."1.gs den slJ-:1.gede ve j forbi SOl:'s-:3~ade. I disse om-
råder bør der tilstr~bes en sa~ordnins af ~J;ningsfredningen og
la'1.dskabsfredningen. Den påtænkte fredning 9..f Hagenskovområdet og
~en foreta~r'le erhvervelse af Feddet (et es. 8 ~a stort areal ved
Akrog bu[::t, der i 1969 er erhvervet af E....;_=- t-).r:ninisteriet fra lens-
greve Karl Wedell's stiftelse, der ejer ::_~::!.. ligeledes omtalte eng
"Solc12.ternade") vil på værdifuld mide s;.i.:J'C'ler·3 hinanden.

Ved en såda.'l1. sammenlm:-ltning a: ::Iag3::lskovs j orde r med Feddet
vil der inden for et forholdsvis b8~rS3nset fredningso'11råde vc:Jre
repr::asenteret følgende ele'':J.ente r: He rregårds j ordene omESivet a.f
skov o~ smål andb rug , åløb med sænmenhængende mose- og engdrag,
monmJn.8ntale og idylliske bygninger, j orclfaste fortidsminder,. s"tore
udy~cede overdrovsarealer med artsrig og afvekslende planteswn-
fund, sa":lt en udstrakt kyst r:J.ed gode b9..demuligheder langs Akrog
bugt og med fiskerle j et Brunshuse ved Helnæs bugt. II

I fredningsnævnets kendelse aYlføres endvidere om de

historiske og fredningsmossige forhold:

"Hovedbygningen, der er opført i årene omkring 1775 efter
tegning af G.E. Roscmoerg af den daværenu.e ejer, ~'ifiels Ryberg,
blev i 1918 fredet i klFlsso "8, men i 1921}.overført til klasse li,
hvorhos der d~n l. marts 1963 er ·Gin,s;lyst bevaringsserv-Ltut i hen-
hold til bygningsfredningslovens § 12. Enclelis er der 2. oktober
1972 tinglyst deklaration, hvorefter bYf':nin~ssfredninf:el1 tillige
omf8,tter mLJ.ren om1crjng slotsparken, hvilken mur er opført samtidig
med ~10vedbyr~nin2;en og slcal være (len eneste ful(lt; bevarede sådanne
mur fl'a tiden.

'. Do1,::un1'~ntom frednine af Hagenskov Vold.sted, beliggende ca.
500 m sydvet~-'c; for hovedbYG'ningen, e r not e r'et i I.r inc;bot!"cn den
2. i11 'l;j 1.9G6.

He"";e:lskov nævnes forste gang 1251 OL et ar kong Abel der
udstedt kon,g-ebrev - om.borgen da lå på det oT:.1talte voldsted eller
nul ig :p3. et voldsted ca. 500 TIl nord. for dem nuværende gård, vides
ikke.

H2.,?;enskov var middelalderen i~enne:n kro~ens vigti.q;ste lens-
slot på Vcs-tfyn, bortset :fra ca. 100 d.r :i. l300-tallet uncler holste-
nel'"'V",::ldct pu Fyn. 3n r.:r:;1-:keaf rig(:lts betydeligste Hl:Bno. har haft
lenet i~de~ til len afl~st8s af anter ved enevældens i~df0relse.

Godset har side~ 16G1, bQrtset frA årene 1824-54, været i
privat eje og k8.ldtes J':ca 1667 "Fl"edeY'Lks~·.xvell indtil aen nuværend(
ejer 5. deci?mb'2r 1962 fi'l-: I.JevilJ.i.r:,rr: til atter at kalde hovedgården
vor! dP'1'lC' "'n-le il"'rY> lI}I·:.>cre'~"'\-ov""v.. _....,. I.J Go..: il. - ~ (.::.l. V lo":' ... c:...t..() 1_ l.,j: • •
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2. ?red.ningsnæv.D.et s beh ?-Y'..s.~-L::::.~.

af tilkendelse af erstatning, Den~3 øns~~~es dog ikke udbetalt

til fri rådighed, men hOllsat i en rond t:.~. 7edligeholdelse af byg-

ningeE~e og pleje af n8~UrGn.

(Ifølge fUJ.'1.datsgodkendt af ejere~ den 27. december 1972

skal fonden bære navnet ilGodsej er Preoen '::::2orocSchall Holbore;s fond

• til vedligeholdelse af Hagenskov slot oP-.::>
~o.:js ll)

~t} v_. •

a. Fredningens indhold.

it Den i overensste~nelse med Dåst~nden ejendommen pålagte

el fredninp;sservi tut er sålydende:

l. Fredningen har til formål at bevare arealernes landska-

belige værdier og sikre et harmonisk samspil mellem landskabet og,.r-
I

f
I
\
I

ejendommens kulturhistorisk og arkitektonisk værdifulde bygnings an-
læg. Ejendom.mensfortsatte drift som landbr~gsejendom skal tilpas-

ses øns~\:et ora at bevare Hagenskov gods som eksempel på et fsnsl-t

!
I,,
~-.., .•
" '

I

herregårds-miljø.

2. Ingen form for yderligere bebyggelse skal være tilladt,

alene oortset fr3. .(1(';',j1i1 laYHlb-r::)~~8driftensviderGførelse nødvendige-

byg:.lingor. Intet byggeri må foretages ud.en forud indhentet godke n.-

delse nf de påtaleberettie;ede. Eventuelt landbrugsbyggeri skal pla-

ceres i tilslutnin{'; til de eksisterend(-:) avlsbygninger og udføres i

3. Op8tilL.n,g- af boder, slC1.u'G, telte, campingvo7ne og mastm

m3 i~kc find8 sted.

4. Henl~egGG18eaf af fald og o:prettelse af oplagspladser,
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C~J9~~~~1~Qs~r, bilkirkegårde elle~ l~~_~~ds skal ikke være tillait

i38stGl::mels8:1 skal ikke være til hi:"l:l8::- .-i:J~ :nidlertidi~ oplag af

mat8r~~ler t~l br~g ved s~dva~li~ l~~io~~;s:lrift.

5. Udvinding af råstoffer i jord3~ skal ikke være tilladt.

Ændringer af det nuværende terTI~n ved af~ravning eller opfyldning,

rørlæzning af vandløb, opfyldnin;:s 9.f Q'?;"T::0..8,yderligere afdræning

af enee og moser, rydning af stendiger o,?, jorddiger skal ikke være

tilladt.

6. Gården skal stedse drives so~ en landbrugsejendom, og

dens areal må ikke formindskes genne:'7ludstykning eller frasale~

7. De til ejendo~~en under egentlig skovdrift hørende areale

skal fort sat kU...nne drives forstmæss igt. Ved genpla."l1tning skal dog

a.'1vendes løvtræer, der er naturligt hjernrn.ellorende på stedet. Det--sk

ikke uden de- påtaleberettigedes samtykke være tilladt at inddrage

yderlieere arealer- under skovdrift~

8. Parken skal stedse bevares i sin nuværende skikkelse.

Alleer, trægru.pper og enkel ttn"BcY' må ikke fældes, tophugges eller

unødig beskadiges. Alleer, der--nåturlig:t går til gru ...'1.de,.-skal gen-

plantes. og trægruIJper må ikkeve~e

dof, vare tilladt.

9. Hagensl~ov Voldsted skal v::ere tilgængeligt for almenheden

for færdsel til fods.

10. Bestc:nrnelserne i plmkt l til 9 kQ..Ylkun fraviges med til-

ladels8 af vedkommende frcd::linesn:Dvr1 og freciningsplanudvalg, der er

p:~t8_leb8rettip::ed.e _L hen~LOld til rlærvp=renc.Lf3kendelse.

~?~edning;3n;r;V11etIHn~endvidere besto.at ~ at det skal være tillad

Assens o:=!:Hårby komnlL_merat æ1brinf;e en :9l.J.:-:l.3?estation i den nordveot-
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-::'.?t r. nr. l a nagen8~ov ~~~~~~~a~d ud for nabo-- ..... ,-

~ n-= '_,- ...:::.:::' CG SiliSt., dog 8.~ e::l~:::"::- yls.cering sa.-llt tegnin-

o. dens udbe-;; ?~i-::.;-.

?~ednincSsnævi1et har fastsat erst 'O~·~:::'..::-:'csentil 300.000 kr.,

~:t forrer:te r:Jed 1'1./0 over Dl <::lY1.m.•..,r~.'-<:: "_:-,·'-!tJl_·("\_·-'l_O>_--:'::::_'_\~:::! dl'C"lronto pao '!<e'1del-u.l ."- .,~ ._ -J _. o~ 0"'- ~ .c -.. .

sens t:'..dspunkt indtil udbetalin'!' fir;.der 3-:;3i. Ers·tatninp",~en, der
- L) .~

udred('?s :ned 3/4 af stats}::assen Os 1/4 af ::"~-!'..S 8Ætsråd udbetales til

:;)8n dac'1ske Provins.banks Odense afdeling , forvaltningsafdelingen, ti]

anbringelse i den ovenfor oilltalte fond.

Kendelsen lyses med prioritet fO~2d for al pantegæld.

II. OV8rfredningsnæ\~~ets behandling.~ ,

Sagen er indbraGt for Overfrednincsnævnet 'af Fyns amtsråd.

med be;:lærkning, at rådet i!<:Ke ka.n' anbefale fredningen på det fore-

Overfr;~dnin03næVYlct har den 20.6.1973 afholdt b~~s'igtigeolse-

for- 's;.':1t s rådet , Assens kmi1:!iUlTe, fre<11'lingspllli'1.udvalget for Fyn, :fred-

ningssy:.l.., Fonden' for- bjp;l-riugs--- og la..Ylds:-;:aoslG.lltur , Rif.~sa':''1.tj.l{va:een.s.

UEde:c besi rst .LgGlsen besus såvsl gO<3.Dc~t s:>m det tilst ød.ende

0:~r(J_c18 :le lleIT'. c1ctt e ae; 6.(')"[ lJ1i~ist eriet 1'0::.' kulturelle nnliggender

llr,:-~sC:t1t3.:.'"1';;8 r ankr:m, hvorv:t1.der de~l t ilke:llG. te erst atning kr-Ltiserea.es

SO'1 ~T'''''''''''"'lr:;c> for 'ri "J' "'1"1'10""" -r'~1''''<''C''e"Y1t<:1·'1+ey.-.,,~ Tor de ()Vrl'rt"':>l"'''''''''''m~rltelI u \ii,. .......L1....,.'_v....... 0., .Lv.J_I..J. ..... ~) _ ...... ..r::'..l...v0 . .1. _ ... 1. v ....._ ........... '- ~,. ~":.:-........... ~.:.!1 x::J\....L -I
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stats~{8_S3en3 bet aling anvendelse,

stadfæstet, idet erklæredes ~t der i sl iald fra ejerens side fo1'e-

lå en bindende disposition med henS~r{l-'cil erstatningsbeløbets be-

nyttelse t il oprettelse af den omha:ndlede 'cond.

Overfredningsnævnet har besluttet at st3.dfæste den forelagte

kendelse, henlncler erstatningen, hvorved er taget hens~r.l til de på-
lagt e se rvi tutter, mm henset til fredninge:C1s sc'3rlige for:nål er

strengere end sædv2Jlligt i fre:Iningssa.ger. :Der tj.ll.3gges -end.videre

ejeren et omkostningsbeløb på 2500 kr.

I den i fredningG~æm1ets kendelse fa3tsatte servitut vil do~

Pu...Yl~{t 10 i freo.ni.ngsservitutten ucle;år, s,'nedes at der - i

overel1.sste:'Dfnelse med..hvad der e.r sc.3clvB:n.L.gt i frednL1.gs~{e-ndals8r'-

ue

I l-:onselcv3.us af opbE-ve-lse.- af o'tm1.(t 10 cm:rdres·ukt: •. 2.? "Dlct~
..l. Si .; • • '""'f!*-A •

til: II :ntat sl-J:.?.n.t;b-~~.c:-c-ri '18 Tore-t ?.'~e-8 lLden f"orud .indhentet" godke!J;

dels8 a~ fredni~~s~æ~~~c~, d8r skal indhen~e udtalelse~hos 'frednings-

plaYJ.udvale;et for F;yns amt og Det særlige Bygningssyn. II

I uld. 7 ænrlres "de Ed'1:taleberettLseclel1 til "frednin?-;snmvnet
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2.0 år lY'_ 8. ,::J a.L Cl 1 f r Trnc1n': "'n'O m"'-'- r. V. lJO~L O _" ..Lng.::>_ .~\ '~(;.; D8 øvrige gr2..YJ.er

~a~ forblive i~dtil naturli~ afdri~t, ~vo~s=tcr den iøvrigt fastlag-

te pli:;t til at plante 12lvi;:r8 inc1tT'~"Bd.2:r.

Det er endeli.g besluttet, at 9/18 a:: erstatnil1f;Sudgiften af-

holdes af statskassen. Den resterende 1/10 afholdes af Fyns amts-

ko;-nmune.

Et kort, nr. 7-102, udvisende det f::-ed.8de område, der ialt

udgcr ca. 190 ha, er vedhæftet kendelsen.

T h i b e s t e ~ m e S:

De:::laf fredningsnævnet for F;y'TIS a:nts v8s-tlige frednin;skreds·

den 28.12~1972. afsagte kendelse vedrørende fredni~g af Hagenskov

gods staclfæstes med de nævnte ændringer i servituttens plet. 'er 2

og 7 sarat vedrørende afdri'V:r'ling af træernG på voldstedets forvold,

medens :Dkt. 10 udgår.

Kendelsen vil vær.ea~ tL~lJ3e fOl~d for ~~~T,egæld.
T ers-tatl::::ing· ·t.irZ.ægges· et- beTøb af 300.COO ~:r. de!'" fro;. da:-·

toen for ::redningsnæ,me-ts l:endelse forre:ltes r:;ed 85S p. a. (19~ over

ikke forrentes.

Erstatningen-stor 300.000 kr. med renter sO::1A:aført udbeta-

les til :Jen dansl:e Provi::!:":JrJ8...11.ksOci.?D3e 3,fdeli~l er, i ove re:1::;st 8!.:l1I!clse

med det oplyste, hvorefter erstatningen skal indgå i den for,,'L'1.

Tjds~:ri.ftens rigtighed

Ism. ? a~ac~/~__-
B. Andersen
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REG. NR. $$~".

U d s k r i f t

af
kendelsesprotokol for Fredningsnævnet for Fyns Amts Vestlige
Fredningskreds.

År 1972 den 28. december afsagde Fredningsnævnet for
Fyns Amts Vestlige Fredningskreds i sag

F. 126/1972: Fredning af Hagenskov gods,
matr. nr. ene. l-a, l-bb, 1-
bc, l-bd og l-es Hagenskov
hovedgård, Sønderby sogn,

/sålydende

k e n d e l s e:

I ' "'" 3I' J j" I" ,. ." . '""'. ~
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2.
Den 27. september 1972 tilsendte Fredningsplanudvalget

for Fyns Amt Naturfredningsnævnet for Fyn~ Amts Vestlige Fred-
ningskreds sålydende begæring:

"På foranledning af godsejer, fideikcmmisbesidder Pre-
ben Caroe Schall Holberg, Hagenskov Slot, 5631 Ebberup, har der
gennem en årrække været ført forhandlinger om mulighederne for
fredning af Hagenskov gods. I forhandlingerne har foruden eje-
ren deltaget repræsentanter for ministeriet for kulturelle an-
liggender, fredningsnævnet for Fyns amts vestlige frednings-
kreds, fredningsplanudvalget for Fyns amt, Danmarks naturfred-
ningsforening, Fonden for bygnings- og landskabskultur og Det
særlige Bygningssyn.

Under forhandlingerne har der været lagt særlig vægt på
at nå frem til en fredningsmæssig sikring af såvel Hagenskovs
jorder, som de kulturhistorisk værdifulde bygninger, der hører
under godset.

I marts 1970 udarbejdede fredningsplanudvalget vedlagte
notat vedrørende fredning omkring Hagenskov. Notatet indeholder
en beskrivelse af de landskabelige og kulturhistoriske interes-
ser, der knytter sig til området.

Om fredningsproblemerne omkring Hagenskov har ministeri-
et for kulturelle anliggender indhentet vedlagte udtalelser fra
Det særlige Bygningssyn, Statens naturfrednings- og landskabs-
konsulent og Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning.

I overensstemmelse med reglerne i naturfredningslovens
§ 11 skal fredningsplanudvalget her~ed anmode fredningsnævnet
om, at der rejses fredningssag for Hagenskov gods omiattende
matr. nr. l-a, l-bb, l-be, l-bd og l-es Hagenskov hovedgård,
Sønderby sogn.
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3.
Der nedlægges følgende fredningspåstand:

l. Fredningen har til formål at bevare arealernes landskabelige
værdier og sikre et harmonisk samspil me.lem Jandskabet og
ejendommens kulturhistorisk og arkitektonisk værdifulde byg-
ningsanlæg. Ejendommens fortsatte drift som landbrugsejendom
skal tilpasses ønsket om at bevare Hagenskov gods som eksempel
på et fynsk herregårds-miljø.

2. Ingen form for yderligere bebyggelse skal være tilladt, ale-
ne bortset fra de til landbrugsdriftens videreførelse nødven-
dige bygninger. Intet byggeri må foretages uden forud indhen-
tet godkendelse af de påtaleberettigede. Eventuelt landbrugs-
byggeri skal placeres i tilslutning til de eksisterende avls-
bygninger og udføres i harmoni med gårdens nuværende bygge-
stil.

3. Opstilling af boder, skure, telte, campingvogne og master
samt iøvrigt opstilling af enhver form for faste anlæg på
ejendommen må ikke finde sted.

4. Henlæggelse af affald og oprettelse af oplagspladser, cam-
pingpladser, bilkirkegårde eller lignende skal ikke væ~e til-
ladt. Bestemmelsen skal ikke være til hinder for midlertidig
oplag af materialer til brug ved sædvanlig landbrugsdrift.

5. Udvinding af råstoffer i jorden skal ikke være tilladt.
Ændringer af det nuværende terræn ved afgravning eller
opfyldning, rørlægning af vandløb, opfyldning af damme, y-
derligere afdræning af enge og moser, rydning af stendiger
og jorddiger skal ikke være tilladt.
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4.
6. Gården skal stedse drives som en landbrugsejendom, og dens

areal må ikke formindskes gennem udstykning eller frasalg.

7. De til ejendommen under egentlig skovdrift hørende arealer
skal fortsat kunne drives forstmæssigt. Ved genplantning
skal dog anvendes løvtræer, der er naturligt hjemmehørend~
på stedet. Det skal ikke uden de påtaleberettigedes samtyk-
ke være tilladt at inddrage yderligere arealer under skov-
drift.

8. Parken skal stedse bevares i sin nuværende skikkelse.
Alle'er, trægrupper og enkelttræer må ikke fældes, tophug-
ges eller unødig beskadiges. Alle'er, der natu~ligt går til
grunde, skal genplantes. Bevoksningen på markhegn, langs
veje og trægrupper må ikke ryddes eller beskadiges. Almin-
delig beskæring af buskvegetation skal dog .... være til-
ladt.

9. Hagenskov Voldsted skal være tilgængelig for almenheden for
færdsel til fods.

lo. Bestemmelserne i punkt l til 9 kan kun fravige s med tilla-
delse af vedko~~ende fredningsnævn og fredningsplanudvalg,
der er påtaleberettigede i henhold til nærværende kendelse.

Det omtalte notat af marts 1970 fra Fredningsplanudval-
get er udarbejdet efter, at der på foranledning af Fonden for
bygnings- og landskabskultur ved professor Palle Suenson af ar-
kitekt m. a.a. Rønnow var udført en større plan om fredning af
ikke alene Hagenskov &ods, men betydelige om~åder derom, sup-
pleret med en udviddet bygningsfredning.
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Idet bemærkes, at det i nvtatet omtalte "Feddet" er et
ca. 8 ha stort areal, der, ved skøde tinglyst 12. november
1969, er erhvervet af Kulturministeriet ira lensJreve Karl Ws--
dell's stiftelse, der ejer den ligeledes omtalte eng II Solda-
termade", slutter notatet med følgende afsluttendo bemærknin-
ger:

"Området omkring Hagenskov er et kulturlandskab, der har
fået særlig kvalitet på grund af driftsformen og tilstedeværel-
sen af kulturhistorisk inte:'essante bygninger og anlæg. Især
må fremhæves Haeenskov slot med parken og avlsbYGningerne,
samt OIrrådet langs den slyngede vej forbi Soldatermade. I dis-
se områder bør der tilstræbes en samordning af bygningsfred-·
ningen og landskabsfredningen. nen påtænkte fredning af Hagon-
skovområdet oe den foretagne erhvervelse af :F'eddetv:Ll p%l vær-
difuld måde supplere hinanden .

Ved en sådan sammenknytning af Haganskovs jorder mud fed-
det vil der inden for et forholdsvis begrænset fredninf,somri-
de være repræsenteret følgende elementer: Herreeårdsjordene
omgivet af skov og smålandbrug, åløb med sam~enhængende mose-
og engdrag, monumentale og idylliske bYe;ninger, jordfaste for-
tidsminder, store udyrkede overdr8vsarGaler med artsrig og af-
vekslende plantesamfund, samt Gn udstrakt kyst med gode bade-
muligheder langs Åkrob bugt og med fiskerlejet Brunshuse ved
Helnæs bugt.

Nærværende redegørelse er tænkt anvendt i forbindelse med
de fortsatte forhandlinger om frAdnlng af Hagenskov gods. For-
slaget om s&pplerende fredning omkring Hagenskov bør efter fred-
ningsplanudvalgets opfattelse stilles i bero, ind til der Cl' op--

nået en afklaring af problemerne om fredning af godset."
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6.
I de med sagen fulgte udtclelser kan blandt andet anfø-

res:
Det særlige Bygningssyn i udtalelse aL 26. oktober 1970:
"Det særlige Bygningssyn skal udtale, at Synet ser med

megen velvilje på tanken OID, at advide bygningsfredningen på
Hagenskov til at omfatte en væsentlig del af godsets ældre
bygninger ( jfr. Udkast til beskrivelse af kulturhistorisk
værdifulde 1Jyg...l::i..ngerog landskacer omkring Frederiksgave (Ha-
genskøv), ol<::tober1969, af arkitekterne Engqvist & Rønnmv) ,
under forudsætning af, at der samtidie gennemføres en land-
skabsfredning,"

Statens Na~urfrednings- og L~ndskabskonsulent i udtalel-
se af 4. november 1970:

" r·hn har her i konsulentembedet vurderet det forslag til
supplerend8 fredninger, der er udarbejdet af fredtiing3planud-
valget for Fyns amt i marts 1970, og man kan herfra tilslut-
te sig de grænbGr for supplerende f~edninger, der er skitse-
ret på vecllagtc.;kort. Formålet med de supplerende fredninger
er at sa~menkoble de ret store godsskove, Hagenskov gods og
kul turministeriets ej endom Feddet til ,;t sammenhængende hele,
og de af frGdningsplanudvalg0t foreslåede freclningsgrænser
kan herfra fuldt accepteres.

Området om~~ring Hagenskov indgår ikke som nogen central
del af et større landskab eller naturparkområde, men det er
i sig selv så indholdsrigt og varierende, at det i de inte-
ressekort , der er under udarbejdelse hel' i konsulentembedet ,
er markeret som interesseområde I. Området må pa grund af sin
variation rent landskabelig betegnes som ret enest~ende, i-

det man indenfor et begrænset område på under 500 ha. finder
et meget stort antal typiske danske landskabselementer."



7.
Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning i udtalelse af

18. november 1970:
"Den 23/4 d.å. fremsend te ministerit_ t til udtalelse her

et notat vedrørende fredning af arealerne omkring Hagenskov
på Fyn, udarbejdet af Fredningsplanudvalget for Fyn i marts
1970. Vi har nu sat os ind i det tilsendte notat med tilhø-
rende kort og har tillige besigtiget det sagen vedrørende
terræn omkring Hagenskov. På grundlag heraf kan vi vedrøren-
de de til fredning foreslåede arealer udtale følgende: .••••

Den udvidede fredning har stor værdi ved at forbinde og
supplere skovarealerne omkring Hagenskov og vil herved tje-
ne til at bevare herregårdsmiljøet. En særlig værdi har fred-
ningen af "Soldatermaden". Dette engareal er af ganske sær-
lig betydning for forståelsen af det gamle Hagenskov vold-
sted. Voldene og gravene orr~ring dette overordentlige vær-
difulde historiske monument er placeret i tilknytning til
dette engareal og vil vanskeligt kunne forstås, uden at en-
gene bevares."

Hovedbygningen, der er opført i årene omkring 1775 ef-
ter tegning af G. E. Rosenberg af den daværende ejer, Nlels
Ryberg, blev i 1918 fredet i klasse B, men i 1924 overført
til klasse A, hvorhos der den l. marts 1968 er tinglyst be-
varingsservitut i henhold til bygningsfredningslovens § 12,
endelig er der 2. oktober 1972 tinglyst deklaration, hvoref-
ter bygningsfredningen tillige omfatter muren omkring slots-
parken, hvilken mur er opført samtidig med hovedbygningen
og skal være den eneste fuldt bevarede sådanne mur fra ti-
den.
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8.
Dokument om fredning af H~genskov Voldsted, beliggende

ca. 500 m sydøst for bovedbygningen, er noteret i Tingbogen
den 2. maj 1966.

Hagenskov nævnes første gang 1251 i et af kong Abel der
udstedt kongebrev - om borgen da lå på det omtalte voldsted
eller mulig på et voldsted ca, 500 m nord for den nuværende
gård, vides ikke.

Hagenskov var r.aicidelalder(:migennem kronens vigtigste
lensslot på Vestfyn, bortset fra ca. 100 år i 1300-tallet
under holstenervældet på Fyn. En række af rigets betydelig-
ste mænd har haft lenet inde, til lon afløstes af amter ved
enevældens indførelse.

Godset har siden 1667, bortset fra årene 1824 - 54, væ-
ret i privat eje og kaldtes fra 1667 "Frederiksgave", indtil
den nuværende ejer ~. december 1962 fik bevilling til atter
at kalde hovedgården ved dens gamle navn, Hagenskov.

Bekendtgørelse i henhold til naturfredningslovens § 13
indrykkedes i Statstidende for den 18. oktober 1972 og i Mor-
genposten fælles søndagsudgave af Fyns Stifttidende og Fyns
Tidende) den 22. oktober 1972, i hvilke bekendtgørelser der
saætidig indkaldtes til møde den 15. novemoer 1972.

Samtidig sendtes indvarslinger i henhold til naturfred-
ningslovens § 14 atk, 3 til de deri nævnte myndigheder, de
efter tingbogsattest interesserede og enkelte andre i denne
sag særligt interesserede, der alle fik tilsendt genpart af
fredningsplanudvalgets begæring.

Ved besigtigelse af arealerne på Hagenskov og den påføl-
gende forhandling på Tinghuset i Assens gaves der møde såle-
des:
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Fredningsplanudvalget for Fyns amt ved formanden, stift-

amtmand Høirup og sekreta~'iatsleder, landinspektør Broholm.
Godsejer Preben Caroc Schall Holberg sammen med advokat

Folkmar.
Fyns Amtsråd ved amtsarkitektkontoret ved ingeniør Sten

Lykkegaard.
Assens byråd ved borgmester P. Thaysen og stadsingeniør

Rosbæk.
Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning ved museumsinspek-

tør Kirsten E. lløgsbro.
Det særlige bygningssyn ved dets konsulen~~. arkitekt

m.a.a. Karsten Rønnow.
Danmarks Naturfredningsforening ved overingeniør Nielsen.
Fonden for Bygnings- og Landskabskultur ved professor Pal-

le Suenson.
Af indvarslede panthavere mødte alene Lensgreve Karl We-

dell's stiftelse ved skovrider Qvistgaard.
Som særlig tilvarslede rettighedshavere mødte Vestfyns

El-forsyning VGd direktør Lund Hansen og avlsgårdens forpag-
ter Hans Stougaard.

Fredningsplanudvalgets formand forelagde ved forhand-
lingsmødets åbning kort forslaget og henviste til, at det
var kendt af alle mødte. Det betonedes, at en fredning af
Hagenskov i dens nuværende tilstand, som rammen om de arki-
tektonisk værdifulde bygninger, var af stor betydning, og
det nævntes, at en fredningspåstand, som den n8dlagte, gå-
ende udover, hvad man efter nat'~rfrodningsloven kunne pålæg-
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lo.
ge en ejer, var udformet i nøje forståelse med ejeren un-
der de i begæringen indledningsvis omtalte forudgående for-
handlinger.

Godsejer Holberg erklærede, at han fuldt ud kunne til-
slutte sig fredningspåstanden, hvori de~ som nævnt var ta-
get hensyn til hans ønsker om at bevare det nu eksisterende
miljø. Han forudsatte, at der ydedes en rimelig erstatning
og meddelte, at han ikke ønskede denne udbetalt til fri rå-
dighed, men hensat i en fond til pleje af naturen om Hagen-
skov og vedligeholdelse af bygningerne og tilføjede, "når
man har det privilegium at være blevet ejer af en kulturper-
le som Hagenskov, ser man den jo gerne bevaret for efterti-
den." Advokat Folkmar betonede, at det for godsejeren var en
forudsætning for hans tilslutning til påstanden, at erstat-
ningen fik en sådan størrelse, at dens renteafkast kunne gi-
ve et betydeligt beløb til den kostbare vedligeholdelse af
et bygningskompleks som det, der eksisterer på Hagenskov.
Der nedlagdes ikke påstand om et bestemt beløb, men advoka-
ten nævnte, at beløbet burde have en størrelsesorden af
4- - 500.000 kr.

Stiftamtmanden udtalte, at man fra det offentliges side
var indstillet på, at der skulle ydes en ikke ringe erstat-
ning, og på den anden side, at ejeren jo havde vedligehol-
delsespligt og ikke kunne forvente al vedligeholdelse af-
holdt af en eventuel fond.

Under forhandlingen sluttede alle de mødte repræsentan-
ter for institutioner og offentlige myndigheder sig til fred-
ningspåstanden. Det findes derfor ikke nødvendigt at refere-
re disse udtalelser, alene nogle specielle punkter bør næv-
nes:

e
e
e



ll.
Museumsinspektør Høgsbro rejste spørgsmålet om nogle

ret unge graner, der ved besigtigelsen sas plantet på en del
af forvolden til det fredede voldsted.

Godsejer Holberg oplyste, at der tidligere havde stået
gamle æbletræer på arealet, og at det hele havde set rodet ud,
derfor havde han for ca. 10 år siden ladet de gamle træer ryd-
de og plantet gran i stedet.

Efter at borgmester Thaysen på Assens kommunes vegne
havde udtalt, at man ikke havde principielle indvendinger mod
påstanden, bad han stadsingeniøren redegøre for to forhold:

l. at et påtænkt fælles kloaksystem med effektiv rensning af
spildevand for den i Assens kommune liggende større bebyg-
gelse, Sønderby - Ebberup, og de i Hårby kommune liggende
bebyggelser, Brydegård og Brunshuse, forudsatte en pumpesta-
tion anbragt i den ~ordvestligste del af matr. nr. l - a
Hagenskov hovedgård ud for nabomatr. nr. ene l - cl og l -
ce SIDst.

e
e
e

2. at Sønderby - Ebberup snart var udbygget, og at en naturlig
byudvikling af området måtte gå mod syd og mulig kunno be-
røre Hagenskovs nordligste jorder - uden at der dog nu var
udarbejdet konkrete planer for byudvikling.

Om disse tre spørgsmål, se nedenfor ved nævnets bemærk-
ninger om selve fredningen.

Endelig kan nævnes, at overingeniør Nielsen rejste
spørgsmålet om fjernelse af den på voldstedet liggende beboel-
sesbygning.

Spørgsmålet blev kort drøftet, og der var almindelig

·e
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enighed om, hvor ønskelig fjernelse af den langt fra skønne byg-
ning ville være, ikke at inddrage spørgsmålet herom under den-
ne saG, men henvise dets løsning til en eventuel forhandling med
erhvervelse og nedbrydning for øje mellem Ministeriet for kul-
turelle Anliggender og godsejeren.

Til det således fremlagte og anførte skal nævnet udta-
le:

l. Selve fredningsspørgsmålet.
Hva.d selve fredningspåstanden angår, finder nævnet un-

der hensyn til den almindelige tilslutning, den har fået, der-
under af godsejer Holberg, at burde tage fredningspåstanden
til følge, idet nævnet kan tiltræde den betragtning, at der ved
Hagenskov er en sådan kulturmæssig miljøsammenhæng mellem natur
og bygninger samt voldstedet, at det findes rimeligt at give
fredningen den udformning, den har fået, og nævnet finder der-
for, at Hagenskov gods, bestående af matr. nr. ene l-a, l-bb,
l-be, l-bd og l-es alle af Hagenskov hovedgård, Sønderby sogn,
bør fredes i overensstemmelse med den derom nedlagte påstand,
jfr. ovenfor under punkterne l - 10.

Hvad angår de under forhandlingsmødet rejste speciel-
le spørgsmål, finder nævnet
at de på voldstedet's forvold og evt. udenfor denne mod åben

mark plantede graner, der efter det oplyste må anses plan-
tet i strid med reglerne i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16.
juni 1961 § 2, jfr. nu naturfredningslovens § 53, bør fjer-
nes senest inden l år efter at overfredningsnævnet, jfr.
nedenfor, har afsagt kendelse i sagen, men at det iøvrigt
under hensyn til, at voldstedet mod syd grænser op til skov,



13.
bør overlades til Rigsanti~arens afgørelse, om beplant-
ning nær voldstedet skal fjernes.

Nævnet har iøvrigt under besigtigelsdn be:nærket, at
der i de skørille,fredningsværdige løvtrægrupper på marker-
ne er plantet graner og udtaler det ønskelige i, at disse
fjernes, jfr. fredningspåstandens post 7,

at det uanset bestemmelserne i post 2 og 3 skal være tilladt
Assens og Hårby kommuner at anbringe en pumpestation, som
ovenfor nævnt, idet dog placering af denne og tegninger til
denne skal godkendes af fredninesnævnet efter forud indhen-
tet udtalelse fra fredningsplanudvalget,

at en bybebyggelse på Hagenskovs jorder må være udelukket.

•

II. Erstatningsspørgsmålot.
Ifølge tingbogsattesten udgøres arealet af de 5 matr.

nre., der omfattes af sagen 190 ha 5307 m2, hvoraf l ha 8305
m2 er vej. Matr. nr. l-a er noteret som landbrug.

Efter en beregning, foretaget af fredningsplanudval-
gets sekretariat, er af arealet ca. 106 ha omfattet af bygge-
linjer efter naturfredningslovens § 47 stk. l nr. l (skovbyg-
gelinjen). Det areal, der om voldstedet omfattes af byggelin-
jen ifølge lovens § 53, er helt omfattet af skovbyegelinjen,

e
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ca. 84 ha er landbrugsaroaler fri for naturfredningslovens
byggelinjebestemmelser.

Nævnet har overvejet de af advokat Folkmar og stift-
amtmand Høirup fremsatte udtalelser samt en oplysning fra ar-
kitekt Rønnow om, at der til eg(l~tlige restaureringsarbejder
kan ydes tilskud af det offentlige.

Selvom nævnet nu i høj grad værdsætter godsejer Hol-
.tt bergs ønske om, at erstatningen hensættes i en fond, som 0-
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venfor nærmere omtalt og rar tilsagt sin medvirken til udar-
bejdelse af fundats for fonden, finder nævnet alene at burde
fastsætte erstatningen ud fra rene naturfredninbsmæssige hen-
syn efter de bånd i den fri ejerråden, der pålægges ved ken-
delsen~

Nævnet har her søgt vejledning i nogle indenfor de
sidste år af overfredningsnævnet afsagte kendelser om fred-
ning vedrørende sjællandske godser, og nævnet, der finder, at
der bør tilkendes erstatning, har, når hensyn tages til, at
en større del af godsets areal, som ovenfor nævnt er dækket
af bygningslinjer efter naturfredningsloven, fundet, at der
bør tilkendes ejeren en erstatning på 300.000,- kr., der vil
være at forrente fra denne kendelses afsigelse med 1% over
den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto, altså med
8% årlig til udbetaling findor sted.

Da der på forhandlingsmødet var enighed om, at fondens
formue skal forvaltes af Den danske Provinsbank, Odense afde-
ling, og anbringes i værdipapirer efter reglerne for anbrin-
gelse af umyndiges midler, vil erstatningen med rette kunne
udbetales nævnte banks forvaltningsafdeling.

Ingen panthaver har fremsat begæring om andel i er-
statningen. Nævnet finder iøvrigt ikke, at nogen panthavers
sikkerhed udsættes for fare ved fredningen.

Af erstatningen udredes 3/4 af Statskassen og 1/4 af
Fyns Amtsfond.

Kendelsen vil med henRyn til de siue 3 og 4 anførte
10 punkter kunne tinglyses servitutstiftende på matr. nr.
l-a, l-bb, l-be, l-bd og l-es Hagenskov hovedgård, Sønderby
sogn, med prioritet forud for al pantegæld, med Frednings-
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planudvalget for Fyns Amt ag Fredningsnævnet for Fyns Amts
Vestlige Fredningskreds som påtaleberettiget hver for sig.

Et kort med fredningsgræns&rne markeret er vedlagt
kendelsen.

Da erstatningsbeløbet overstiger 50.000,- kr., skal
sagen i medfør af naturfredningsloven § 25 forelægges for
Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 København V., hvor-
hos den ifølgG § 24 af enhver anke berettiget vil kunne ind-
ankes inden 4 uger efter modtagelsen af nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :

e
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Dot godsejer Preben Caroe Sehall Holberg tilhørende
gods, bestående af matr. nr. ene. l-a, l-bb, l-be, l-bd og l-
es Hagenskov hovedgård, Sønderby sogn, fredes i overensstem-
melse med det ovenfor side 3 og 4 nr. l - 10 anførte.

Med hensyn til frigørelse af omgivelserne ved Hagen-
skov Voldsted og evt. anbringelse af en pumpestation forhol-
des som ovenfor nærmere bestemt.

Der tillægges ejeren en erstatning p~ 300.000,- kr.
med rente 8% årlig fra denne kendeIses afsigelse, hvilke~
beløb udbetales, som ovenfor nærmere bestemt.

Af erstatningsbeløbet betaler Statskassen 3/4 og Fyns
Amtsfond 1/4.

Peder Flemløse
Olav Hansen

Udskriftens rigtighed
Assens, den

~ lav Hansen
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OVERFREDNINGSNÆVNET REG. HR. ~~e:a2 7 BA/ie
1256 København K
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01-133638

Dato: 3 ..november 1983
Landinspektør
Lennart Hansen

_.Ladegårdsgade 68
5610 Assens

J. nr.: 2184/73-1/83

Deres j.nr. 8305.

• For indenrigsminister Britta Schall Holberg som ejer af Hagenskov
gods (matr.nr. l b m.fl., Hagenskov Hovedgård, Sønderby) og Lensgreve Karl
Wedells Stiftelse som ejer af den tilgrænsende ejendom matr.nr. l a m.fl.,
sstd., har De forelagt en udstykningssag for fredningsnævnet for Fyns amts
vestlige fredningskreds til godkendelse. Fredningsnævnet har henskudt sa-
gen tiloverfredningsnævnets afgørelse.

•

Det ansøgte går ud på, at et ca. 1,2 ha stort areal under fred-
skovspligt frastykkes Hagenskov gods til forening med Stifteisens ejendom,
og at et ca. 1,6 ha stort engareal frastykkes Stifteisens ejendom til fore-
ning med godsets ejendom. Hele godsets ejendom er undergivet fredningsbe-
stemmelser i overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1973, og det an-
søgte går videre ud på, at det 1,2 ha store areal udgår af fredningen, og at
det 1,6 ha store areal bliver omfattet af fredningen.

I sagens behandling har deltaget 10 af overfredningsnævnets medlem-o
A\., mer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Der findes i henhold til fredningskendelsen intet at indvende mod
det påtænkte mageskifte.

Såvel inddragelse af et areal under fredning som ophævelse af fred-
ningsbestemmelser, der hviler på et areal, kan imidlertid kun ske efter de sær-
lige fremgangsmåderegier, som er indeholdt i naturfredningslovens kapitel III,
jfr. lovens § 10, stk. 2, og § 34 a. Disse regler nødvendiggør rejsning af
fredningssag for fredningsnævnet, og der er ikke hjemmel i loven for, at fred-
ningsnævnet eller over fredningsnævnet kan tillade reglerne fraveget. Med-
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mindre de nævnte fremgangsmåderegIer følges, vil en gennemførelse af mageskif-
tet derfor medføre, at det 1,2 ha store areal fortsat er undergivet frednings-
bestemmelserne i kendelsen af 22. oktober 1973, og at det 1,6 ha store. areal·
ikke er omfattet af fredningen af Hagenskov gods iøvrigt.

De 2 ejere har modtaget kopi af dette brev.

I P. o. v.

v'( _I~~~~ (~~ ~UA,
Bendt Andersen

overfredningsnævnets formand



FREDNINGSNÆVNET
,", FOR.

FYNS AMTS VESTLIGE FREDNINGSKREDS
TLF. (09) 71 10 20

~/- ,) Toftevej 31, 5610 Assens, d. 2o. O kt. l986 •

Sag nr. F. 100/ 1986.

Fyns Amtskommune,
fredningsafdelingen,
Ørbækvej 100,

5220 Odense Sø .

REG. NR. 55~C;

•
I skrivelse af 5. september 1986 har De forelagt nævnet en ansøg-

~ ning af 26. maj 1986 fra An/S Vestfyns Elforsyning om dispensa-
tion fra bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse af 22.
oktober 1973 vedrørende fredning af Hagenskov gods til opførelse~~- - -~ - - - --- .
af en lo kV transformerstation nr. 392 på matr. nr. l ~ Hagen-
skov Hovedgård, Sønderby, på det nordlige hjørne af Ulvemosevejs
indmunding i Prinsevej i overensstemmelse med fremsendt tegning
og rids.

Stationen placeres i en lavning/hul, der har været anvendt til
opfyldning med marksten. I forbindelse med arealet findes nogle
større træer.

Fyns Amtskommune, fredningsafdelingen, har i erklæring af 5. sep-
tember 1986 udtalt bl.a., at stationens etablering efter fred-
ningsafdelingens vurdering er i strid med fredningsbestemmelserne
side 3, pkt. 2 og 3, men ikke i strid med fredningens formål, og
at fredningsafdelingen ikke finder, at stationen vil påvirke are-
alernes landskabelige værdier eller forstyrre samspillet mellem
landskabet og ejendommens bygningsanlæg.

Assens kommune har i erklæring af 21. august 1986 udtalt, at kom-
munen intet har at indvende imod det ansøgte.

Ejeren, Hagenskov gods, har ligeledes erklæret, at der ikke rej-
ses indvendinger imod det ansøgte.

• •• 2
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Nævnet har afholdt møde med de interesserede på stedet.

Danmarks Naturfredningsforening har under mødet erklæret, at for-
eningen intet har at indvende imod det ansøgte.

Fredningsnævnet finder at kunne træffe a'fgørelse i sagen i medfør
af naturfredningslovens § 34 jfr. Overfredningsnævnets cirkulære
nr. 239 af 15. december 1978 .

I den anledning skal man meddele, at fredningsnævnet, der ikke
finder, at transformerstationens etablering vil være i strid med
fredningens formål, idet nævnet ikke mener, at stationen vil på-
virke arealernes landskabelige værdier eller forstyrre samspillet
mellem landskabet og ejendommens bygningsanlæg, herefter eenstem-
migt har vedtaget at meddele dispensation til det ansøgte, således
at stationen placeres 5 meter fra kommunevejen og lo meter fra
amtsvejen, og at der, for at sikre mod vandindtrængning i statio-
nen, inden opsætningen sker en opfyldning med grus i ca. 1/2 me-
ters højde, dækket med jord til græsbevoksning, alt på vilkår
~ transformerstationens overkant ikke overstiger en højde af l
meter over det laveste punkt ved det nordlige hjørne af Ulvemose-
vejs udmunding i Prinsevej, og at stationens overkant bliver la-
vere placeret end det nord-øst for værende terræn.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skrivelses modta-
gelse indbringes for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 K~-
benhavn V af de efter naturfredningslovens § 58 ankeberettigede .

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klagen iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den stad-
fæstes af Overfredningsnævnet. En tilladelse bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Det tilføjes, at andre myndigheders tilladelse kan være fornøden.

P.N.V.

E. Stamme



REG. NR. O.5S'i~.Oo
•

Den 6. november 1990, kl. 14.00, .holdt frednin~snævnet fOD Eyns Amts
vestliv.e frednin~skreds møde ov.besi~ti~else ved Ha~enskov Slot, Ebbe-
rup, Assens kommune, i

F. 58/1990. Ansø~ninv. fra ~odsejer Britta Schal1
Ho1ber~, Ha~enskov Slot, 5631 Ebberup,
om dispensation fra fredning i h.t.
Overfrednin~snævnets kendelse af
22.10.1973 til etablerin~ af en ca.
1.000 m2 stor sø på matr. nr. l! Ha-
~enskov Hovedgård, Sønderby.

Eredningsnævnet var sammensat af formanden, dommer Lars Ryhave, og det
amtsrådsval~te medlem, orlo~skaptajn Knud Marquard Bedersen.

Det kommunalt va1~te medlem, viceskoleinspektør Chr. Skov, havde meldt
afbud, men havde skriftli~t samtykket i dispensation.

Som sekretæT mødte retsaqsessor E. Dupont Jør~ensen.

Der frem1a~des:

ee

l. Kopi af anSøRninv. af 19.6.1990 til Assens kommune med underbilav..
2. Skrivelse af 17.8.1990 fra Fyns Amt.
3. Udskrift af Overfrednin~snævnskendelse tin~lyst 24.10.1973.
4, Kor.t.

For ejeren mødte dennes ~tefælle Jør~en Hansen og forpagter Hans
Stou~aard.

For Fyns Amt mødte skovtekniker Thomas MellerRaard.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Richard Larsen.

For kommunen var ingen mødt.

Sa~en blev ~ennemgået. Besigti~else foretoges.

De mødte havde lejli~hed til at udtale si~.

Ths. Mel1er~aard udtalte, at amtet ikke havde indvendinger mod fors1a-
~et ov.ville meddele zonelovstilladelse på vilkår som i skrivelsen af



•

17.8.1990 til frednin~snævnet. Der.stilles ikke krav om v.edlige-
holdelse •.

Dansk Naturfredningsforenin~ tilsluttede si~ amtets stillin~.

Jør~en~Hansen erklæTed~ si~ indforstået.

Fredningsnævnets afgørelse:

Der var eni~hed om at meddele dispensation fra fredningen til
det ansø~te på vilkår

at de op~ravede materialer bortkøres eller spredes i et max.
20 cm. tykt la~,

at vandhullet anl~~es med flade ;og ~erne varierende skrånin-
~er ca. 1:3 - 1:8,

at vandhullet ikke forsynes med øer, li~esom der ikke må op-
stilles kunsti~e andehuse, he~n m.v.

at der ikke foreta~es beplantning omkring vandhullet.

R
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS VESnlGE FREDNINGSKREDS
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Nyborg,den ll. februar 1991.
Nørregade 1, 5800 Nyborg.
Tlf. 65 31 00 18.

Sag nr. F. 76 11990.

Landsretssa~fører Ove Bis~aard,
0sterg-ade 29,
5610 Assens.

Deres ref.: 12060-1 •

.. Ved skrivelse af 21.11.1990 har De som advokat for Ha~enskov Gods an-
sø~t nævnet om dispensation i henhold til naturfredningslovens § 34,e jfr. Overfredninp.;snævnskende1se af 22.10.1973, til frasalg af "Hide-

e banehuset", matr. nr. lbb Ha~enskov Hovedgård, Sønderby, beliggende
Aa Strandvej 112, i overensstemmelse med fremsendte kopi af betinget
skøde af 18.9.1990.

Planstyrelsen har i en herfra indhentet erklærin~ af 4.2.1991 udtalt,
at man intet har at indvende mod det ansøgte.

I den anledning' meddeles, at frednin~snævnet, der er bekendt med for-
holdene på stedet, ikke finder, at væsentli~e frednin~smæssige hensyn
taler imod det ansøp.;te,o~ her efter har vedtag'et at meddele dispen-
sation til det ansø~te.

til Nævnets afg'ørelse kan inden 4 up.;erefter denne skrivelses modta~else
indbring'es for Overfrednin~snævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af

4t de efter naturfredningslovens § 58 ankeberetti~ede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klap.;efristen.Er klagen
iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den stadfæstes af
Overfrednin~snævnet. En tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra ti1ladelsens meddelelse.

Det tilføjes, at andre mYndigheders tilladelse kan være fornøden.

E.
fun~. formand.

~& \2 l \ /7 - o o 2 (])
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS VESTLIGE FREDNINGSKREDS
Nyborg, den 10. december 1991.
Nørregade 1, 5800 Nyborg.
Tlf. 65 31 00 18.

Sag nr. 87 /1991.

Advokatfirmaet Bis~aard & Dolber~ A/S,
øster~ade 29,
5610 Assens.

Ved skrivelse af 14.11.1991 har De for ~odsejer Britta Schall Holberg,
Ha~enskov Slot, ansø~t Frednin~snævnet om dispensation i henhold til
naturfrednin~slovens § 34 jfr. Overfrednin~snævnskendelse af 22.10.1973
til frasa1~ af ejendommen matr. nr. lbc o~ 1bd Ha~enskov Hovedgård, be-
li~~ende Ulvemosevej 4 o~ 6, 5631 Ebberup, i overensstemmelse med frem-
sendte kopi af slutseddel af 24.10.1991 •e• Fyns Amt, landskabsafde1in~en, har i en herfra indhentet erklæTin~ af
29.11.1991 udtalt, at man intet har at indvende mod det ansø~te.

I den anlednin~ meddeles, at Frednin~snævnet, der er bekendt med forhol-
dene på stedet, ikke finder, at væsentli~e frednin~smæssi~e hensyn taler
imod det ansø~te. Frednin~snævnet har herefter vedta~et at meddele dis-
pensation til det ansø~te.

Af~ørelsen kan inden 4 uger efter denne skrivelses modta~else indbrin~es
for Overfrednin~snævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af de efter na-
turfrednin~slovens § 58 beretti~ede.

•
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla~en
iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, med mindre den stadfæstes af
Overfrednin~snævnet. En tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Opmærksomheden henledes på, at andre myndi~heders tilladelse kan være
fornøden.

E. Jørgensen,
fun~. formand.

aet (211/7 -00"2.0 ) '3
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31,5610 Assens ~CAN

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 55 lID NET

Modtag-et i
- )'" "-""lsen

': 4 JAN. 2002

REG. NR. 55Of7. DO

Dato: 3. januar 2002
Journal nr.: Frs. 16/01 og frs. 17/01

Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

Assens kommune
Teknisk Forvaltning
østergade 7-9
5610 Assens

Nævnets afgørelse kan indbringes for Narurklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-

benhavn K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. Klagen indgives til

fredningsnævnet, der videresender klagen til Narurklagenævnet.

P.N.V. ,
I /

I I "

'" ({DL LIr i- t L L/;-{--.-
Alice Knudsen

kt.fm.

Skov- og Narurstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø. U.nr. SN 2001-925/421-
0003)

Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø

Kommunalbestyrelsen i Assens, østerg,ade 7-9, 5610 Assens

Danmarks Narurfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.

Danmarks Narurfredningsforenings lokalkomite, v/Toni Reese Næsborg, Stationsvej
20, 5683 Hårby!

DOF-FYN's Fredningsudvalg v/Morten Nielsen, Valdemars gade 16, 5700 Svend-
borg

Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg

Friluftsrådet, c/o amtsformand Carl Lohmann Frederiksen, Kirkegyden 30, Stige,
5270 Odense N.

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

10. Lars Esben Hansen, Ramsherred 2,5610 Assens
Skov-ogNaturstt Isen
J.nr. SN 2001 - l :t\\. q- 000 ~
Akt. nr. 21 .
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. FlQ:DNlNGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 6471 1020 - Telefax 64 71 5520 Dato: 3. januar 2002
Journal nr.: Frs. 1612001 og Frs. 17/2001

Deres J.nr.: 2001-018
Assens kommune
Teknisk Forvaltning
0stergade 7-9
5610 Assens

~.
Assens kommune har på vegne ejeren Lars Esben Hansen fremsendt 2 ansøgninger til fred-
ningsnævnet, hvor ejeren ansøger dels om tilladelse til at opføre en tilbygning til ejendom-
men Ulvemosevej 4, Ebbernp, matr. nr. 1-bc Hagenskov Hgd., Sønderby (frs. 1612001),
dels ansøger om tilladelse til at genopføre ejendommen på Ulvemosevej 6, Ebberup, matr.
nr. 1-bd Hagenskov Hgd., Sønderby (frs. 17/2001).

Da ejendommene er beliggende inden for fredet område - Overfredningsnævnets kendelse af
22. oktober 1973 vedrørende fredning af Hagenskov Gods - er fredningsnævnets tilladelse
til det ansøgte nødvendig.

Det fremgår af formålsbestemmelserne, at formålet er "at bevare arealernes landskabelige
værdier og sikre et harmonisk samspil mellem landskabet og ejendommens kulturhistoriske
og arkitektoniske, værdifulde bygningsanlæg. Ejendommens fortsatte drift som landbrugs-
ejendom skal tilpasses ønsket om at bevare Hagenskov Gods som eksempel på et fynsk her-
regårdsmiljø.

Ingen form for yderligere bebyggelse skal være tilladt, alene bortset fra de til landbrugs-
driftens videreførelse nødvendige bygninger. Intet byggeri må foretages uden forud ind-
hentet godkendelse fra fredningsnævnet efter indhentet udtalelse hos Fredningsplanud-
valget for Fyns Amt og Det Særlige Bygningssyn.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet samt Fredningsplanudvalget og Det Særlige Byg-
ningssyn. "

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet oplyste ejeren vedrørende tilbygningen på matr. nr. l-bc Hagenskov Hgd.,
at ejendommen er en tidligere landarbejderbolig. Tilbygningen, der er en udestue, vil
blive opført på den gamle sokkel og i samme størrelse. Huset skal efter renovering bru-
ges af ejeren til beboelse.

Amtets repræsentant anbefalede det ansøgte og anførte, at det vil være en fordel, at byg-
ningen renoveres, idet der er tale om en ældre bygning, som ifølge ejeren ikke har været
beboet i måske 8 år. Det er tydeligt, at der tidligere har været en tilbygning, hvor man
nu søger om havestuen. Da huset ifølge de fremsendte bygningstegninger vil komme til
at fremstå mere harmonisk end nu, har amtet ingen indvendinger mod opførelse af den
ansøgte tilbygning.
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Kommunens repræsentant, Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant og Frilufts-
rådets repræsentant tilsluttede sig amtets indstilling.

Vedrørende genopførelse af bygning på eksisterende sokkel på matr. nr. l-bd Hagen-
skov Hgd., konstaterede det, at soklen efter den tidligere landarbejderbolig stadig var
konstaterbar. Soklen eksisterer i en varierende højde op til ca. 1 meter. Ingen af de mød-
te kunne oplyse, hvornår det tidligere hus var revet ned. Den almindelige opfattelse var,
at det tidligere hus blev revet ned i forbindelse med en kraftig stonn i starten af
1980'erne.

Under mødet oplyste ejeren, at han vil opføre et hus i samme størrelse som den eksiste-
rende landarbejderbolig. Huset skal skal opføres med henblik på eventuelt salg/beboelse
til familiemedlemmer, eller - hvis det ikke kan lade sig gøre - videresalg. Der er ingen
aktuelle'planer i øjeblikket om videresalg.

Ejeren har fremlagt en redegørelse om ejendommens historiske forløb.

Fyns Amt har i skrivelse af 28. maj 2001 udtalt:

"
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober
1973. Ifølge § 2 må der ikke opføres ny bebyggelse bortset fra landbrugsbyg-
ninger. Fredningsnævnet kan dog meddele dispensation jf. § 10.

Fyns Amt har besigtiget ejendommen og konstateret, at det må være rigtig
mange år siden, at der sidst har været en bygning på stedet, idet de få rester af
en tidligere bygning er delvist overgroet.

For at kunne anvende en tidligere bygning som en dispensationsmotiverende
omstændighed, skal der være en vis kontinuitet. Denne mangler helt åbenbart
i den foreliggende sag. Ifølge Overfredningsnævnet Orienterer nr. 297 forelå
der ikke en sådan kontinuitet efter 7 år.

Genopførelse af bygningen vil også forudsætte amtets tilladelse efter planlo-
ven, og Fyns Amt vil ikke være sindet at give en sådan tilladelse.

På denne baggrund vil vi anbefale, at der meddeles afslag til genopførelse af
en ny bygning på matr. nr. l-bd Hagenskov Hgd., Sønderby.

"

Under mødet tilsluttede kommunens repræsentant sig Fyns Amts protest mod ansøgnin-
gen.

Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet udtalte under
mødet, at der var tale om et spændende projekt ud fra kulturhistoriske hensyn, og disse
repræsentanter kunne derfor gå ind for en dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen og Det Særlige
Bygningssyn. Skov- og Naturstyrelsen har i skrivelse af 8. november 2001 udtalt:
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Af Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1973 vedr. fredning af Ha-
genskov gods, matr. nr. l-a, l-bb, l-bc og l-es af Hagenskov Hgd., Sønder-
by sogn, efter § 25 i bekendtgørelse nr. 445 af 1. oktober 1972 af lov om na-
turfredning fremgår det, at intet byggeri på de nævnte matrikler må foretages
uden forud indhentet godkendelse af Fredningsnævnet for Fyns Amt, der
skal indhente udtalelse hos Det særlige Bygningssyn.

Der er ansøgt om opførelse af en tilbygning på ejendommen matr. nr. l-bc
og genopførelse af en bygning på matr. nr. l-bd. Ingen bebyggelse på disse
to matrikler er fredet efter Bygningsfredningsloven.

Det særlige Bygningssyn fungerer som rådgiver for Skov- og Naturstyrelsen
i sager om fredning og om byggearbejder på allerede fredede bygninger efter
Bygnings fredningsloven.

I

Skov- og Naturstyrelsen har på den baggrund ingen indvendinger mod den
foreslåede tilbygning på bygningen på matr. nr. l-beo Styrelsen vil derimod
på det foreliggende grundlag være betænkelig ved en nyopførelse af en byg-
ning på matr. nr. l-bd, da det ikke er godtgjort, hvorledes denne bygning
tænkes udformet og hvorledes den vil relatere sig til det eksisterende hus på
nabomatriklen nr. l-bc.

Styrelsen vil orientere Det særlige Bygningssyn om nærværende afgørelse på
Synets næste møde.

Fredningsnævnet har ikke hørt fra Det Særlige Bygningssyn.

Fredningsnævnet skal udtale:

Ad frs. 16/2001 - Ansøgning om tilladelse til tilbygning på ejendommen matr. nr. 1-bc
Hagenskov Hgd., Sønderby:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-
ningens formål. Fredningsnævnet er enig i, at det vil være en fordel, at bygningen renove-
res, og endvidere er det tydeligt, at der tidligere har været en tilbygning, hvor man nu søger
om tilladelse til opførelse af en havestue. Endvidere lægger fredningsnævnet til grund, at
det af de fremsendte bygningstegninger fremgår, at huset med tilbygningen vil komme til at
fremstå mere harmonisk, end det er tilfældet nu.

Ad frs. 17/2001 - Ansøgning om tilladelse til genopførelse af bygning på eksisterende
sokkel på ejendommen matr. nr. 1-bd Hagenskov Hgd., Sønderby:

Idet fredningsnævnet lægger til grund, at den tidligere bygning er revet ned for mange år si-
den, formentlig omkring 1980, finder fredningsnævnet ikke, at de normalt dispensationsmo-
tiverende omstændigheder til genopførelse længere er til stede, idet der ikke har været den
fornødne kontinuitet i nedrivning og ansøgning om genopførelse. Fredningsnævnet medde-
ler derfor afslag på ansøgning om genopførelse, idet der i fredningskendelsen fra 1973 er et
forbud mod yderligere bebyggelse.
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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.

/



'\ SCANNET _ ttE6.øa.
Modtaget I ~ K O P ISkov- og Naturstyrelsen W
28 AUG.2007

UDSKRIFT AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND

År 2007 den 12. juli kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet v/formanden dom-
mer Flemming Jørgensen, Ringsted, det af miljøministeren udpegede med-
lem RolfDejløw, 0rslev, og suppleanten for det lokale medlem afnævnet
Niels Nicolaisen, Højby møde i Odsherred kommune.

Der foretoges:

F 19/07 Sag om opførelse af en anneksbyg-
ning på matr. nr. 16 bv Overbyby,
Odden, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af20. novem-
ber 1974.

Der fremlagdes skrivelse af 18. maj 2007 fra Odsherred kommune med sa-
gens bilag ialt 9 stk.

Mødt var:
Miljøcenter Roskilde ved civilingeniør Iris Haastrup.
Odsherred kommune ved Gry Jensen.
Danmarks Naturfredningsforening ved Connie Clausen.
Ejeren John Holm.

Nævnets formand indledte mødet, hvorefter ejeren forelagde projektet. Det
drejer sig om opførelse af en 30 m2 stor anneksbygning placeret 6 meter øst
for den nuværende bebyggelse. Ejeren ønsker at opføre annekset i samme
materialer og farver som eksisterende bebyggelse, dog at farven på den sam-
lede bebyggelse ønskes ændret til Gori 88 nr. 270 skifer/sort. Han foreviste
farveprøve.

Nævnet konstaterede, at annekset med den ønskede placering ikke kommer
længere mod øst, end de to syd for liggende huse mod stranden.

Derefter blev det fredede areal besigtiget. Den ansøgte ejendom kan som
følge af bevoksning ikke ses fra stranden eller det fredede areal.

Iris Haastrup gennemgik Miljøcenter Roskildes skrivelse af 11. juni 2007,
sagens bilag 8 og nævnte farvevalget i den tinglyste deklaration, der er
udfærdiget i tilknytning til Overfredningsnævnets kendelse.
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Odsherred kommunes og Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter
havde ikke bemærkninger til det ansøgte.

Nævnet foretog votering.

Nævnets afgørelse:

Nævnet lægger til grund, at annekset ikke opføres nærmere det frede areal
end bebyggelserne på de to naboejendomme mod syd.
Nævnet finder herefter ikke, at det ansøgte byggeri med den angivne place-
ring og i materialer som eksisterende sommerhus er i strid med formålet
med Overfredningsnævnets kendelse af20. november 1974.
Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 byg-
geriet som ansøgt, og at den samlede bebyggelse males i farven Gori 88 nr.
270 skifer/sort.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15,4., 1360 Køben-
havn K.) afb1.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, foreninger
og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en opkræv-
ning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøcenter/kommunen/
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afkla-
gen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan finde~ å
Naturklagenævnetshjemmesidewww.nkn.dk/1 )

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt el s medhold,{ ? r s, ~e.

~~\n~~_J
Niels Nicolaisen FI
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