
 
 
Afgørelser – Reg. nr.: 
 
Fredningen vedrører: 

 
 
Domme 
 
 
Taksationskommissionen 
 
 
Naturklagenævnet 
 
 
Overfredningsnævnet 
 
 
Fredningsnævnet 
 
 
Kendelser 
 
 
Deklarationer 







































































FREDNINGSNÆVNET>



,y •

Fredning af
Saruppladsen, Hårby kommune

Fredningsnævnets afgørelse af 29. december 2006
og fredningsnævnets erstatningsafgørelse af

samlne dato

Frs. 49/2003



Side 2/18

Begæringen om fredning

Den 25. februar 2004 bekendtgjorde Fredningsnævnet for Fyns Amt, at Danmarks Naturfred-
ningsforening havde rejst fredningssag for Saruppladsen i Hårby kommune.

Fredningsarealet i fredningstorslaget udgjorde 50,57 ha, men er ved det senest modtagne
fredningstorslag af 24. juli 2006 reduceret, så tredningen alene andrager 38,4 7 ha.

I det oprindelige forslag var der 15 lodsejere. I det endelige forslag er 4 af lodsejerne, nem-
lig lodsejer 6, Per Brejnholt Jacobsen, lodsejer 7, Jan Yølund Jacobsen, lodsejer 8, Jens
Damsbo, og lodsejer 9, Børge Jørgensen, udtaget af fredningsforslaget.

Der har været atboldt offentligt møde i sagen og endvidere indhentet udtalelser fra myndig-
heder og organisationer samt lodsejerne.

Beskrivelse af fredningsområdet

Saruppladsen er kendt for sine 2 befæstede anlæg fra Bondestenalderen. Det første befæst-
ningssystern er opbygget omkring år 3400 før vor tidsregning med palisadehegn med grøfter
og indhegninger og dækker et 8,5 ha stort område. Omkring år 3200 før vor tidsregning op-
førtes et mindr~ anlæg på sydspidsen af næsset. Fundene viser, at der på pladserne er fore-
gået handlinger af rituel/ceremoniel karakter og har begravelsesmæssig betydning for en
større grupp~ mennesker, der boede på en række mindre bopladser i Sarupområdet.

Sporene fra de 2 pladser er oftest i meget dårlig stand. fordi området har været dyrket in-
tensivt, men fundmaterialet er af meget stor værdi. Saruppladsen er den bedst undersøgte
kultplads fra Yngre Stenalder i Danmark. Igennem mere end 30 år er pladsen og dens nær-
område ble\'et undersøgt af arkæologer. Saruppladsen er derfor blevet internationalt berømt
og har givet navn til lignende anlæg i hele Mellemeuropa. Saruppladsen er udpeget "om
kulturarvsareal af national betydning af Kulturarvsstyrelsen.

Det omgivende agerland er undersøgt for oldtidsspor, og her er fundet 57 bopladser, hvoraf
31 er samtidige med Saruppladsen.

Fredningen er en kulturhistorisk begrundet fredning, som primært har til formål at beskytte
fundlagene mod yderligere bebyggelse og nedbrydning og derved bl.a. sikre fremtidig forsk-
ning. Samtidig bør der sikres adgang til at udføre naturpleje samt til, at den kulturinteresse-
rede offentlighed kan stifte bekendtskab med den klassiske lokalitet.

Baggrunden for fredningsforslaget

Fra 1971 til 1984 foretog Moesgaard Museum i samarbejde med Fyens Stiftsmuseum af-
dækning af et ca. 6 ha stort areal på et hen ved 10 ha stort næs ved Sarup på Vestfyn.

Ikke alt blev udgravet, men det meget omfattende fundmateriale, i alt 237.000 fund regi-
streret under ca. 40.000 oldsagsnumre, har givet grundlag for en typologisk kortlægning af
fundene og udskillelse af et tilhørende kronologisystem til datering af pladsens fundenhe-
der.
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Fundene dokumenterer, at der i Bondestenalderen blev opbygget et befæstningssystem med
palisadehegn og indhegninger m.v.

Ved udgravningen fra 1971 til 1984 var det opgaven at afdække så store arealer som muligt,
men ikke at udgrave samtlige fund. I alt afdækkede man ca. 6 ha. Det resterende område har
det ikke været muligt at undersøge på grund af veje, bygninger, haveanlæg og lignende. På
den afdækkede plads ligger der også stadig oldtidsfund, som det vil tage mange år at udgra-
\ e. og det vil koste store millionbeløb at finansiere disse undersøgelser.

Fra starten i 1971 var det ikke meningen at udgrave alt. Derimod skulle så meget som mu-
ligt bevares for eftertiden, så kommende generationers arkæologer med fremtidens viden-
skabelige metoder kunne efterprøve vor tids teorier om pladsen . .Derfor er det tvingende
nødvendigt, at landskabet og pladsen bliver sikret mod yderligere bygningsanlæg, tekniske
anlæg m.v., og tillige at de arkæologiske levn bevares og sikres mod yderligere nedbrydning
ved landbrugsrnæssig drift.

Planstams

Arealet ligger i landzone. I den seneste regionplan er området blevet udpeget som kultur-
historisk interesseområde. Området er omfattet partielt af følgende planer og bestemmelser:

• Regionplan, Natura 2000-område.
• Regionplan. særlig kulturhistorisk beskyttelsesområde.
• Regionplan, vandløbsmålsætning, Lenholdsvis gyde- og opvækstområde for laksefisk og

tiskevand.
• Regionplan, naturkvalitetsmålsætning ..
• Planloven, kompetenceafgrænsning for Sarup by, inden for afgrænsning har kommunen

kompetence til at afgøre ansøgninger efter planlovens zonebestemmelser.
• Naturbeskyttelseslovens § 16, åbeskyttelseslinie.
• Landbrugsloven, MV J-aftalt:r.
• Landbrugsloven, SFL-områder, randzoner, andet SFL-område.
• ~aturbeskyttelsesloven § 3-område, efter amtets vejledende registrering. Naturtyper:

Vandløb. eng, mose, overdrev.

Efter det offentlige møde og de herefter indkomne høringssvar fra Fyns Amt, Fyns Statsskov-
distrikt og lodsejerne har sagsrejseren ændret på fredningsforslaget, således at det som ind-
ledningsvis nævnt blev reduceret med 12 ha, således at området sydøst for Hårby Å udgik
af fredningsforslaget.

Endvidere ændrede sagsrejseren på bestemmelsen vedrørende jordbehandling i muldlaget i
zone 2, således at fredningen herefter ikke skulle være til hinder for fortsat landbrugsdrift
med sædvanlig jordbehandling i muldlaget (herunder stenstrengslægning). Jordbearbejdning
under muldlaget, eksempelvis i form af dybdepløjning, grubning, sporløsning, dyb stens-
trengslægning eller lignende, må ikke finde sted.

Danmarks Naturfredningsforening har fremhævet, at formålet med fredningen er at sikre
fredningsområdets arkæologiske værdier gennem forbud mod dræning, j ordb earb ejdning,e terrænændringer, råstofudnyttelse m.m.
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Fredningsformålet er til det formål opdelt i 3 zoner, således at man kan graduere beskyt-
telsen alt efter behov.

Zone I omfatter kerneområdet, hvor resterne af anlæggenes palisade- og grav systemer er
beliggende. Her pålægges de mest gennemgribende restriktioner.

Zone 2 omfatter det omgivende areal, hvor fundhyppigheden er meget stor. Her kan jord-
bearbejdning i videre omfang finde sted.

Zone 3 omfatter arealerne omkring den eksisterende bebyggelse, d.v.s. have, gårdsplads og
uctenomsarealer.

Af høringssvarene og de på møderne fremkomne synspunkter fremhæves:

Danmarks ~aturfredningsforening har fremhævet, at det er i zone 1 "kronjuvelerne" lig-
ger. Det handler om, at fundlagene skal ligge i nogle - måske mange - år, således at man i
fremtiden med ny teknologi kan foretage nye udgravninger og drage nye og formentlig bed-
re konklusioner. Det er bevidst, at man ikke har gravet det hele ud. Pompejiudgravningen er
heller ikke med den samme begrundelse gennemført:

Dr. ~iels Andersen fra Moesgaard Museum har under mødet gennemgået udgravningerne
og fremhævet. at det er meget vigtigt, at fundlagene ved Samppladsen bliver beskyttet. Man
har kun foretaget en afdækning af den meget store (Jg langt ud over Danmarks grænser be-
rømte udgravning. Udgravningen afhele området vil koste 70-80 millioner kr. for alle 60
ha. Men det er en god ide at gemme noget af udgravningen til fremtiden, idet man fremover
med den nye teknik vil kunne bedømme situationen meget mere præcist, end man kan i dag.
Det er meget vigtigt. at området bliver fredet, idet beskyttelsen i museums loven ikke er til-
strækkelig for at sikre fundlagene.

Niels Andersen har endvidere understreget, at et forbud mod jordbehandling under pløje-
laget bør gælde i hele zone 2. Hvis ~et kun fastholdes som fore:;lået af amtet og Skov- og
Namrstyrelsen mod sydvest, vil det medføre q1uligheden for dybdepløjning i de øvrige zone
2-arealer, hvad han stærkt må fraråde af hensyn til muligheden for fund, som vi ikke har
kendt i dag.

Niels Andersen har endvidere udtalt, at det er vigtigt, at der ikke gødskes i zone 1, idet kon-
servatorerne har udtalt, at det ikke kan udelukkes, at knoglerne har et ionbyterkapacitet, der
vil kunne lade sig påvirke ved nutidig gødskning.

Danmarks N~turfredningsforening har herefter anført, at det forhold at man i dag ikke synes
, at kunne dokumentere gødsknings- og kemiske stoffers påvirkning på fundmaterialerne,

ikke kan begrunde. at der skal tillades gødskning. Fredningen har netop til formål at sikre
fremtidige forskningsmuligheder, og tvivlen om gødskningens påvirkninger af knoglerne,
jf. Niels Andersen. må komme forskningsmulighedeme og videnskaben til gode i forbindel-
se med ~edningen.

Fyns Amt har udtalt, at amtet støtter fredningen, idet man finder, at det er vigtigt, at der
sker en sikker og varig beskyttelse af Saruppladsen.



Side 5/18

Amtet har støttet sidst fremkomne forslag fra sagsrejseren, hvor bl.a. området sydøst for
Hårby A udtages af fredningen.

Amtet har endvidere i sin sidste udtalelse under henvisning til naturfredningsforeningens
begrundelse tiltrådt. at der ikke bør kunne gødskes og sprøjtes i zone I.

Amtet har ligeledes erklæret sig enig i, at der bør være mulighed for omlægning af arealerne
hvert 5. år i zone l som foreslået. Arealerne udlægges med vedvarende græs. Ved omlæg-
ningen bør det tillades, at der må kunne ske en overfladisk jordbearbejdning (let harvning).

Amtet finder fortsat, at bestemmelserne vedrørende zone 2 'bør indskrænkes til alene at
omfatte fredningsnævnets godkendelse af udformning og placering af byggerier og andre
anlæg, bortset fra området sydvest for kultpladsen. hvor der også bør gælde en bestemmelse
om maksimal jordbearbejdningsdybde, herunder stenstrengslægning i pløjelagets 30 cm
dybde på grund af den store fundhyppighed.

Skov- og Naturstyrelsen har udtalt, at man støtter fredningsforslaget, idet det er styreisens
vurdering, at der er knyttet såvel nationale som internationale interesser til det pågældende
område.

Styrelsen har tilsluttet sig, at området sydøst for Hårby Å udtages at fredningen og endvide-
re riisluttet sig amtels indstilling vedrørende den øvrige del af zone 2, således at der fastsæt-
tes lempeligere bestemmelser for zone 2-området som foreslået af amtet.

Endelig har st)'Teisen udtalt, at der ikke, efter st)'Telsens vurdering, bør gælde besremmelsel
om forbud mod gødskning og sprøjtning i zone l, idet dette ikke forekommer velbegrundet
i forhold til fredningens fOffiJål,og man sikrer områdets fundlag fra Yngre Stenalder mod
nedbrydning.

Hårby kommune har udtalt, at kommunen er af den opfattelse, at de gældende bestem-
melser i den eksisterende lovgi vning er tilstrækkelig til at sikre de arkæologiske interesser,
hvorfor man ikke kan anbefale fredningsforslaget.

Kulturmiljøråd Fyn har udtalt, at kulturmiljørådet giver sin fulde tilslutning til det rejste
fredningsforslag for Saruppladsen. Pladsen er af international og national betydning og det
største, ældste og bedst bevarede anlæg af denne type i hele Norden.

DOF-Fyn har udtalt, at de, selvom det ligger udenfor foreningens regi, støtter fredningen
og dermed tanken om at bevare oldtidsfundene for eftertiden.

Friluftsrådet har opfordret fredningsnævnet til at gennemføre fredningen af Saruppladsen,
således at den effektivt sikres for eftertiden. Friluftsrådet er af den klare opfattelse, at man
står overfor en kulturarv af international betydning.

Friluftsrådet har videre udtalt, at det er uhyre vigtigt, at Saruppladsen formidles til de
besøgende gennem adgang til området og til informationstavler.

e Odense Bys Museer har udtalt som ansvarlige for området, at man støtter fredningen.
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Hårby Lokalhistoriske Forening har udtalt, at der er tale om en "perle", som bør fredes og
anbefaler stærkt fredningen, navnlig også formidlingsmuligheden.

Lodsejer Gurli Nielsen har udtalt, at hun gerne vil sælge ejendommen til det offentlige,
såfremt fredningen gennemføres, idet fredningen vil umuliggøre, at man kan fortsætte med
hesteopdræt. Ejerens ejendom omfatter det væsentligste område i zone l, og da hun som
nævnt har heste og ikke må gødske eller omlægge, vil det fjerne eksistensgrundlaget. Det er
i orden, at der er forbud mod dybdepløjning, blot man må pløje ned tIl de sædvanlige 30
cm, giver det ikke problemer. Der skal være mulighed for at dyrke jorden almindelig land-
brugsrnæssigt.

Gurli Nielsen fremhævede videre, at hun gerne vil have mulighed for at forlænge ride-
hallen, og endvidere vil hun gerne have mulighed for at anlægge en ridebane 30 meter syd
for hallen. Såfremt hendes ønske om at kunne fortsætte med almindelig landbrugsdrift og
ridehal og drive sit hestestutteri, har ejeren ingen indvendinger mod fredningen.

Lodsejer Søren Friis har udtalt, at han har en del jord i zone 2 og lidt i zone l og 3. Han
mener, at de nuværende bestemmelser er tilstrækkelige. Han dyrker kartofler og løg, og det
vil give problemer, hvis han ikke må dræne og stenstrenglægge. Problemerne er størst i
zone 2.

Denne lodsejer har efter at være blevet gjort bt kendt med amtets seneste bemærkninger
Ildtalt, at hvis man følger disse forslag fra amtet, vil han kunne leve med fredningen. Det er
dog en forudsætning, at der ikke pålægges restriktioner vedrørende stenstrengslægning i
zone 2. Vedrørende zone l-arealet må der kunne findes en pragmatisk løsning på drænings-
problematikken.

Lodsejer Anne Mette Vilstrup har udtalt, at forslaget om fredning afude af proportioner,
da området i mange år har været dyrket, både med kartofler og asparges samt planteskole-
produktion. Dette har medført, at jorden er blevet drænet og dybdepløjet samt gØdet i årtier.

Gennemføres forslaget, vil det medføre en væsentlig forringelse af ejendommens værdi. De
har sukkerroekontrakt, som ikke kan overholdes, hvis det brugbare landbrugsareal reduce-
res. Desuden er der planer om at dyrke høj værdi arter af pyntegrønt som blød enebær, buks-
bom og hønseben. Dette vil heller ikke være muligt.

Lodsejer Per Jacobsen har udtalt, at han grundlæggende har stor respekt for fortidens
minder, men såfremt man ønsker en så omsiggribende fredning som skitseret, må man
anerkende, at der skal betales en større erstatning. Per Jacobsen opfordrede i stedet til, at
man på frivillig basis og ved indbyrdes samarbejde giver arkæologerne lov til at undersøge
området.

Lodsejer Henrik Rasmussen har oplyst, at han har forpagtet jorden ud. Fredningen vil
begrænse forpagterens muligheder for at dyrke jorden.

Lodsejer Jens Bisgaard har anbefalet fredningen.

Lodsejer Ingrid Bitsch har udtalt, at det vil være svært at sælge huset, såfremt der gennem-
føres en fredning.
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Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet finder, at Saruppladsen har stor national og international, kulturhistorisk
og arkæologisk værdi. Efter det foreliggende er fundmaterialet meget betydningsfuldt. For
at bevare disse værdier, finder fredningsnævnet det nødvendigt, at området fredes.

Nævnet har lagt vægt på de meget store fund, der allerede er foretaget ved de nuværende
udgravninger. Nævnet finder det vigtigt, at også eftertiden får muligheden for med efter-
tidens teknikker og vurderinger at foretage udgravninger og på grundlag heraf drage histo-
riske konklusioner.

Fredningsnævnet kan tiltræde, at de 12 ha sydøst for Hårby A udgår affredningsforslaget og
kan endvidere tiltræde, at fredningen i zone 2 ikke skal være til hinder for fortsat landbrugs-
drift med sædvanlig jordbehandling i muldlaget, herunder stenstrengslægning, men at jord-
bearbejdning under muldlaget, eksempelvis i form af dybdepløjning, grubning, sporløsning,
dyb stenstrengslægning eller lignende, ikke må finde sted.

Nævnet finder efter oplysningerne fra dr. Niels Andersen, Moesgaard Museum, at denne
begrænsning er nødvendig.

Ligeledes finder fredningsnævnet, at usikkerheden vedrørende gødskning skal komme frem-
tidens videnskab til fordel, hvorfor der skal indføres gødskningsforbud i zone l.

Med disse bemærkninger tiltrædes det endelige forslag, s3.1edesat følgende ejendomme:

Matr. nr. 27-e Hårby by Hårby, 2-f Sarup by, Hårby, del af 27-a Hårby by, Hårby, del
af 13-f smst., del af l-g Højsgård, Hårby, del af "r" Hårby by, Hårby, l-b Strandby by,
Hårby, 27-0 Hårby by, Hårby, 27-i smst., 2-q Sarup by, Hårby, del af2-a smst., del af2-
ru smst., del af 17-c smst. del af 17-a Sarup by, Hårby, del af 2-c smst., 2- i smst.

fredes og pålægges nedennævnte

fredningsbestemmelser

§ 1 Fredningens formål

Fredningen har til formål at bevare nationale og internationale arkæologiske værdier ved at
sikre områdets fundlag fra yngre stenalder mod nedbrydning samt sikre adgang til natur-
pleje og formidling af områdets natur- og kulturhistorie til offentligheden.

§ 2 Afgrænsning af fredningen

Fredningsarealet omfatter i alt 38,47 ha. Arealet inddeles ved fredningen i 3 zoner med
forskellige bestemmelser:

Zone 1på 10,7 ha omfatter den centrale del af området, hvor Saruppladserne Sarup I og
Sarup II er beliggende.

Zone 2 på ca. 27 ha omfatter de omgivende arealer, hvor et betydeligt fundpotenriale er
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konstateret.

Zone 3 på ca. 0,9 ha omfatter have, gårdsplads og udenomsarealer ved eksisterende ejen-
domme inden for zone l og 2.

Afgrænsning med inddeling i fredningszoner fremgår af det vedhæftede fredningskort.

De omfattede matrikelnurnre og lodsejere fremgår af den medfølgende lodsejerfortegnelse.

§ 3 Jordbearbejdning og terrænændringer

Zone l
Der må der ikke ske jordbearbejdning af nogen art. Dog kan overfladisk jordbehandling
(let harvning) finde sted i forbindelse med udlæg af omdriftsarealer til græs og omlægning
af eks isterende græsarealer .

Jordbearbejdning i hele pløjelaget, som f.eks. ved sædvanlig pløjning, harvning, fræsning,
grubning, stenstrengslægning og lignende, må ikke finde sted.

Der må ikke foretages gravning, opfyldning, deponering eller anden terrænregulering, som
f.eks. anlæggelse af veje og stier.

Der må ikke ske udnyttelse af råstofforekomster i jorden.

Nydræning må ikke finde sted. Eventuelle eksisterende dræn skal afbrydes for at sikre
fundlaget mod udtørring og iltning. Dette udføres i så fald af plejemyndigheden for fre-
dede områd.::r. Det skal ske med mindst muligt indgreb i terræn og under overvågning af
en uddannet arkæolog ansat ved et statsanerkendt museum.

Zone 2
Fredningen er ikke til hinde.r for fortsat landbrugsdrift med sædvanlig jordbehandling i
muldlaget (herunder stenstrengslægning) . '

Jordbearbejdning under muldlaget, eksempelvis i form af dybdepløjning, grubning, spor-
løsning, dyb stenstrengslægning eller lignende, må ikke fmde sted.

Nydræning er ikke tilladt, men vedligeholdelse af eksisterende dræn kan ske på betingelse
af arkæologisk overvågning ved en uddannet arkæolog ansat ved et statsanerkendt museum.

Hvis det kan dokumenteres, at afbrydelsen af dræn i zone 1 forringer afvandingsforholdene
i zone 2, kan fredningsnævnet på samme vilkår tillade en omlægning af eksisterende dræn i
zone 2.

Zone 3
Sædvanlig jordbearbejdning i forbindelse med havedyrkning, herunder plantning af træer og
buske, kan fortsætte uændret.

Fredningen er ikke til hinder for vedligeholdelse af veje og pladser med' eventuel pålæg-
ning af materialer.
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Niveausænkning og afgravning af terræn må kun finde sted med fredningsnævnets forud-
gående tilladelse og under overvågning af en uddannet arkæolog ansat ved et statsanerkendt
museum.

§ ~ Arealets øvrige drift

Zone l
Arealerne skal drives som vedvarende græsarealer.

Arealer, som er i omdrift, skal omlægges til vedvarende græs. Omlægningen kan afvente, at
afgrøder, som er udsået ved fredningsforslagets bekendtgørelse, athøstes.

Marker, som ved fredningsforslagets bekendtgørelse henligger med græs, skal fortsat dri-
ves ved afgræsning eller høslæt.

OrrJægning må ikke ske oftere end hvert 5. år. I forbindelse hermed kan der ske jordbear-
bejdning i overfladen. Sædvanlig jordbearbejdning af hele muldlaget må ikke finde sted.

Arealer i zone 1 må ikke gødskes eller sprøjtes med herbicider eller pesticider.

Arealerne må ikke springe i skov, og tilplantning må ikke finde sted, heller ikke med fler-
årige landbrugsafgrøder som juletræer, pyntegrønt eller lignende. Der må ikke etableres
nye læhegn, men eksisterende kan plejes og opretholdes.

Arealerne må ikke anvendes til hjortefarme, strudsefarrne og lignende, som kræver usæd-
vanlige hegn. Der må ikke opdrættes frilandsgrise og opstilles farehyw~r.

Fredningen er ikke til hinder for bibeholdelse. udskiftning eller nyopsætning af fornødent
sædvanligt landbrugshegn til brug for kreaturgræsning.

Zone 2e Hidtidig landbrugsdrift kan fortsætte med de begrænsninger, som fremgår af § 3.

Zone 3
Hidtidig havedrift og arealpleje kan fortsætte med de begrænsninger, som fremgår af § 3.

§ 5 Byggeri, tekniske anlæg, oplag m. v •

Fælles for zone l og 2
Der må ikke opføres bygninger af nogen an, heller ikke landbrugsbygninger, skure, bo-
der, jagthytter og lignende. Dog kan efter fredningsnævnets beslutning med hensyn til
placering og udformning opstilles eventuelt lovpligtigt læskur for græsningskreaturer.

Arealerne må ikke benyttes til etablering af sportsanlæg, campingpladser, skydebaner,
motor- og cykelbaner , golfbaner eller andre rekreative anlægstyper i det åbne land.

Der må ikke etableres faste konstruktioner og tekniske anlæg som f.eks. vindmøller, bio-
gasanlæg, transformatoranlæg, elmaster eller lignende, og arealet må ikke krydses af veje
og luftledninger eller jordkabler til el, rørledninger til vand-, kloak- eller naturgas for-
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syning eller lignende.

Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted.

Zone l
Placeringen af eventuelle eksisterende nedgravede ledninger på fredningsarealet, herunder
drænledninger, skal oplyses til plejemyndigheden ved fredningens ikrafttræden, bilagt kort-
materiale. Opgravning ved vedligeholdelse af sådanne ledninger kan tinde sted på betingel-
se af overvågning ved en uddannet arkæolog ansat ved et statsanerkendt museum.

Det er ikke tilladt at oplægge depoter, hverken varige eller midlertidige.

Zone 2
Placeringen af eventuelle eksisterende jordledninger skal oplyses til plejemyndigheden ved
fredningens ikrafttræden, bilagt kortmateriale. Opgravning ved vedligeholdelse af sådanne
ledninger kan finde sted under arkæologisk overvågning, jf. zone. l.

Nyanlæg af nødvendige private forsyningsledninger til el, vand og kloak kan finde sted ef-
ter godkendelse i fredningsnævnet på betingelse af, at arbejdet overvåges af en uddannet
arkæolog ansat på et statsanerkendt museum.

Det er ikke tilladt at oplægge varige depoter.

Zone 3
Udvidelse af og tilbygning til eksisterende bygninger kan finde sted efter fredningsnævnets
forudgående tilladelse og under forudsætning af, at gravearbejder overvåges af en uddannet
arkæolog ansat på et statsanerkendt museum.

§ 6 Naturpleje og naturgenopretning

Fælles for zone l og 2
Eksisterende bevoksede arealer, læhegn, skovarealer samt arealer med flerårige landbrugs-
afgrøder kan drives som hidtil, men arealerne må ikke udvides.

Plejemyndigheden efter de til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende pleje af frede-
de områder (for tiden Bekendtgørelse nr. 951 af 16. september 2004 om pleje af fredede
arealer og og tilsyn) tillægges mulighed for efter fredningsnævnets nærmere beslutning her-
om at foretage nødvendig naturgenopretning, f.eks. i form af afbrydelse af dræn eller lig-
nende tilbageførsel af arealet til en tidligere tilstand.

Zone l
Arealet skal drives ved kreaturgræsning eller høslæt med det formål at bevare arealet som
et åbent, vedvarende græsareal.

Hvis ejerne ikke selv ønsker at udføre plejen, kan plejemyndigheden helt eller delvist ud-
føre denne. I så fald udarbejder plejemyndigheden en plejeplan, der godkendes af fred-
ningsnævnet.

Planen sendes til og forhandles med ejerne. Hvis enighed om plejeplanen ikke kan opnås, e,
træffer fredningsnævnet afgørelse. Plejen sker uden udgift for ejer.
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Zone 2 og 3
For omdriftsarealerne i zone 2 samt arealerne i zone 3 giver fredningen ikke plejemyndig-
heden ret til at overtage drift og pleje, som fortsat alene varetages af ejerne.

§ 7 Arkæologiske undersøgelser

Fredningsnævnet kan efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen tillade, at der foretages arkæ-
ologiske undersøgelser og udgravninger med et nærmere specificeret videnskabeligt
formål.

Metaldetektorer må kun anvendes på fredningsarealet i forbindelse med sådanne undersø-
gelser.

§ 8 Formidling og offentlig adgang

Efter fredningsnævnets godkendelse af omfang og udformning indrettes der information,e formidling og publikumsfaciliteter på arealet ved Kirkemarken (jf. fredningskort).

Indretning og drift varetages af plejemyndigheden for fredede områder. Den faglige ud-
formning af informationsmaterialer sker i samarbejde med Moesgaard Museum og det
lokale statsanerkendte museum.

Eventuelle indgreb i terræn i forbmdelse med indretningen skal begrænses mest muligt og
0vervåges af en uddannet arkæolog ansat på det ansvarlige statsanerkendte museum.

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan lejes naboarealer til udvidelse af informations-
og formidlillgsfa,ciliteter.

Fredningen er ikke til hinder fer, at der etableres en vandresti langs Haarby Å.

§ 9 Dispensation

Fredningsnævnet kan efter naturbeskyttelseslovens § 50 meddele dispensation fra oven-
stående fredningsbestemmelser, når det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Vedrørende erstatning til lodsejerne henvise,s til vedlagte, særskilte erstatningsafgørelse.

Afgørelsen om fredning tinglyses ved fredningsnævnets foranstaltning, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 40, stk.3. Tinglysningsgebyret udredes som fredningsudgift.

Nærværende afgørelse bekendtgøres i Statstidende og lokale aviser, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 40, stk. 2.

Da erstatningsbeløbene samlet overstiger 100.000 kr., vil fredningsnævnets afgørelse, både
for så vidt angår selve fredningsafgørelsen samt erstatningsafgørelsen, være at forelægge
for Naturklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42.

Endvidere kan nævnets afgørelse af både fredningsindhold og erstatning i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 43, stk. 1, indbringes for Naturklagenævnet af lodsejerne og de i naturbe-
skyttelseslovens § 43, stk. 2, nævnte klageberettigede. Klagen skal i medfør af naturbe-
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skyttelseslovens § 43, stk. 4, indgives skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade
15, 1360 København K.

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

s. Raunholt
, / .1~{<~o/

Torben Jørgensen Ole Grønlund Pedersen0~+~æ~ r/~ ~
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Erstatnillgsafgørelse
til .afgørelsen om fredning af Saruppladsen, Hårby kommune
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Fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato bestemt. at Saruppladsen skal fredes
på nærmere fastsatte vilkår.

Fredningsnævnet har fremsendt fredmngsnævnets bestemmelser om fredningen af Sarup-
pladsen til lodsejerne med opfordring til lodsejerne om at anmelde deres eventuelle erstat-
mngskrav i anledning af fredningen.

Fredningen omfatter i alt 10 lodsejere.

Lodsejer l. Grethe og Jens Blsgaard, har fremsat erstatningskrav på 450.000 kr. under hen-
vIsning bl.a. tIl, at eksisterende dræn skal atbrydes, at der er begrænsninger i byggeri og
tekniske anlæg, og at der er mistet mulighed for udnyttelse af ageIjord, hvilket alt medfø,rer
en værdiforringelse af ejendommen på de 450.000 kr., navnlig også på grund af den usik-
kerhed, der knytter sig til hele værdiforringelsen.

Lodsejer 2, Søren Friis Christiansen, har opgjort et erstatningskrav for arealerne i zone l og
2 til 657.200 kr. på grund af indskrænkninger i brugsretten til at drive ejendommen med de
specialafgrøder, som lodsejeren gør i øjeblikket, hvilket er løg og kartofler og korn hvert
tredje år. Ierstatningsbeløbet er inkluderet mistet dækningsbidrag for ikke at kunne dyrke
arealerne i 2 år, 34.000 kr.

Endvidere har Søren Friis Christiansen fremsat et muligt erstatningskrav på i alt 363.800
kr .. såfremt fredningsgrænsen ikke flyttes længere væk fra produktionsbygningerne, hvilket
er opgjort til 200.000 kr., og endvidere 363.800 kr. grundet i problemer i relation til natur-
pleje cg naturgenopretning.

1 0r1sejer 3, Hårb,v kommune, har ikke fremsat erstatningskrav.

Lodsejer 4. Ole lv!ellberg, har fremsendt et erstatningskrav på 12.049.467 kr. ud fra den
betragtning, at da der er gødskningsforbud. er det umuligt at fortsætte driften med heste-
opdræt og dressur, hvorfor erstatningskravet er opgjort ud fra "gpnhusningsprincippet",
d.v.s. baseret på hvad det koster ham at etablere sig med en tilsvarende ejendom andet sted.

Subsidiært har lodsejeren påstået en mindre erstatning baseret på, at han bliver boende på
ejendommen, nedlægger virksomheden og så kompenseres herfor økonomisk ved fuld-
stændig erstatning. Erstatningskravet reduceres herefter med stuehusværdien 2.950.000 kr.
og værdien af jordtilliggende 500.000 kr., eller 3.450.000 kr., hvorefter det subsidiære
erstatningskrav 8.599.467 kr.

Der er endvidere stillet krav om omkostninger til dækning af sagkyndig bistand.

Lodsejer 5, Rita Holm Christensen, har fremsendt brev med forbehold om ret til erstatning.

Lodsejerne 6-9 er udgået af fredningssagen.

Lodsejer 10, Poul LeijA1adsen, har ikke fremsat erstatningskrav.

Lodsejer ll. Anne Mette Filstrup og Henrik Rømer, har fremsendt et samlet erstatningskrav
på 521.100 kr. grundet i forringelse af jordens værdi på grund af fredningen.
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Lodsejer 1:l. Jørgen Clmstiansen. har anmodet om erstatning på grund af de gener, erstat-
ningen medfører.

Lodsejer 13, Jørgen Bent J'"fadsen. har ikke fremsendt erstatningskrav.

Lodsejer 1-1.Hanne Clmstiansen. har anmodet om erstatning 40.000 kr. pr. ha. stigende til
50.000 kr. pr. ha., hvis kravet om ikke at etablere tlerårige afgrøder frafaldes i frednings-
afgørelsen.

Lodsejer 15, Ingrzd Bitsch. har fremsendt et erstatningskrav på 1.628.894 kr. ud fra en vær-
dinedgang på ejendommen på 40~'opå grund af fredningen.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen, der i brev af 12.
december 2006 har udtalt:

(Se vedhæftede bilag l)

Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af ll.
december 2006 bl.a. har udtalt:

(Se vedhæftede bilag 2)

Fredningsnævnet skal vedrørende erstatningskravene udtale:

Efter nævnets kendskab til den konkrete landbrugsjords værdi i området, hvorved
bemærkes, at der er tale om meget let jord, finder fredningsnævnet at kunne lægge til grund,
at prisen kan fastsættes til 180.000 kr. pr. ha. Fredningsnævnet finder videre, at tabet på
jordens værdi ved at ejendommene er beliggende i zone l, hvor der ikke må ske jord-
bearbejdning, skønnes at være 50%. I zone 2, hvor der fortsat kan drives landbrug, men
ikke jordbearbejdning under muldlag, skønnes tabet at være 10%.

Fredningsnævnet finder endvidere, at arkæologisk overvågning i zone 3 kan fastsættes til
10.000 kr., og i zone 2 i forbindelse med dræningsarbejder, 5.000 kr.

Endvidere fastsættes en grundtakst på 3.200 kr. Der tilkendes ikke grundtakst til områder
omfattet af strand, sø, å og fortidsminder m.m.

Erstatningeme fastsættes herefter således:

Lodsejer l. Bisgaard:

Fredningsnævnet er enig med amtet i, at der ikke vil være mulighed for at opføre aftægts-
bolig, henset til de kulturhistoriske interesser, hvorfor der ikke gives erstatning herfor. I
øvrigt gives der erstatning efter ovennævnte generelle takster således:

Grundtakst 0,8 ha, afrundet
Arkæologisk overvågning i zone 3:
0,45 ha i zone I x 50% x 180.000
0,37 ha i zone 3 x 10% x 180.000
Ialt

3.200 kr.
10.000 kr.
40.500 kr.
6.660 kr.

60.360 kr.
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Nævnet finder ikke, at der ud over grundtaksten på 3.200 kr. og beløb til arkæologisk over-
vågning skal fastsættes erstatning i zone 3, idet indgrebet i zone 3 er af yderst begrænset
karakter. Der ydes ikke grundtakst til områder omfattet af strand, sø, å og fortidsminder.

Lodsejer 2. Søren Friis Christiansen:
Fredningsnævnet finder, at lodsejeren skal have erstatning ud fra ovennævnte generelle
takster. Der ses ikke grundlag for at tilkende erstatning for eventuelt mulige erstatningskrav
som opgjort af lodsejeren og heller ikke erstatningskrav i forbindelse med det anførte
vedrørende naturpleje og naturgenopretning.

Nævnet finder, at lodsejeren udover sædvanlige takster skal have dækning for mistet dæk-
ningsbidrag i zone 2 i 2 år, skønsmæssigt fastsat til 50.000 kr.

Iøvrigt fastsættes erstatningskravet således:
Grundtakst ti 10,43 ha, afrundet
0,66 ha i zone l x 50% x 180.000 kr.
12,20 ha i zone 2 x 10% x 180.000 kr.
Fremtidig arkæologisk overvågning i forbindelse med dræningsarbejde
i zone 2, 12,20 ha x 5.000 kr., afrundet
Mistet dækningsbidrag
Ialt

35.200 kr.
59.400 kr.

219.600 kr.

65.000 kr.
50.000 kr.

429.200 kr.

Ei'dvidere tilkendes lodsejeren til dækning af sagkyndig bistand et omkostningsbeløb på
10.000 kr.

Lodsejer 3, Hårby kommune.
har ikke rejst erstatningskrav, og da der er tale om offentlig myndighed, tilkendes der ikke
erstatning.

Lodsejer 4, Ole Jvfellberg'
Fredningsnævnet er enig med amtet i, at der ikke kan gives driftstabserstatning for mistet
mulighed for udnyttelse al ejendommen til hestestutteri. Af de af amtet anførte grunde vil
der fortsat være mulighed for ejeren til at drive ejendommen med heste. Nævnet er endvi-
dere enig i, at anlæggelse af f.eks. dressurbane, tilbygninger til eksisterende hal og lignende,
uanset fredningen, ville have være meget bekostelig for ejeren, idet der for ejerens regning
skulle have været foretaget gravning/arkæologisk overvågning i forbindelse med grave-
arbejdet. Gennemførelsen af fredningen er derfor kun til en vis grad den afgørende faktor
for, om ejeren ønsker at foretage de nye anlæg som fremført i erstatningskravet.

Nævnet er enig i, at de af amtet anførte grunde om, at erstatningsfastsættelsen bør følge de
generelle principper, men således, at der tages h~nsyn til, at ejendommens drift i større grad
end de øvrige ejendomme vil blive begrænset af fredningen, hvorfor der tilkendes en ulem-
peerstatning skønsmæssigt som nedenfor fastsat:

Grundtakst 4,7 ha x 3.200 kr., afrundet
6,18 ha x 50% x 180.000 kr.
Beløb til arkæologisk overvågning i zone 3
Skønsmæssigt fastsat ulempeerstatning
Ialt

16.000 kr.
556.200 kr.

10.000 kr.
500.000 kr.

1.082.200 kr.



Side 17/18

Endvidere tilkendes lodsejeren til dækning af sagkyndig bistand et omkostningsbeløb på
40.000 kr.

Lodsejer 5. Rita Holm Christensen:
Grundtakst 0,31 ha a 2.000 kr., afrundet
0,17 ha i zone I x 50% x 180.000 kr.
0.14 ha i zone 3 x 10% x 180.000 kr.
Arkæologisk overvågning i zone 3
Ialt

3.200 kr.
15.300 kr.
1.260 kr.

10.000 kr.
29.750 kr.

Lodsejer 10. Poul LezfAladsen:

Knap l ha a gnmdtakst 3.200 kr., 3,62 ha omfattet afbeskyttelses-
linie strand, sø m.m.
4,10 ha i zone 2 x 10% x 180.000 kr.
Arkæologisk overvågning i forbindelse med dræningsarbejde
Ialt

3.200 kr.
73.800 kr.
25.000 kr.

102.000 kr.

Lodsejer ll. Annemette Filstrup og Ole Rømer:
Grundtakst 3.84 ha, afrundet
(3,94 ha omfattet af strand, sø og å)
2,95 ha i zone 1 x 50% x 180.000 kr.
4,83 ha x 10% x 180.000 kr.
Erstatning for arkæologisk overvågning
Ialt

12.800 kr.

265.500 kr.
86.940 kr.

25.000 kr.
390.240 kr.

Lodsejer l J, Jørgen Christiansen:
Grundtakst 0,22 ha, afrundet
0,22 ha i zone 2 x 10% x 180.000 kr.
Arkæologisk overvågning
Ialt

3.200 kr.
3.960 kr.
5.000 kr.

12.160 kr.

Lodsejer 13, Jørgen Bent Aladsen:
Grundtakst 1,43 ha a 3.200 kr., afrundet
1,43 ha i zone 2 x 10% x 180.000 kr.
Arkæologisk overvågning
Ialt

6.400 kr.
25.740 kr.
10.000 kr.
42.140 kr.

Lodsejer 14, Hanne Christiansen:
Grundtakst 4.26 ha a 3.200 kr., afrundet
0,26 ha i zone l x 50% x 180.000 kr.
4,0 ha i zone x 10% x 180.000 kr.
Arkæologisk overvågning
Ialt

16.000 kr.
23.400 kr.
72.000 kr.
20.000 kr.

131.400 kr.

Lodsejer 15, Ingrid Bitsch:
Gnmdtakst, 0,26 ha, afrundet
0,04 ha i zone 1 x 50% x 180.000 kr.
Arkæologisk overvågning i zone 3
Ialt

3.200 kr.
3.600 kr.

10.000 kr.
16.800 kr.
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Erstatningsbeløbene og godtgørelsen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Fyns Amt,jf.
naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3.

Erstatningsbeløbene forrentes fra denne afgøreIses dato i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 39, stk. 3, med en årlig rente, der svarer til Nationalbankens diskonto.

Da erstatningsbeløbet overstiger 100.000 kr., vil fredningsnævnets afgørelse, både for så
vidt angår selve fredningsafgørelsen og erstatningsafgørelsen, være at forelægge for Natur-
klagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42.

Endvidere kan ejere, der anset sig for berettiget til en større erstatning eller godtgørelse,
eller af de myndigheder, der skal udrede en del af erstatningen, i naturbeskyttelseslovens §
43, stk. 2, inden 4 uger fra den dag, fredningsnævnets afgørelse er meddelt, påanke fred-
ningsafgørelsen og erstatningsafgørel'sen til Naturklagenævnet. Klagen skal indgives skrift-
ligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K., j f. naturbeskJ:1:-
telseslovens § 43.

S. Raunholt
~ / /,,'

':922{U1~! -"'

Torben Jørgensen Ole Grønlund Pedersen

0'~~vh~~~/~~~~~~~~---,;7 (./ ~y----~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20
Dato: 31. august 2006

Journal nr.: Frs. 49/2003

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

-1 SEP. 2006

Vedlagt sendes fredningsnævnets foreløbige afgørelse med fredningsbestemmelser om at
frede Saruppladsen.

Som lovet vil fredningsnævnet fremsende resultatet med bestemmelser for fredningen til
Dem, således at De, inden De opgør erstatningskravet, kan se hvilke fredningsbestem-
melser, der fastsættes for ejendommen. .

Afgørelsen er derfor først endelig i relation 'til eventuel anke, når fredningsnævnet træffer
den samlede afgørelse vedrørende fredningen og erstatningen, og ankefristen vil først lø-
be fra denne dato .• Jeg skal anmode Dem om at fremsende Deres endelige erstatningskrav til fredningsnævnet
senest den 25. september 2006.

Jeg skal samtidig meddele Dem, at fredningsnævnet efter anmodning fra sagsrejserne i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 37a, stk.2, har besluttet at forlænge fredningssagen,
idet fredningsnævnet har lagt vægt på, at der foreligger en afgørelse af fredningsspørgsmå-
let, således at fredningssagen alene beror på stillingtagen til erstatningsspørgsmålet efter
høring af ejeren. Sagen er herefter forlænget i op til 2 år, men forventes afsluttet tidlige-
re.

Fredningsnævnets beslutning om forlængelse af fredningssagen kan selvstændigt indbringes
for Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 1 og stk. 5. Klagen skal inden
4 uger efter at denne afgørelse er meddelt Dem skriftligt indbringes for Naturklagenæv-
net, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

e) Hvis fredningssagen ikke forlænges, kan sagsrejseren i medfør af § 37a, stk. 2, genfrem-
sætte forslaget uændret.

Meål\tenli:g hilsen
j/tlS -/2/- (JtJt'Y;



Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet finder, at Saruppladsen har stor national og international, kulturhistorisk
og arkæologisk værdi. Efter det foreliggende er fundmaterialet meget betydningsfuldt. For
at bevare disse værdier, finder fredningsnævnet det nødvendigt, at området fredes.

Nævnet har lagt vægt på de meget store fund, der allerede er foretaget ved de nuværende
udgravninger. Nævnet finder det vigtigt, at også eftertiden rar muligheden for med efterti-
dens teknikker og vurderinger at foretage udgravninger og på grundlag heraf drage historis-
ke konklusioner.

•
Fredningsnævnet kan tiltræde, at de 12 ha sydøst for Hårby Å udgår affredningsforslaget og
kan endvidere tiltræde, at fredningen i zone 2 ikke skal være til hinder for fortsat landbrugs-
drift med sædvanlig jordbehandling i muldlaget, herunder stenstrengslægning, men at jord-
bearbejdning under muldlaget, eksempelvis i form af dybdepløjning, grubning, sporløsning,
dyb stenstrengslægning eller lignende, ikke må finde sted.

Nævnet finder efter oplysningerne fra dr. Niels Andersen, Moesgaard Museum, at denne be-
grænsning er nødvendig.

Ligeledes finder fredningsnævnet, at usikkerheden vedrørende gødskning skal komme
fremtidens videnskab til fordel, hvorfor der skal indføres gødskningsforbud i zone 1.

Med disse bemærkninger tiltrædes det endelige forslag, således at følgende ejendomme:

•
Matr. nr. 27-e Hårby by, Hårby, 2-f Sarup by, Hårby, del af 27-a Hårby by, Hårby, del
af B-f smst., del af l-g Højsgård, Hårby, del af "r" Hårby by, Hårby, l-b Strandby by,
Hårby, 27-0 Hårby by, Hårby, 27-i smst., 2-q Sarup by, Hårby, del af2-a smst., del af2-
m smst., del af 17-c smst. del af 17-a Sarup by, Hårby, del af 2-c smst., 2-i smst.

fredes og pålægges nedennævnte

fredningsbestemmelser

§ 1 Fredningens formål

Fredningen har til formål at bevare nationale og internationale arkæologiske værdier ved at
sikre områdets fundlag fra yngre stenalder mod nedbrydning samt sikre adgang til natur-
pleje og formidling af områdets natur-og kulturhistorie til offentligheden.

§ 2 Afgrænsning af fredningen

Fredningsarealet omfatter i alt 38,47 ha. Arealet inddeles ved fredningen i 3 zoner med
forskellige bestemmelser:

Zone 1 på 10,7 ha omfatter den centrale del af området, hvor Saruppladserne Sarup I og
Sarup II er beliggende.

Zone 2 på ca. 27 ha omfatter de omgivende arealer, hvor et betydeligt fundpotentiale er
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Afgræsning med inddeling i fredningszoner fremgår af det vedhæftede fredningskort.

De omfattede matrikelnumre og lodsejere fremgår af den medfølgende lodsejerfortegnelse.

§ 3 Jordbearbejdning og terrænændringer

Zone l
Der må der ikke ske jordbearbejdning af nogen art. Dog kan overfladisk jordbehandling
(let harvning) finde sted i forbindelse med udlæg af omdriftsarealer til græs og omlægning
af eksisterende græsarealer .

Jordbearbejdning i hele pløjelaget, som f.eks. ved sædvanlig pløjning, harvning, fræsning,
• grubning, stenstrengslægning og lignende, må ikke fmde sted.

Der må ikke foretages gravning, opfyldning, deponering eller anden terrænregulering, som
f.eks. anlæggelse af veje og stier.

Der må ikke ske udnyttelse af råstofforekomster i jorden.

Nydræning må ikke finde sted. Eventuelle eksisterende dræn skal afbrydes for at sikre
fundlaget mod udtørring og iltning. Dette udføres i så fald af plejemyndigheden for frede-
de områder. Det skal ske med mindst muligt indgreb i terræn og under overvågning af en
uddannet arkæolog ansat ved et statsanerkendt museum.

Zone 2
Fredningen er ikke til hinder for fortsat landbrugsdrift med sædvanlig jordbehandling i
muldlaget (herunder stenstrengslægning) .

• Jordbearbejdning under muldlaget, eksempelvis i form af dybdepløjning, grubning, spor-
løsning, dyb stenstrengslægning eller lignende, må ikke finde sted.

Nydræning er ikke tilladt, men vedligeholdelse af eksisterende dræn kan ske på betingelse
af arkæologisk overvågning ved en uddannet arkæolog ansat ved et statsanerkendt museum.

Hvis det kan dokumenteres, at afbrydelsen af dræn i zone l forringer afvandingsforholdene
i zone 2, kan fredningsnævnet på samme vilkår tillade en omlægning af eksisterende dræn i
zone 2.

Zone 3
Sædvanlig jordbearbejdning i forbindelse med havedyrkning, herunder plantning af træer og
buske, kan fortsætte uændret.

Fredningen er ikke til hinder for vedligeholdelse af veje og pladser med eventuel pålæg-_J ning af materialer.

Niveausænkning og afgravning af terræn må kun finde sted med fredningsnævnets forudgå-
ende tilladelse og under overvågning af en uddannet arkæolog ansat ved et statsanerkendt
museum.
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Zone l
Arealerne skal drives som vedvarende græs arealer.

Arealer, som er i omdrift, skal omlægges til vedvarende græs. Omlægningen kan afvente, at
afgrøder, som er udsået ved fredningsforslagets bekendtgørelse, afhøstes.

Marker, som ved fredningsforslagets bekendtgørelse henligger med græs, skal fortsat dri-
ves ved afgræsning eJler høslæt.

Omlægning må ikke ske oftere end hvert 5. år. I forbindelse hermed kan der ske jordbear-
bejdning i overfladen. Sædvanlig jordbearbejdning af hele muldlaget må ikke finde sted.

Arealer i zone 1 må ikke gødskes eller sprøjtes med herbicider eller pesticider.

Arealerne må ikke springe i skov, og tilplantning må ikke finde sted, heller ikke med fle-
rårige landbrugsafgrøder som juletræer, pyntegrønt eller lignende. Der må ikke etableres
nye læhegn, men eksisterende kan plejes og opretholdes.

Arealerne må ikke anvendes til hjortefarme, strudsefarme og lignende, som kræver usæd-
vanlige hegn. Der må ikke opdrættes frilandsgrise og opstilles farehytter.

Fredningen er ikke til hinder for bibeholdelse, udskiftning eller nyopsætning af fornødent
sædvanligt landbrugshegn til brug for kreaturgræsning .

Zone 2
Hidtidig landbrugsdrift kan fortsætte med de begrænsninger, som fremgår af § 3.

Zone 3
Hidtidig havedrift og arealpleje kan fortsætte med de begrænsninger, som fremgår af § 3.

§ 5 Byggeri, tekniske anlæg, oplag ID.v.

Fælles for zone l og 2
Der må ikke opføres bygninger af nogen art, heller ikke landbrugsbygninger, skure, bo-
der, jagthytter og lignende. Dog kan efter fredningsnævnets beslutning med hensyn til pla-
cering og udfonnning opstilles eventuelt lovpligtigt læskur for græsningsheaturer .

Arealerne må ikke benyttes til etablering af sportsanlæg, campingpladser, skydebaner, mo-
tor- og cykelbaner , golfbaner eller andre rekreative anlægstyper i det åbne land.

Der må ikke etableres faste konstruktioner og tekniske anlæg som f.eks. vindmøller, bioga-
sanlæg, transformatoranlæg, elmaster eller lignende, og arealet må ikke krydses af veje og
luftledninger eller jordkabler til el, rørledninger til vand-, kloak- eller naturgasforsyning
eller lignende.

Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted.

Zone l
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Det er ikke tilladt at oplægge depoter, hverken varige eller midlertidige.

Zone 2

Placeringen af eventuelle eksisterende jordledninger skal oplyses til plejemyndigheden ved
fredningens ikrafttræden, bilagt kortmateriale. Opgravning ved vedligeholdelse af sådanne
ledninger kan finde sted under arkæologisk overvågning, jf. zone.!.

Nyanlæg af nødvendige private forsyningsledninger til el, vand og kloak kan finde sted ef-
ter godkendelse i fredningsnævnet på betingelse af, at arbejdet overvåges af en uddannet
arkæolog ansat på et statsanerkendt museum.

Det er ikke tilladt at oplægge varige depoter.

Zone 3
Udvidelse af og tilbygning til eksisterende bygninger kan finde sted efter fredningsnævnets
forudgående tilladelse og under forudsætning af, at gravearbejder overvåges af en uddannet
arkæolog ansat på et statsanerkendt museum .

. § 6 Naturpleje og naturgenopretning

Fælles for zone l og 2
Eksisterende bevoksede arealer, læhegn, skovarealer samt arealer med flerårige landbrugs-
afgrøder kan drives som hidtil, men arealerne må ikke udvides.

,:e
Plejemyndigheden efter de til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende pleje af frede-
de områder (for tiden Bekendtgørelse nr. 951 af 16. september 2004 om pleje af fredede
arealer og og tilsyn) tillægges mulighed for efter fredningsnævnets nærmere beslutning her-
om at foretage nødvendig naturgenopretning, f.eks. i form af afbrydelse af dræn eller lig-
nende tilbageførsel af arealet til en tidligere tilstand.

Zone l
Arealet skal drives ved krearurgræsning eller høslæt med det formål at bevare arealet som
et åbent, vedvarende græsareal.

Hvis ejerne ikke selv ønsker at udføre plejen. kan plejemyndigheden helt eller delvist ud-
føre denne. I så fald udarbejder plejemyndigheden en plejeplan, der godkendes af fred-
ningsnævnet.

Planen sendes til og forhandles med ejerne. Hvis enighed om plejeplanen ikke kan opnås,
træffer fredningsnævnet afgørelse. Plejen sker uden udgift for ejer.

Zone 2 og 3
For omdriftsarealerne i zone 2 samt arealerne i zone 3 giver fredningen ikke plejemyndig-
heden ret til at overtage drift og pleje, som fortsat alene varetages af ejerne.

§ 7 Arkæologiske undersøgelser
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§ 8 Formidling og offentlig adgang

Efter fredningsnævnets godkendelse af omfang og udformning indrettes der information,
formidling og publikumsfaciliteter på arealet ved Kil:"kemarken (jf. fredningskort).

[ndretning og drift varetages af plejemyndigheden for fredede områder. Den faglige ud-
formning af informationsmaterialer sker i samarbejde med Moesgaard Museum og det lo-
kale statsanerkendte museum.

Eventuelle indgreb i terræn i forbindelse med indretningen skal begrænses mest muligt og
overvåges af en uddannet arkæolog ansat på det ansvarlige statsanerkendte museum.

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan lejes nabo arealer til udvidelse af informations-
og formidlingsfaciliteter .

Fredningen er ikke til hinder for, at der etableres en vandresti langs Haarby Å.

§ 9 Dispensation

Fredningsnævnet kan efter naturbeskyttelseslovens § 50 meddele dispensation fra ovenstå-
ende fredningsbestemmelser, når det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Vedrørende erstatning .....

Afgørelsen tinglyses ved fredningsnævnets foranstaltning .....

Nærværende afgørelse bekendtgøres ....

Fredningsnævnets afgørelse kan ..... Klagefrist ....
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Ved brev af 5. april 2006 har De ansøgt om dispensation til i år at stenstrenglægge mar-
ken mellem Kirkemarken 24 og Kastebovej . Subsidiært søges der dispensation til den del

• af arealet, der ligger i zone 2.

Området er omfattet af forslaget til fredning af Saruppladsen. Ifølge forslagets § 3 må der
ikke foretages stenstrengslægning.

Iansøgningen har De henvist til en prøveudgravning foretaget af Niels H. Andersen, Mo-
esgaard Museum, i oktober 2005.

Kort redegørelse vedrørende stenstrengslægning, evt. ødelæggelse af arkæologisk
lag.

Prøveudgravningen af beskrevet af Niels H. Andersen i et brev af 10. oktober 2005. Bre-
vet er sålydende:

• I forbindelse med forslag til fredningsbestemmelser for en fredning af Saruppladsen
er det påpeget, at der i zone l og 2 ikke må foretages stenstrengslægning. Årsagen
hertil er, at man kan formode, at behandlingen af den dyrkningsbare jord vil være
ødelæggende for de arkæologiske fund.

På fredningsnævnets besigtigelse og møde om fredningssagen den 9.12.2004 på stedet
og iJordløse Forsamlingshus blev det påpeget, at der på arealerne (bl.a. på matr. nr.
27a) nord for Sarupanlægget allerede var stenstrengslagt tre gange, hvorfor det synes
mærkeligt at forbyde det for fremtiden.

Da man ikke har megen viden om stenstrengslægningens ødelæggelser ønskede Moes-
gaard Museum at foretage en mindre undersøgelse på matr. nr. 27a ejet af gårdejer
Søren Friis, Kirkemarken 23, 5683 Hårby. Denne undersøgelse blev med Søren Fri-
isI accept foretaget den 9. og 10 oktober 2005.

Med skovl blev der gravet en Ix5 meter grøft i retningen vest-øst, d.v.s. på tværs af
stenstrengslægningen. Grøften lå cirka 90 meter nord for Saruppladsen på en svag
forhøjning - se billede

Udgravningen viste, at der her var et 30 cm tykt muldlag, og at man ikke i dette eller
i råjordens sand herunder kunne se nogle spor efter stenstrengslægning. Muldjorden

Svs -1.2/- ()()t? y/
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så ud som almindelig muldjord på en dyrket mark, og de af stenstrengen opsamlede
sten sås nu igen spredt i mulden.

Konklusionen på undersøgelsen er, at man ikke behøver at frygte en stenstrengslæg-
ning på arealerne ved Saruppladsen, hvorfor man bør fjerne indsigelsen i frednings-
forslaget. Hvorvidt stenstrengslægning kan være til fare for fortidslevn på andre typer
af jord, end den der er i Sarup, tør jeg ikke udtale mig om.

Moesgaard, den 10.10.2005

Niels H. Andersen
Overinspektør, dr. phil.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Hårby kommune, der har udtalt, at kom-
munen ikke har indvendinger imod, at der meddeles dispensation fra fredningsforslaget til
det ansøgte .• Fyns Amt har bl.a. udtalt:

Det er imidlertid korrekt, at der er foretaget undersøgelser af det ansøgte område, og
Niels H. Andersen fra Moesgaard Museum har udtalt, at stenstrenglægningen ikke vil
være ødelæggende i en del af det ansøgte område, såfremt man ikke går dybere end
30 cm. Den sydligste del af det ansøgte område må dog ikke berøres. Dette område
er vist med gult på vedlagte redegørelse fra Niels H. Andersen.

På denne baggrund har vi ingen indvendinger imod, at der meddeles dispensation til
stenstrenglægning på den del af matr. nr. 27ø, som er vist med grønt på vedlagte re-
degørelse, på vilkår, at man ikke går dybere end 30 cm.

"

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt:

• "
Til nævnets orientering vedlægges redegørelse fra Moesgaard Museum ved Niels H.
Andersen, for en sondering i fredningsområdet udført i oktober 2005 m.h.t. konsek-
venserne af stenstrengslægning for de arkæologiske fundlag.

Foreningen skal gøre opmærksom på, at redegørelsen omhandler en sondering i et
område i fredningsforslagets zone 2, hvor der tidligere er stenstrengslagt i pløjelagets
dybde, d.v.s. ned til ca. 30 cm. Dette lag er i forvejen påvirket af pløjning, harvning
m.v. fra mange års landbrtlgsdrift. Der synes ikke spor af jordbehandling under de-
nne dybde, idet dette er dyrkningsmæssigt uinteressant på grund af de underliggende
jordbundsforhold (råjordens sand).

På denne baggrund har DN ingen betænkeligheder ved at tillade stenstrengslægning
(eller anden jordbehandling) i zone 2 i pløjelagets dybde, d. v .s. ned til 30 cm. Efter
sagsrejsers opfattelse har stenstrengslægning i zone 2 ikke været forbudt med den nu-
værende formulering af § 3 (zone 2), hvor stenstrengslægning alene er nævnt blandt
jordbehandlingsformer dybere end 30 cm. Men da formuleringen synes at give anled-
ning til misforståelse, skal den foreslås klargjort således.
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§ 3 Zone 2:

Fredningen er ikke til hinder for landbrugsdrift med sædvanlig pløjning og an-
den jordbearbejdning ned til en dybde af max. 30 cm. Jordbearbejdning under
denne dybde som f.eks. dybdepløjning, grubning, fræsning og stenstrengslægning
må ikke fmde sted.

Med hensyn til den primære arkæologiske beskyttelseszone (forslagets zone 1) ønsker
sagsrejser at fastholde de foreslåede bestemmelser, som sikrer udlæg i varigt græs og
forbyder al jordbehandling, terrænregulering og opfyldning.

Foreningen skal således anbefale fredningsnævnet at meddele gårdejer Søren Friis, at
stenstrengslægning kan finde sted i zone 2 som hidtil, d.v.s. ned til maksimal dybde
af 30 cm. Derimod kan forslagsstiller ikke medvirke til en dispensation fra forbuddet
mod jordbehandling i zone l.

Foreningen skal snarest fremkomme med de sidste bemærkninger og eventuelle ænd-
ringsforslag til det samlede forslag.• De har på fredningsnævnets telefoniske henvendelse oplyst, at De efter udtalelserne fra

Fyns Amt og Danmarks Naturfredningsforening, hvor De blev gjort bekendt med indhol-
det, har frafaldet at få sagen til udtalelse og anmodet om, at der træffes afgørelsen på det
foreliggende grundlag.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Efter prøvegravningen af Niels H. Andersen og de afgivne udtalelser finder nævnet det her-
efter forsvarligt at meddele dispensation til at foretage stenstrengslægning i det område, der
ligger i zone 2. Nævnet finder ikke, at en dispensation i dette område vil stride mod frednin-
gens formål efter de nu foreliggende oplysninger.

• Fredningsnævnet finder ikke på det nuværende grundlag, at der kan meddeles yderligere
dispensationer ud over zone 2-området, hvorfor der meddeles afslag på at foretage sten-
strengslægning i nogen del af zone l-området.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

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 u yttet inden 3 år efter, den er meddelt.

aunholt It,f
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Afgørelse af 1. marts 2017 

 
Ansøgning om dispensation til etablering af kørevej indenfor fredningen af Saruppladsen – De døde 
sjæles landsby 
 
Assens Kommune, Natur og Miljø har den 13. oktober 2016 ansøgt fredningsnævnet om dispensation til 
anlæggelse af en kørevej samt en rørbro inden for fredningen af Saruppladsen på ejendommen matr.nr. 2a 
Sarup By, Haarby på adressen Kirkemarken 39, 5683 Haarby.  
 
Assens Kommune angiver som begrundelse for ansøgningen, at man ønsker som vandløbsmyndighed at 
gennemføre et vandløbsrestitueringsprojekt af Sarup Møllebæk, der har været rørlagt over en strækning 
langs adressen, men som ønskes fritlagt, idet den rørlagte å udgør en faunaspærring. Projektet er en del af 
statens vandplan for Lillebælt Fyn. I den forbindelse er der opstået behov for, at ejerne af ejendommen 
Kirkemarken 39 kan passere åen indenfor egen ejendom blandt andet for at kunne pleje det areal, som de 
ejer, øst for Sarup Møllebæk, og hvortil der ikke er anden adgang for traktorer og andre maskiner.  
 
Fredningen 
 
Området, hvor ejendommen ligger og åen løber igennem, er omfattet af fredningen af Saruppladsen.  
Området blev fredet ved Naturklagenævnets kendelse af 31.7.2009 og fredningsnævnets kendelse af 
29.12.2006.  
Sarupanlægget er et fortidsminde af national betydning, og der er tale om et kulturarvsareal med skjulte 
fortidsminder.  
Fredningen har til formål at bevare nationale og internationale arkæologiske værdier ved at sikre områdets 
fundlag fra yngre stenalder mod nedbrydning samt sikre adgang til naturpleje og formidling af områdets 
natur- og kulturhistorie til offentligheden.  
 
Fredningsområdet er opdelt i 3 zoner, således at beskyttelsen er gradueret efter behov. På den berørte 
ejendom er de områder i alle tre fredningszoner.  
 
Zone 1 omfatter kerneområdet, hvor der efter fredningens § 3 ikke må ske jordbearbejdning af nogen art. 
Dog kan overfladisk jordbehandling (let harvning) finde sted i forbindelse med udlæg af driftsarealer til 
græs og omlægning af eksisterende græsarealer. Jordbearbejdning i hele pløjelaget, som f.eks. ved 
sædvanlig pløjning, harvning, fræsning, grubning, stenstrengslægning og lignende må ikke finde sted.  
Der må ikke foretages gravning, opfyldning, deponering eller anden terrænregulering, som f.eks. 
anlæggelse af veje eller stier.  
 
Zone 2 hvori fredningen ikke er til hinder for fortsat landbrugsdrift med sædvanlig jordbehandling i 
muldlaget (herunder stenstrengslægning). Jordbehandling under muldlaget, eksempelvis i form af 
dybdepløjning, grubning, sporløsning, dyb stenstrengslægning eller lignende må ikke finde sted.  
Der er endvidere krav om overvågning af arkæologer ved arbejder i arealerne.  

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 99683235 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-39-2016 
Dato: 02.03.2017 



Desuden fremgår det af fredningens § 5, at der i zone 1 og 2 ”ikke må etableres faste konstruktioner og 
tekniske anlæg som f.eks. vindmøller, biogasanlæg, transformatoranlæg, elmaster eller lignende, og arealet 
må ikke krydses af veje eller luftledninger eller jordkabler til el, rørledninger til vand-, kloak- eller 
naturgasforsyning eller lignende.” 
 

 
 

 
 
Baggrunden for ansøgningen er, at ejeren ved gennemførelsen af projektet med åbning af det rørlagte 
vandløb mister en køreadgang til den del af ejendommen, der ligger øst for Sarup Møllebæk. Ejeren har 
brug for køreadgangen for at kunne pleje sine arealer øst for åen. Derfor ønsker Assens Kommune og 
ejeren at anlægge en kørevej samt rørbro på ejendommen som vist ovenfor.  
 
Sagens behandling 



 
Fredningsnævnet har den 17. februar 2017 været på besigtigelse på ejendommen, hvor tillige ejerne, 
repræsentanter for Assens Kommune samt en museinspektør fra Odense Bys Museer var til stede. På 
stedet kunne det konstateres, at åen var frilagt over en strækning igennem ejerens arealer.  
 
Sagen har været sendt i høring. Assens Kommune som myndighed har anbefalet gennemførelse af 
projektet.  
 
Miljøstyrelsen, tidligere Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, har udtalt, at det ansøgte efter styrelsens 
vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for 
dyrearter, der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV.  
 
DN Assens har i et høringssvar anført, at den ikke har indvendinger i sagen. ”Vi er overbevist om, at Odense 
Bys Museer og Assens Kommune vil sikre en god gennemførelse af de nævnte opgaver.” 
 
Odense Bys Museer udtalte under besigtigelsen, at man ikke havde indvendinger mod projektet, såfremt 
der ikke bliver gravet i brinkerne eller i arealet langs åen. Der skal alene lægges stabil ovenpå jordlagene. 
Man er ikke betænkelige ved en minimal afgravning af bunden af vandløbet i forbindelse med nedlægning 
af røret/rørene under broen, men museet ønsker at overvære denne afgravning. Det er desuden 
nødvendigt at sikre, at de køretøjer, der benytter overkørslen, ikke laver spor i brinken ved opkørsel fra 
broen. Museet ønsker en så anonym bro som muligt, idet man lægger vægt på, at landskabet omkring 
Møllebækken kan iagttages fra vejen.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Fredningsnævnet tilslutter sig de af museet anførte betingelser i forbindelse med etableringen af kørevej 
og rørbro over Sarup Møllebæk og er på denne baggrund indstillet på at meddele dispensation som ansøgt 
af Assens Kommune. Fredningsnævnet begrunder dette med, at behovet for den anførte kørevej er til 
stede, og at der er valgt en løsning, der griber så lidt ind i landskabet som muligt, så det ansøgte ikke strider 
mod fredningens formål, og derfor er et enigt fredningsnævn indstillet på at meddele dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra 
afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere 
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.  
 
Det er en betingelse for Miljø og Fødevarenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 900 
kr. for private og 1.800 kr. organisationer og virksomheder til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside www.naevenes 
hus.dk og www.nmkn.dk.  
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er afsluttet.  
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 
 

 
Anni Højmark 
formand 



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Assens Kommune
v/Kim Walsted Knudsen

Formandsafgørelse af 29. september 2020

Dispensation til lovliggørende dispensation til eksisterende træskur indenfor Sarupfredningen

Assens Kommune har på vegne ejeren Matias Bendtsen, Kastebovej 1, 5683 Haarby, matr.nr. 2i Sarup By, 
Haarby ansøgt om lovliggørende dispensation til et haveskur. Ejendommen ligger indenfor fredningen af 
Saruppladsen, og benævnt De døde sjæles landsby. 

Der er tale om et træskur anlagt i tilknytning til eksisterende udhus, der er ifølge beskrivelsen i kommunens 
ansøgning er anlagt med 3 m til skel, det er 9 meter langt, det er 2,85 m højt ind mod eksisterende bygning 
og fladt skrånende ud ad indtil en højde på 2 m.

Det ansøgte fremgår af dette kort:

Fredningen

Det ansøgte er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 31. juli 2009 om fredning af Saruppladsen. 
Ejendommen matr.nr. 2i, Sarup By, Haarby er beliggende i fredningens Zone 3. 

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-14-2020
Dato: 29. september 2020



Fredningens formål er:
1. at bevare nationale og internationale arkæologiske værdier ved at sikre områdes fundlag fra yngre 

stenalder mod nedbrydning samt
2. at sikre adgang til naturpleje og
3. formidling af områdets natur- og kulturhistorie for offentligheden. 

Af fredningsbestemmelsernes §5 vedr. byggeri, tekniske anlæg oplag mv. fremgår det bl.a., at det for Zone 
3 gælder, at: 
”Udvidelse af og tilbygning til eksisterende bygninger kan finde sted efter fredningsnævnets forudgående 
tilladelse og under forudsætning af, at gravearbejder overvåges af en uddannet arkæolog ansat på et 
statsanerkendt museum.

Høring
Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at 
” Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ikke vil 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i 
naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.”

Assens Kommune har som høringsberettiget udtalt, at det er Assens Kommune, Miljø og Naturs vurdering, 
at der er grundlag for en lovliggørelse af det etablerede træskur, da det er beliggende i zone 3, hvor det af 
fredningen fremgår, at her kan havedyrkning fortsat finde sted. Udvidelse af bygninger må kun finde sted 
med Fredningsnævnets godkendelse og under arkæologisk overvågning.

For så vidt angår den arkæologiske overvågning, så er det kommunens vurdering, at Odense Bys Museer 
må svare på hvordan det kan håndteres i den konkrete sag.

DN, Assens har udtalt, at man vil bakke op om museets tilkendegivelse og i øvrigt ikke har en mening om 
ansøgningen. 

Odense Bys Museer har udtalt:
” Da skuret allerede er etableret, er der ikke nogen arkæologiske interesser i den pågældende sag for 
Odense Bys Museer, og det er museets vurdering, at der er grundlag for en lovliggørende dispensation af 
det etablerede træskur. Det er dog fremadrettet vigtigt, at der forud for udvidelse af eksisterende bygninger 
eller nybyggeri tages kontakt til Fredningsnævnet og Odense Bys museer så tidligt i processen som muligt. ”

Denne sag er behandlet af fredningsnævnets formand i henhold til forretningsorden for fredningsnævn § 
10, stk. 5. 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Fredningsnævnet finder det beklageligt, at ejeren i et område som dette har foretaget bebyggelse uden 
inddragelse af de påbudte myndigheder, herunder Odense Bys Museer. 

Da haveskuret af træ ikke findes at være i strid med fredningens øvrige bestemmelser meddeles 
lovliggørende dispensation som ansøgt. 

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



Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. 

Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.

Anni Højmark
formand

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
 
Simone Aistrup og Rasmus Frederiksen 
 
 
 
 

Afgørelse af 18. april 2021 
 
Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af sø indenfor fredningen af Saruppladsen 
 
 
Simone Aistrup og Rasmus Frederiksen, der ejer ejendommen Kastebovej 1, 5683 Haarby med matr.nr.: 2i 
Sarup By, Haarby har ansøgt om dispensation til at anlægge en sø på ca. 600 kvm indenfor fredningen af 
Saruppladsen – De døde sjæles landsby. 
 
Ansøgerne har i deres mailansøgning oplyst følgende: 
” Vi havde en idé om at lave søen omkring 600 kvm. for at få det givende tilskud.  
  
Vi tror på, at søen vil skabe en masse dyreliv og en flot udsigt for området. Vi tænkte også at lave nogle 
stier, så man kunne gå nogle ture dernede og nyde stedet i stedet for at det blot er mudderagtigt.  
  
Vi havde planer om dette indenfor et par år, hvis vi kan få lov til at købe jorden, men vi vil kun købe den, 
hvis det er muligt med søen. 
  
Vi har planer om at lave en tilbygning på vores hus i nærmeste fremtid mod syd, som kun ville nyde godt af 
en flot sø-udsigt.” 
 
Ansøgerne har medsendt følgende luftfoto af den skitserede sø: 

 
 
Ansøgerne har desuden oplyst, at de havde mulighed for selv at grave ud til søen.  

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-35-2020 
Dato: 18. april 2021 



 
Det har ikke været muligt for nævnet at få ansøgningen uddybet. Assens Kommune har tilkendegivet, at  
ansøgerne efter at have fået vejledning om karakteren af fredningen ville trække deres ansøgning, hvilket 
imidlertid ikke er sket. Nævnet træffer derfor afgørelse på skriftligt grundlag på det foreliggende grundlag. 
 
Saruppladsen er fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 31. juli 2009. Fredningen har til formål at 
bevare nationale og internationale arkæologiske værdier ved at sikre områdets fundlag fra yngre stenalder.  
 
Fredningsnævnet har foretaget høring. 
 
Odense Bys Museer har udtalt følgende: 
” Udtalelse omkring en dispensation i forbindelse med anlæggelsen af en sø i det fredede område 
Saruppladsen. 
 
Adressen Kastebovej 1, 5683 Haarby er beliggende i fredningens zone 3, matr. nr.2i, hvor det af 
fredningsbestemmelserne fremgår at: ”Udvidelse af og tilbygning til eksisterende bygninger kan finde sted 
efter fredningsnævnets forudgående tilladelse og under forudsætning af, at gravearbejdet overvåges af en 
uddannet arkæolog ansat fra et statsanerkendt museum. 
 
Skulle ejer af ejendommen således ønske at udvide bygningsmassen på matriklen skal der gives tilladelse til 
dette fra fredningsnævnets side, og arbejdet overvåges af en uddannet arkæolog ansat ved et 
statsanerkendt museum i dette tilfælde Odense Bys Museer. 
 
Til spørgsmålet omkring anlæggelsen af en sø på ca. 600 m2 er det museets opfattelse, ud fra 
billedmaterialet, at placeringen vil være i dele af fredningens Zone 1 og 2, hvor det klart og tydeligt fremgår 
af fredningsbeskrivelsen, at der i Zone 1 ”Ikke må ske jordbearbejdning af nogen art”. For zone 2 gælder 
det, at der må foretages sædvanlig jordbehandling i muldlaget, men jordbearbejdning under 
muldlaget……må ikke finde sted. Jf. i øvrigt fredningsbestemmelserne. 
 
Det er således museets indstilling, at der ikke gives dispensation til anlæggelsen af søen inden for det 
fredede areal. 
 
Fredningsnævnet kan dog efter indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen tillade, at der foretages arkæologiske 
undersøgelser forud for anlægsarbejde. Ansøger skal dog her være opmærksom på, at udgifter til 
arkæologisk overvågning eller undersøgelser afholdes af bygherre jf. Museumslovens §8. Da der er tale om 
et fredet område af national betydning, er der stor sandsynlighed for, at udgifterne til arkæologiske 
undersøgelser må påregnes at være større indenfor det fredede område end udenfor.” 
 
Assens Kommune har afgivet følgende udtalelser: 
” Det er Assens Kommunes vurdering, at en dispensation til søen i overvejende grad bør bero på Odense 
Bys Museers udtalelse, idet placering sker i fredet området med potentielle fortidsminder i jorden.  
 
I forhold til landskabet er det kommunens vurdering, at etablering af søen ikke er i konflikt med 
kommunens mål om at beskytte og styrke områdets overordnede landskabskarakter som lavbunds- og 
vådområde. Der skal dog være opmærksomhed på, hvordan søen udformes. Søen bør udformes som en 
lavning og ikke som et gravet hul. Det betyder, at søen bør have en uregelmæssig form og nogle sider med 
svagt stigende vanddybde. Disse anbefalinger vil Assens Kommune tage vare om i forbindelse med en 
eventuelt fremtidig landzonetilladelse til søen. 
 
Assens Kommune har ikke registreringer af bilag IV-arter i området, men det er kommunens vurdering, at 
en sø vil kunne bidrage som fourageringsområde for flagermus (bilag IV-art) og i en vis udstrækning som 
ynglebiotop for Padder – forudsat der ikke fodres eller udplantes i eller omkring søen.  



 
Dvs. kommunen har ingen registreringer af eller kenskab til arter omfattet af bilag 3 eller 5 i 
naturbeskyttelsesloven i det ansøgte område. ” 

 

”Tak for orienteringen om Odense Bys Museums indstilling til ansøgte sø inden for Sarup Fredningen.  
  
Som tidligere skrevet, så vil Assens Kommune lægge sig tæt op af museets vurdering, idet museet har de 
arkæologiske kompetencer. Med deres udtalelse nedenfor, er det derfor samtidig Assens Kommunes 
indstilling, at der ikke bør meddeles dispensation til ansøgte sø, beliggende inden for Sarup Fredningen.  
  
Jeg har d.d. orienteret ansøger (Simone) om tilsvarende – at kommunen på baggrund af museets udtalelse 
ikke anbefaler etablering af ansøgte sø.  
  
Jeg uddybede tilsvarende at kommunen tidligere har udtalt sig positivt om søen i forhold til landskab, men 
at dette ikke vægtes tungere end hensynet til de potentielle arkæologiske værdier.   
  
Som jeg forstod på ansøger, så agter de at trække deres ansøgning, og det vil de særskilt orientere 
Fredningsnævnet om snarest.” 
 
Der er ikke indkommet andre høringssvar.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Da det ansøgte findes at stride mod formålet med fredningen, meddeler et enigt fredningsnævn afslag på 
ansøgningen om dispensation til at anlægge en sø indenfor fredningen af Saruppladsen.  
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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