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Lokalitet: Enebærodde samt småholmene Leammer, Ægholm, Kyholm og Trindelen.

__ Kommune: Otterup
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Privat

295,86 ha

FN 28/4-1977
OFN 12/10-1980

Landskabsbevaring og naturpleje samt sikring af adgangsmulig-
heder for offentligheden.

Arealerne må ikke bebygges, ligesom der ikke må opstilles skure,
campingvogne, telte, master m.v •• Terrænændringer må ikke fore-
tages bortset fra arbejder, der har forbindelse med kystsikring.
på arealer der henligger som hede eller anden naturtilstandlskal frednIngsmyndighederne efter aftale med Naturfredningsradet
og i samråd med ejeren kunne iværksætte landskabsplejeforanstalt-
ninger med henblik på at bevare o~ udvikle særlige plantesamfund.
Offentlig adgang til fods eller pa cykel ad de eksisterende veje.
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Fredning i Fyn s amt. 2..'2.2.00

Lokalitet: Hofmansgave samt Grydestene.n på matr. nr. 66b Hasmark by.

Kommune: atterup

Sogn

Ejer

'I Areal

Frtdet-
FQrmål

Indhold

Norup RtQ. nr.: 471-05-01
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1: 25.000

Privat

FN 28/7-1928

Bevaring af bevoksninger på Hofmansgave samt skanser på
Enebærodde. Endvidere fredning af en meget stor sten fra
istiden.
De fredede arealer skal bevares i deres naturlige tilstand og
bibeholdes uforandret. Træerne må ikke beskæres heller ikke
ved navneindskæring eller trykkes af anden bevoksning~ og må
ikke omhugges, uden at~forstlige hensyn gør det nødvendigt
og da kun efter aftale med fredningsnævnet. Der må ikke graves
grus på de fredede arealer.
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År 1980, den 12. oktober_lg30 afsagde overfredRingsnævnet følgende

kendelse

i sag nr. 2344/77 om fredning af Enebærodde i Otterup kommune, Fyns amt .

Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds afsagde den

28. april 1977 kendelse om fredning af Enebærodde med omliggende småholme og
kystbræmmer langs Odense fjord. Fredningssagen er rejst af det daværende fred-

ningsplanudvalg for Fyns amt.

Fredningen omfatter ca. 296 ha ejet af Stiftelsen Hofmansgave . Fred-

ningen tilsigter i første række at bevare de landskabelige værdier i området og be-

skytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig botanisk

og zoologisk henseende, bI. a. ved foranstaltninger til bevaring eller genskabelse

af østdanske hede samfund . Fredni.ngen tilsigter endvidere at give offentligheden

en øget adgang til Enebærodde under respekt af de naturvidenskabelige interesser.

Fredningsnævnet tilkendte stiftelsen 450.000 kr. i erstatning for fredningen.

Fredningsnævnets kendelse er forelagt overfredningsnævnet i henhold
til § 25 i den dagældende naturfredningslov og er tillige påklaget til overfrednings-

nævnet af Fyns amtsråd, miljøministeriet og Fonden af 23. april 1963.

Amtsrådet har påstået fredningserstatningen ned~t og henstillet det

bestemt, at amtskommunen kun skal udrede 10 % af erstatningen.

Miljøministeriet , skovstyreIsen , har ønsket nogle ændringer af fred-

nings bestemmelserne for så vidt angår et 0,5 ha stort parkeringsareal.

Fonden af 23. april 1963, der er indehaver af et lejemål til fordel for

Det danske Spejderkorps, har ønsket fredningsbestemmelserne udformet således,

at fredningen ikke vil hindre den rådighed, som lejekontrakten hjemler fonden og
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medlemmer af de anerkendte spejderkorps.

For overfredningsnævnet er udtalelser om fredningens indhold endvide-

re afgivet af stiftelsen, naturfredningsrådet , fredningsplanudvalget og kommunen.

Efter besigtigelse af området har overfredningsnævnet besluttet at til-

træde den af fredningsnævnet bestemte fredning med enkelte ændringer, som der

er redegjort nærmere for i den rundsendte oversigt af 21. september 1978 over

overfredningsnævnets beslutninger i sagen. Ændringerne indebærer bl.a., at det

0,5 ha store areal, der efter fredningsnævnets kendelse skulle afstås til det of-

fentlige til anlæg af en parkeringsplads, udgår af fredningen, idet overfrednings-

nævnet ikke har anset det for rimeligt, at en parkeringsplads det pågældende sted

skulle anlægges og vedligeholdes af staten, og idet Otterup kommune eller eventuelt
Fyns amtskommune har anden mulighed for at gennemføre parkeringsanlægget , når

behovet herfor måtte opstå.

Da fredningsplanudvalgene er ophævet fra 1. januar 1979, må der fo-

retages den formelle ændring af de tidligere meddelte fredningsbestemmelser, at
beføjelserne for fredningsplanudvalget i stedet tillægges amtsrådet.

Fredningsbestemmelserne for det område, der er afgrænset på kortet,
som hører til overfredningsnævnets kendelse, er herefter:

§ 1. Yderligere bebyggelse må ikke finde sted, og der må ikke opstilles

skure eller andre indretninger af bygningsmæssig karakter, ej heller cam-

pingvogne, telte eller andre til beboelse tjenlige indretninger.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at teltslagning på

de af Det danske Spejderkorps benyttede 5 lejrpladser ved Martinegården
kan finde sted i samme omfang som hidtil.

§ 2. Der må ikke opstilles master eller føres luftledninger hen over de

fredede arealer. Disse må heller ikke benyttes til henkastning af affald,

som bilophugningspladser eller til lignende formål.

Terrænændringer må ikke foretages.

Fredningen s kaI dog ikke være til hinder for, at der på Enebærod-

de efter nærmere aftale mellem ejeren og Fyns amtsråd udvindes grus og
sand til brug for kystsikringsarbejder , eller for øvrige terrænændringer
der har forbindelse med kystsikring.

Fredningen skal heller ikke være til hinder for brøndgravning i

forbindelse med de af Det danske Spejderkorps benyttede lejrpladser ved
Martinegården .
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Landvindingsarbejder må ikke iværksættes .

Kørsel med bil, motorcykel eller knallert, bortset fra nødvendig

arbejdskørsel og anden hermed ligestillet kørsel, må ikke finde sted .

De arealer inden for det fredede, som på kendelseskortet er vist

med signatur for tilplantet areal, opdyrket areal eller græsningsareal , kan

udnyttes af ejeren som hidtil, herunder til jordbrugsvidenskabelige forsøg.

Yderligere opdyrkning eller tilplantning må ikke foretages. Fyns amtsråd

kan efter aftale med ejeren og naturfredningsrådet søge opdyrkede og til-

plantede arealer retableret som overdrev el.lign.

på de arealer på Enebærodde , som på kendelseskortet er vist uden

signatur, og som er uopdyrkede, kan amtsrådet efter aftale med naturfred-

ningsrådet og efter forudgående drøftelse med ejeren iværksætte land-
skabsplejeforanstaltninger med henblik på at bevare og udvikle særlige

plantesamfund eller arealernes karakter af hede.

Ved fortsat afgrænsning af kystbræmmerne imod Odense fjord og af

småholmene , Egholm, Kyholm, Tundelen og Leammer skal den eksisterende
selvgroede bevoksning på kystskrænterne beskyttes imod ødelæggelse fra
kreaturerne.

Der tillægges almenheden ret til at færdes til fods og på almindelig

cykel ad de til enhver tid eksisterende veje langs Enebæroddes kyster og

ad tværvejen ved Martinegården •

Efter forudgående henvendelse til ejeren kan ekskursioner og vi-

denskabelige studier foretages på de fredede arealer.

Erstatningsspørgsmålet i sagen er afgjort ved Stiftelsen Hofmansgaves

accept _af overfredningsnævnets tilbud om en erstatning på 275.000 kr. med renter

fra 28. april 1977. Beløbet er udbetalt.

Overfredningsnævnet har ikke fundet tilstrækkelig grur.dlag for at ned-

sætte den andel af erstatningen, som det efter hovedreglen i den dagældende natur-

fredningslovs § 33 påhviler amtskommunen at betale.

H e r e f t e r b e s t e m m e s:

0en af fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds den
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28. april 1977 afsagte kendelse afløses af nærværende kendelse, således at oven-

stående fredningsbestemmelser er gældende for det på kendelseskortet viste om-
råde. /
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j.nr. 85/76

afsagt sAlydende

blev der i sagen

Fredning af Enebærodde
med omliggende småholme og
kystbræmmer
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I rejsningsskrivelse af 31. marts 1976 har Fredningsplanud-
valget for Fyns Amt rejst fredningssag for følgende områder af
godset Hofmansgave i Otterup kommune: Enebærodde, småholmene
Leammer, Ægholm, Kyholm og Trindelen samt udyrkede kystbræmmer
langs Odense Fjord.

Områderne er matrikuleret under matr. nr.e l-a, l-i, l-b
,4t og 2 Hofmansgave Hovedgård, Norup sogn, og udgør ialt 296,36 ha,

som ifølge tingbogen alle ejes af Stiftelsen Hofmansgave. Af det

r.,

samlede areal udgør 203,91 ha uopdyrkede arealer og 6,2 ha op-
dyrkede arealer, mens 86,25 ha henligger som skovarealer. 44,5
ha er omfattet af naturfredningslovens skovbyggelinie, 169,3 ha
af strandbeskyttelseslinien, mens 5,4 ha omfattes af beskyttel-
seslinien omkring fortidsminder. Med hensyn til arealberegning-
er iøvrigt henvises til den arealfortegnelse, der er optaget som
bilag l til kendelsen.

Fredningspåstanden går i det væsentlige ud på bevaring af
status quo - på Enebærodde med mulighed for, at de dyrkede are- /
aler søges retableret som overdrev, hede eller lignende, og end-
videre med mulighed for, f.s.v. angår de arealer, der henligger i
naturlignende tilstand, at der iværksættes landskabsplejeforan-
staltninger~ I forbindelse med fredningen ønskes der tillagt al-
menheden ret til på Enebærodde at færdes til fods og på almindelig
cykel ad eksisterende veje langs kysten og ad tværvejen ved Mar-
tinegård. Endelig skal der ved den planlagte kystvejs vestligste

2endepunkt fastlægges et 5.000 m stort areal som fremtidig offent-
lig parkeringsplads~

Bekendtgørelse i henhold til naturfredningslovens § 13
har fundet sted i Stats tidende for den 18. maj 1976 og i Fyns
Tidende og Fyns Stiftstidende for den 17. maj 1976e
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Om de fredningsmæssige interesser i området omkring Hof-
mansgave har Naturfredningsrådet - ifølge rejsningsskrivelsen -
i skrivelse af 18ø december 1973 bl.a. udtalt:

" Hofmansgave hovedbygninger ligger hævet i forhold til fjord-
landskabet på et lavt moræneland. Enebærodde og engene neden-
for godsets bygninger er marint forland.

\~.,'
I I

\

De naturvidenskabelige interesser knytter sig i hovedsagen til
Enebærodde og de udyrkede kyststrækninger, herunder de små h~l-
me ud mod Odense Fjord. Det lavvandede fjordområde udfor disse
arealer har en væsentlig marinbiologisk og ornitologisk inter-
esse.

Enebærodde er af særlig stor interesse med dens strandvoldssy-
stemer med mellemliggende, tildels tørvefyldte lavninger. Strand-
voldene er opbygget af rullesten, grus og sand, som er nedbrudt
af havet på den fynske nordkyst og transporteret med strømmen
dertil. Unge krumoddedannelser med afsnøring af smålaguner kan
iagttages ved oddens sydøstspids.

Enebæroddes geologi har ikke indbudt til opdyrkning af betydning~
Vegetationen kan derfor, bortset fra plantagerne ved Martinegård
og oddens grund, karakteriseres som natur og halvkultur, og områ-
derne har længe af botanikere og zoologer været kendt for sin ef-
ter fynske forhold usædvanlige flora med bl.a. hede af østdansk
type, og enekrat med dertil knyttet fauna. Således betinger om-

~ rådets udstrækning og variationen i plantevæksten ikke mindst
.. en varieret og rig insekt- og fuglefauna.

1", .."

Den oprindelige udvikling af hede og enekrat på Enebærodde har
en nøje sammenhæng med tidligere tiders græsningsdrift, og
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siden græsningen ophørte i midten af forrige århundrede har vege-
tationen efterhånden undergået ændringer - og gør det stadig.
Eksperimenter med genoptagelse af græsning og evt. andre pleje-
foranstaltninger bør derfor komme på tale, såfremt en fredning
skal have virkning på langt sigt. Det skal fremhæves, at 0rne-
bregnens ekspantion og udkonkurrering af andre plantesamfund
frembyder et særligt problem.

Udover de naturhistoriske interesser knytter der sig væsentli-
ge rekreative interesser til de under Hofmansgave hørende kyst-
landskaber."

Fredningsplanudvalget har herefter udformet fredning spå-
standen med henblik på at sikre alsidige muligheder for natur-
historiske studier - især botaniske og zoologiske - ved at be-
skytte landskabet og naturen og ved at åbne mulighed for gennem
særlige driftsforanstaltninger at bevare eller genskabe østdanske
hede samfund ..

Det er endvidere tilstræbt i begrænset omfang at lette of-
fentlighedens muligheder for at kunne færdes på Enebærodde, men
således at der ikke herved opstår konflikt i forhold til de nævnte
naturvidenskabelige interesser.

Ved udformningen af fredningspåstanden har man endelig ta-
get hensyn til, at nærmere angivne dele af Enebærodde fortsat
skal kunne udnyttes af Stiftelsen, herunder til jordbrugsviden-
skabelig forskning.

Om baggrunden for sagens rejsning er oplyst, at Stiftelsen
oprindeligt havde tilbudt en frivillig, erstatningsfri fredning
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under forudsætning af, at Enebærodde bevaredes som en halvø,
og at de nødvendige sikringsarbejder sker ved offentlig foran-
staltning, men at ministeriet for offentlige arbejder havde ud-
talt, at der efter den fulgt praksis ikke ville kunne stilles
midler af statskassen til rådighed til eventuelle kystsikrings-
foranstaltninger på stedet. Stiftelsen har herefter tiltrådt~
at der rejses normal fredningssag, således at fredningserstat-~," I
ningen vil kunne anvendes til kystsikringsformål.

Fredningspåstanden er tiltrådt af Naturfredningsrådet og
Miljøministerietg Fredningsstyrelsen.

Sagen har været forhandlet på møder den 4. oktober, den
3. november og den 2~ december 1976 med repræsentanter for Stif-
telsen Hofmansgave, Fredningsplanudvalget, Otterup kommune, Fyns
Amtskommune, Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

Otterup kommune og Danmarks Naturfredningsforening har
under sagen anbefalet, at fredningen gennemføres i overensstem-
melse med fredningspåstanden.

Stiftelsen har også under sagen erklæret sig enig i, at
fredninGen p,ennemføres, men har afvist en ordning, hvorefter
frednineserstatningen helt eller delvist båndlægges til kyst-
sikrinesformill. Stiftelsen vil dog i det omfang, økonomien til-
lader det, or j det omfang, det er praktisk muligt, foranledige
de til bevRrelscn af Enebærodde som en halvø nødvendige kyst-
sikringsarbejder udført.

Nævnet hdr med Stiftelsen forhandlet sig til enighed om
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en fredningserstatning på kr. 450.000, hvorved nævnet har lagt
vægt påikke alene de åbenbare fredningsinteresser, der knytter
sig til området, men tillige på, at fredningen også på dette

sagen
punkt gennemføres i fuld enighed med Stiftelsen, som under/har
nedsat sit erstatningskrav væsentligt. Der er dog fra StifteIsens
side givet udtryk for, at denne fredningserstatning langt fra er
tilstrækkelig til dækning af de med de nødvendige kystsikrings-
arbejder forbundne omkostninger.~, Nævnet måmed de iøvrigt implicerede fredningsmyndigheder
være enig i, at der til de af sagen berørte arealer knytter sig
så væsentlige naturvidenskabelige og rekreative interesser, at
en fredning af disse bør gennemføres, jfr. naturfredningslovens
o lo, jfr. § l stk. 2. Da nævnet med hensyn til fredningens
indhold endvidere i det hele kan tiltræde fredningspåstanden,
således som denne er formuleret under sagen, vil fredningen være
at gennemføre i det hele i overensstemmelse med fredningspå-

~tt) standen, som nedenfor nærmere i overensstemmelse med denne be-
tt stemt.

I erstatning for fredningen vil der være at tillægge stif-
telsen Hofmansgave 450.000 kr., hvilket beløb vil være at udbe-
tale til stiftelsen, da fredningen ikke skønnes at udsætte pante-
sikkerheden for fare. Erstatningen vil, jfr. naturfredningslo-
vens y 33 stk. l, være at udrede med 3/4 af Statskassen og 1/4
af Fyns Amtsfond.

Fredningskendelsen vil være at tinglyse servitutstiftende
på de af fredninven omfattede ejendomme med prioritet forud for
pantegæld, men med respekt af allerede tinglyste servitutter,
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hvorom henvises til de respektive ejendommes blade i tingbogen.

Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens i 25 være
at forelægge Overfredningsnævnet.

T H I B E S T E M M ~ S

Der pålægges de på vedhæftede kortbilag til denne kendelse
angivne arealer af matr. nre. l-a, l-b, l-i og 2, alt af Hofmans-
gave Hovedgård, Norup sogn følgende fredningsbestemmelser:

STATUS QUO FREDNING

l. Yderligere bebyggelse må ikke finde sted, og der må ikke op-
stilles skure eller andre indretninger af bygningsmæssig
karakter, ej heller campingvogne~ telte eller andre til be-
boelse tjenlige indretninger4

2. Der må ikke opstilles master eller føres luftledninger hen-
over de fredede arealer. Disse må heller ikke benyttes til
henkastning af affald, bilophugningspladser eller lignende.

3. Terrænændringer må ikke foretages, bortset fra arbejder, der
hor forbindelse med kystsikring~

Fredningen skal ikke være til hinder for9 at der på Ene-
bærodde udvindes grus oe sand til brug for kystsikringsar-
bejder efter nærmere aftale med ejeren og fredningsmyndig-
hederne.

4. Landindvindingsarbejder må ikke iværksættes.

5. Automobilkørsel, bortset fra nødvendig arbejdskørsel og
anden hermed ligestillet kørsel, ma ikke finde sted.
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6. Arealer på Enebærodde, der er tilplantet, opdyrket eller græs-
set kan som hidtil udnyttes af ejeren, herunder til jordbrugs-
videnskabelige forsøg, men yderligere opdyrkning eller til-
plantning må ikke foretages.

Fredningen er ikke til hinder for, at de opdyrkede arealer
efter aftale med ejeren og Naturfredningsrådet søges retableret
som overdrev, hede eller lignende.

På arealer, der henligger som hede eller i anden natur-
lignende tilstand skal fredningsmyndighederne efter aftale med
Naturfredningsrådet ~i samråd med ejeren kunne iværksætte land-
skabsplejeforanstaltninger med henblik på at bevare og udvikle
særlige plantesamfund eller arealernes karakter af hede.

Ved fortsat afgræsning af kystbræmrnerne imod Odense Fjord,
småholmene Ægholm, Kyhol~, Trindelen og Leammer skal den ek-
sisterende, selvgroede bevoksning på kystskrænterne beskyttes
imod ødelæggelser fra kreaturerne.

Offentlig adgang.

7. Udover de i henhold til naturfredningsloven gældende adgangs-
bestemmelser skal det for almenheden være tilladt at færdes
til fods og på almindelig cykel ad de eksisterende veje
langs Enebæroddes kyster og ad tværvejen ved Martinegård.

Efter forudgående henvendelse til ejeren kan ekskursioner
og videnskabelige studier foretages på de fredede arealer.

Parkeringsplads.

8. Syd for den planlagte kystvejs vestligste endepunkt af-
stås et 5.000 m2 stort areal med henblik på anlæg ved of-
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fentlig foranstaltninger af en offentlig parkeringsplads, når
Otterup kommune og fredningsplanudvalget skønner, at behovet
herfor er tilstede.

I erstatning udbetales til Stiftelsen Hofmansgave kr.
450.000 med en årlig rente fra denne kendeIses dato til beløbet
kan hæves, på l % over den pr. ligenævntedato gældende af Dan-
marks Nationalbank fastsatte diskonto.

H. P. Pedersen

A. Brønserud. J. Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Middelfart, den 28. april 1977

P.f.v.

~!I{?%,
Poul ~~

fm.



KENDELSER>



to
L
l
,..

\:

I, _
'I _

i

t
t

I

\ ~j~~

I'

I
I'
'1

"-.

r i
I

!
I
)

l

U D S K R I F T
I

REG~R.~II
. ~ 1?;L.z

Forhandlin8spr~tokollen for Fredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds.
af

K e n d e l s e :
Stamhusbesidder Hofjægermester N.E.Hofman-Bang har ved den

skete Afløsning af Stamhuset "Hofmansgave" ønsket Iværksættelse af
Fredning af nogle Bevoksninger m.v. paa "Hofmansgave".

Efter at Fredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds har be-
sigtiget Forholdene paa Stedet, maa Nævnet erkende, at de paagældende
Bevoksninger m.v. paa Grund af deres Ejendommelighed baad3 for Al-
menhedens Skyld og af historiske Hensyn er af væsentlig Interesse, og
Nævnet bestemmer derefter i Overensstemmelse med Hofjægermesterens
Ønske, at Fredning iværksættes af følgende:
1. Den store Lind i Borggaarden paa "Hofmansgave".
2. Trægruppen kaldet "IIlellemværket" Syd for "Hofmansgave"s Have mærke

med "a" paa det fremlagte Rids.
3. Trægrupperne kaldet "Urværket" og "Romsøskrænten" ligeledes Syd

for Haven mærket henholdsvis'~" og "c" paa Ridset.
4. Kystbevoksningen paa Øen "Leammer" mærket med "d" paa Ridset.
5. Det med Eg og Tjørn bevoksede Hegn mellem "Troldskovsmarken" og

Il.lellemløkken", beliggende 'mod Vest for "IIofman::lgave"sHave, ind-
kreset med rødt paa M-idset. I )

6. De gamle Skanser paa Hals ude ved Fyret mod Nordvest.
7. Den meget store Sten fra Istiden, som ligger paa Matr. Kr. 66b af

Hasmark By, Norup Sogn.
De under 1-6 beskrevne Træer og Partier er beliggende paa

Matr. Nr. la af Hofmansgave.
De fornævnte under 2-4 incl. ommeldte Trægrupper maa an-

tages at være Rester af den oprindelige Skov og bestaar af meget ka-
rakteristiske lave, knudrede Ege samt Slaaen og Tjørnekrat m.v.

Fredningen ivwrksættes saaledes, at det fredede bevares i
dets naturlige Tilsta!Jd og bibeholdes uforandret, Træerne maa ikke
beskæres heller ikke ved Navneindskæring eller trykkes af anden Be-
voksning, og maa ikke omhugges uden at forstlige Hensyn gør det nødve

digt, og saadan Omhugning maa lcun ske efter Aftale med Fredningsnævne
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Ejeren.
Der gives ikke Ejeren nogen Erstatning.
Denne Kendelse vil være at tinglyse og notere som

vitut paa,vedkommende Ejendoms Blad i Tingbogen med Prioritet
tinglyste Rettigheder. Paataleretten
Servitutten tilkommer Fredningsnævnet
maatte træde i dets Sted. Kendelsen vil iøvrigt være at
gøre efter Nævnets Bestemmelse.

Odense, den ll. Juli 1928.

Roepstorff N.C.Andersen H.P.Hansen
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F~EDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKRED8

Domhuset, Albanigade 28
5000 Odense C. Tlf. 09 114712

·ill~;~Ø- REG.NR. ~ ~1
~~ Odense, den 25.november 1986. .~. 4t

t;,~ {aP-i/,
~ J~./ ~

Til fredningsregisteret ~4, ~4
til orientering p1

'1/:.<---1'6 ~~
Vedrørende ansøgning om tilladelse til udførelse af arbejder
til sikring af kysten på Drejet på Enebærodde.

Frs.j.nr. 123 - 1986

Ved skrivelse af 22. september 1986 har Fyns amtskommune,
fredningsafdelingen ansøgt om tilladelse til gennemførelse
af arbejder til sikring af kysten på Drejet på Enebærodde.
Arbejderne omfatter etablering af 2 sten/sand-depoter hver
til 500 m3 henholdsvis vest og øst for den østlige del
af Drejet. etablering af en forsøgshøfde på den lave øst-
lige del af Drejet og desuden tilladelse til gravning 3
steder på den yderste del af Enebærodde.
Enebærodde er fredet og samtlige de an~øgte arbejder skal. -foretages inden for naturfredningslovens strandbeskyttel-
seslinie. Det ene af de 3 gravearbejder skal desuden fore-
tages inden for beskyttelseslinien for et skanseanlæg
fra 160o-tallet.
Nævnet har den 27. oktober 1986 foretaget besigtigelse
sagen.
Vedrørende de 2 depoter bemærkes, at der vedrørende depotet
vest for den lave del af Drejet blev foreslået 2 place-
ringer, dels skovbrynet ved Charlottenlund, dels ved ind-
gangen til Drejet fra vest.
Vedrørende placering af det vestlige depot i skovbrynet ved
Charlottenlund (alternativ), oplyste Fyns amtskommune. fred-
ningsafdelingen, at ved denne placering vil sten/sand blive
lagt op i l meters højde på et område af diameter ca. 30
meter.
Den for ejeren, Stiftelsen Hoffmannsgave. mødte, oplyste. at
det ikke er muligt på dette sted at lægge depotet væk fra
vejen og skovbrynet, idet det omliggende terræn er meget
blødt.
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Vedrørende pl~cering af det vestlige depot på en strækning
langs vejens sydside ved indgangen til Drejet (alternativ 2),
oplyste repræsentanterne får Fyns amts kommune, fred-
ningsafdelingen, at ved placering på dette sted vil sten/
sand blive lagt på en strækning af 100 m i højde med vejen
ud fra vejen i et 6 meter bredt bælte.
Alle var enige om, at placeringen ved den vestlige indgang
til Drejet ud fra et fredningsmæssigt synspunkt er den
mest akceptable. Desuden anførte den for kyst inspektoratet
mødte, at oversvømmelse mest sandsynligt vil ske på den
lave østlige del af Drejet, og at depotet også af denne
årsag er mest hensigtsmæssigt placeret i den vestlige ind-
gang til Drejet.
Alle var enige om, at det østlige depot bør placeres som
foreslået nord for vejen i rose - rogusa- beplantningen
ved indgangen fra øst til Drejet.
Vedrørende forsøgshøfden anviste den fra kystinspektoratet
mødte som den mest hensigtsmæssige placering den femte
af de nuværende træhøfder regnet fra øst i indskæringen
i den lave østlige del af Drejet.
Nærmere vedrørende forsøgshøfden er bl.a. anført i en
skrivelse af l. oktober 1986 fra kystinspektoratet:
liDen ansøgte høfde, der udgår fra en eksisterende træ-
høfde tænkes etableret som en stenkastningshøfde med
topkote + l ,o og anlæg a= 2 udført af søsten på ral
og filtervæv og med kerne af grabsten • TræhØfden for-
stærkes ligeledes med stenkastning, og der udføres en sten-
beskyttelse af skrænten omkring høfdens landende.
Kystinspektoratet kan meddele tilladelse til, at der e-
tableres een forsøgshøfde som ansøgt, idet høfden ikke
må række mere end ca. 15 m ud på søterritoriet.
Kystinspektoratet kan ikke anbefale, at høfden udføres
med beton.
Høfden skal fjernes inden udgangen af 1988, dersom der
ikke forinden er konstateret en gavnlig indflydelse".
Ingen havde indsigelser mod etableringen af forsøgshøfden
eller dens placering.
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Det ene af de 3 gravearbejder ansøges udført på stranden
på nordsiden" af den yderste del af odden.
Repræsentanterne fra FYQs amtskommune, fredningsafdelingen
oplyste, at der over en strækning af ca. 100 meter vil
blive gravet ral ca. 25 cm ned i stranden. Der skal hentes
ca. 200 m3• De foreslog, at tilladelsen betinges af, at
der kun anvendes een op- og nedkørsel til stranden.

Repræsentanten for kystinspektoratet oplyste, at stranden
ikke kan lide skade ved ralgravning af dette omfang.

4t Ingen havde indsigelser imod, at der graves som ansøgt.
Der ansøges endvidere om tilladelse til gravning lidt
længere mod øst ca. 50 meter inde i skoven i de nu

tt: tilgroede volde, der omgiver en gammel ral- og sandgrav.
Den for ejeren mødte oplyste, at voldene hovedsagelig

3indeholder sand, og at der ønskes gravet ca. 300 m .
Ingen havde indsigelser herimod.
Endelig anmodes om tilladelse til gravning for enden af
odden syd for fyret dels i en mindre høj opkastet af
rester fra det gamle udskibningssted, dels i en opkastet
vold ved en tidligere ral- og sandgrav, der ligger i
lige linie ind i land bagved resterne af udskibnings-
stedet.

e
e
e

Den for fredningsstyrelsen mødte oplyste, at hensyn til
skanseanlægget fra 1600 -tallet, der ligger nord for

den opkastede vold inden for en afstand af 100 meter, ikke
hindrer gravearbejdet.
Det oplystes, at der her skal graves ca. 300 3m •
Alle var enige om, at gravningen kan tillades. Ved gravnin-
gen ønskes resterne af det gamle udskibningssted fjernet
og især bør der sørges for, at jerndragerne icementklodserne
skjules ved nedgravning.
Vedrørende området iøvrigt bemærkedes, at der på stranden
på den inderste del af odden findes en del cementklodser
med jerndragere.
Repræsentanten for ejeren oplyste, at klodserne hidrører
fra en nedbrækket silo.
Repræsentanterne for Fyns amtskommune, fredningsafdelingen
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anbefalede, at klodserne skjules ved, at der kastes marksten
op omkring dem~

e
e
e

Således foranlediget meddeler nævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 34, stk.}, § 46, stk.6, jfr. stk.l, og § 53
stk.l, tilladelse til følgende:
l) Placering af 2 sten/sand depoter til hver 500 m3

som foran beskrevet henholdsvis ved indgangen mod
vest (alternativ 2), og indgangen mod øst til
Drejet,

2) Etablering af forsØgshøfde i overensstemmelse med
kystinspektoratets skrivelse af l. oktober 1986
med placering som foran nævnt,

3) Gravearbejde på steder og i omfang som foran nævnt.
Ved ralgravningen på stranden må der kun benyttes
een op- og udkørsel. I forbindelse med gravearbejdet
i resterne efter det gamle udskibningssted skal jern-
dragerne i cementklodserne skjules ved nedgravning.
Desuden henstilles, at cementklodserne med jern-

dragerne på stranden på den inderste del af odden skjules
i videts muligt omfang ved, at der kastes marksten op
omkring dem.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens
§ 13, § 34 og § 58 nævnte personer og myndigheder m.v.
indbringes for Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse
af en tilladelse inden ankefristens udløb, henvises til
vedlagte genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags
dato med uddrag af Naturfredningslovens § 13, § 34 og § 58.
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FOR

:;;::-::--- --""4'NS AMTS NORDLIGE
rRF.ONtNGSKREDS

~-~mhuset. Albanigade 28
-..-... Odense C, Tlf. 09 II 47 12

Odense, den 12.
Frs. j. nr. 155 - 1986

,
Modtaget I

Skov- og Natul"9tyrelsen

1 5 JAN. 1987 Til fredningsregisteret

Iii orienlerin~ 1%-J'>7-
hr#(

7"5. j.nr. 155 - 1986 Græsningspleje med får på Enebærodde

2d en skrivelse af l. december 1986 har De ansøgt om
--__ lladeise til med henblik på græsningspleje med får

~ Enebærodde at etablere 3 græsningsfolde med tilhørende
=riste, låger, fangefolde, vandingssteder m.v.

'~I----ableringen kræver fredningsnævnets godkendelse, idet
I~ _~=:ebærodde er fredet, og idet odden er berørt af natur-
------~_edningslovens § 46 om strandbeskyttelseslinie. Bortset

- -a at etableringen af de nævnte indretninger i sig
~lv kræver godkendelse, er det oplyst, at offentlighedens

=======-~lgang til området i nogen grad vil blive indskrænket
~d etableringen.

1::-:-:-::----::1 sø g n ing e n e r ved lag t e t k o r t, h vor p å p r o je k t e t e r
_____ ~.dtegnet, og et udkast til kontrakt med tidsbegrænset
~---~~~~~?jemål foreløbig til 31. december 1992 mellem Dem og
- ---- - -- - - l e re n af E ne bæ ro dd e, St if t e lse n H o f fm an n sg a ve.

tt' - sagen fremgår, at de 2 af foldene på henholdsvis 24
1- ----: 25 ha skal omf~tte spidsen af odden og skal etableres

~ _Ed hegn tværs over odden. Til den af disse folde, der
~-IJ~gger længst inde på odden, skal den 3. fold på lo ha
------~iytte sig. Denne fold skal omfatte et strandengsareal

~ sydsiden af odden ud mod Odense fjord.
________Edrørende de til etableringen nødvendige indretninger er

u ~ • .:=rmere oplyst i ansøgningsskrivelsen af l. december
~~-----386 :
---- -'-- .:.t d e r i he g n et im od K at t e g at v i l b l ive e t a b le re t st e n t e r

__ ~-~ller lignende, som kan sikre passage langs kysten.
~~~gnet bliver et 90 cm hØjt fårehegn med en eller to
--------~vertråde i alt ca. 110-120 cm hØjt.
I-.--__~ondingsstederne vil blive forsøgt etableret i forbindelsee . .
--~--:"mlnlsterletJ.nr. F (,.'jo 3/7- 1~)N.

Is /,;~,1~1?
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med områdets naturlige vandhuller. der eventuelt uddybes
• beskedent. Ved fange-/lemmefolden kan der eventuelt,

blive tale om at etablere en brønd samt et' lager af
foder.
Fange-/lemmefolden er 1 øvrigt lagt i fyrreskov på
et sted. hvor det opr-indelige terræn er stærkt omdannet
af ralgravning. og hvor der ikke findes værdifuld vegeta-
tion. Tilskudsfodring vil ligeledes foregå her.1I

'"I

Il '

Vedrørende offentlighedens adgang er oplyst. at adgang
sikres ud tiloddens spids ved færiste og låger. men at
adgangen ud til Kattegat vil blive begrænset af stenter
i de 2 folde. der ligger ud til Kattegat.samt at adgangen
til Odense fjord ved folden på lo ha vil blive spærret
af hegnet omkring folden. Af udkastet til kontrakt
fremgår. at det vil blive påbudt gennem foldene at føre
hunde i snor. Omvendt fremgår det af kontraktsudkastet.
at væddere kun må udsættes. hvis det kan ske uden
ulempe for publikum.

Således foranlediget meddeler nævnet i medfør af natur-
fredningslovens § 34. stk.l. og § 46 stk.6 jfr. stk.l.
dispensation til etablering af indretninger til fåre-
hold som ansøgt og til begrænsning af den hidtidige
adgang til området i omfang som foran nævnt.
Tilladelsen tidsbegrænses i overensstemmelse med det
foreviste kontraktsudkast til 31. december 1992.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58. § 34 stk.2
jfr-i 13 stk.l' nævnte personer og myndigheder m.v. ind-
bringes for Overfredningsnævnet. Herom. og om udnyttelse
af en tilladelse inden ankefristens udløb. henvises
til vedlagte genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse
af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens § 13.
§ 34 og § 58.

i
- I

l
I

Fyns amtskommu4t fredningsafdelingen.
Ørbækvej 100.

5220 Odense Sø.

I
! I

!
. I
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REG.Nit
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS NO RDLIGE

FREDNINGSKREDS
ODENSE

5000 Odense, den 25.november 1988
Journal nr. 106/88

DOMHUSET. ALBANIGADE 28
TELEFON 11 47 12

Ved en skrivelse af 25. august 1988 har Fyns Amtskommune,
landskabsafdelingen, meddelt, at der i strid med
fredningikendelsen af 12. juli 1928 er sket beskæring af den
fredede trægruppe "Urværket" p~ Hoffmansgave .

Af fredningskendelsen fremg~r bl.a.
"det fredede bevares i dets naturlige tilstand og bibeholdes
uforandret. Træerne må ikke beskæres heller ikke ved

• navneindskæring eller trykkes af anden bevoksning, og m~ ikke
omhugges uden at forstlige hensyn gør det nødvendigt, og sådan
omhugning må kun ske efter aftale med Fredningsnævnet".

Under besigtigelse den 27. oktober 1988 har nævnet konstateret,
at der på sydsiden af trægruppen hele vejen hen er sket kraftig
beskæring. Bl.a. er store stammer skåret af nogle af træerne, og
underskoven er blevet ryddet.

Repræsentanter for Fyns Amtskommune og Danmarks
Naturfredningsforening påpegede under besigtigelsen, at det er
nødvendigt at retablere underskoven, sådan at træerne ikke
stresses. Repræsentanten for Fyns Amtskommune foreslog, at
retablering sker ved plantning hen langs sydsiden af trægruppen
af 100 slåen i en afstand af ca. 2 meter fra træerne.

Nævnet skal udtale, at de skete beskæringer er i strid med
fredningskendelsen af 12. juli 1928, og at det ikke kan antages,
at dispensation var blevet meddelt i medfør af
naturfredningslovens § 34, stk.l, s~fremt der var blevet ansøgt
om tilladelse til beskæringerne inden de blev foretaget.

Herefter, og under hensyn til det af Fyns amtskommune
indstillede, pålægges det ejeren, Stiftelsen Hoffmansgave, til

Foto venter
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delvis retablering at plante 100 slåen hele vejen hen langs
sydsiden af trægruppen i en afstand af ca. 2 meter fra træerne.
Plantningen skal være foretaget inden 1. juni 1989.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34 stk.2
jfr. § 13 stk.log § 58 nævnte personer og myndigheder m.v.
indbringes for Overfredningsnævnet. herom, og om udnyttelse af en
tilladelse inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte
genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag
af Naturfredningslovens § 13, § 34 og § 58.

Chr. Siersted.
formand .

•

Stiftelsen Hoffmansgave,
Hoffmansgavevej 27,
5450 Otterup .
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

ODENSE

5000 Odense, den 2.3 o 90 o

Journal nr. frs.12-90

DOMHUSET, ALBANIGADE 28
TELEFON 11 47 12

Ved en skrivelse af 90 februar 1990 har amtet på vegne
Hoffmansgave ved bestyrer Ole Bay Thomsen ansøgt om tilladelse
til at oprense et mindre vandhul i skoven på Enebærodde.
Ansøgningen er vedlagt kort, som viser vandhullets beliggenhed.

Nævnets godkendelse er nødvendig efter bestemmelserne om fredning
af Enebærodde i Overfredningsnævnets kendelse af 30/5 1978.

I ansøgningsskrivelsen er bl. ao anført:
"Landskabsafdelingen har ingen indvendinger imod ansøgte
oprensning af vandhullet, vist på vedlagte kortbilag, på vilkår,
at det opgravede slam enten bortkøres eller spredes i et max 20
cm tykt lag i skovbunden".

Idet det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål,
meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 34
stk.l, dispensation til den ansøgte oprensning på betingelse af,
at det opgravede slam enten bortkøres eller spredes i et
maksimalt 20 cm tykt lag på skovbunden.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58,§ 34
stk02 jfr. § 13 stk.l, nævnte personer og myndigheder mov.
indbringes for Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse
af en tilladelse inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte
genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag
af Naturfredningslovens § 58 , § 34 stk.2 jfro § 13, stkolo

formand.

Fyns Amtskommune,
landskabsafdelingen,
Ørbækvej 100,
5220 Odense Sø

Miljøministeriet
Skov-ogNaturs~e~en
J.nr. SN 1;l11/"1-<'oCJ I
Akt. nr. (3e, .
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FOR
FYNS AMTS NORDLIGt

FREDNINGC,KREDS
Domhuset, A)ba~igad(' 28

5000 Odense C, Tlf. 661147 12

Kt\J.NK. ZL L ,0 O
Odense, den 25/8 1992
frs. 70-1992

Ved en skrivelse af 10. juni 1992 sendt hertil gennem Fyns A~t, hbr
De bl.a. ansøgt om tilladelse til på Enebærodde ved Martinegården og
Gabet i tilknytning til arrangementet Fjordens dag den 13. september
1992 at opstille telte.

Nævnets dispensation er påkrævet hertil, idet det i
Overfredningsnævnets kendelse orl fredning af Enebærodde af 1~.
oktober 1980 bI .a. er bestemt, at der ikke ~å opstilles telte p~

Odden. Det hen~rkes, at de bktivitetcr, som iovrigt er nævnt i Derese ansogningsskrivelse ikke kræver nævnets dispensation.

E jcren af Enebærodde Stifte l sen Hofman sgave, ha r i en skr ive lse Cl f
25. maj 1992 meddelt tilladelse til bl.a. opstilling af telte.

Fyns Amt, landskabsafdelingen, har l en skrivelse af 9. juli 1992
meddelt:
"Ifl g. o\'erfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980 må der
bl.a. ikke opstilles telte.
Landskabsafdelingen har imidlertid ingen indvendinger imod, at der
meddeles dispensation til opstilling af de nodvendige telte, idet
der kun er tale om et par dage på en årstid, hvor naturen er mindst
sårbar."

Nævnet skal udtale:
Idet til det anførte i udtalelsen fra Fyns Amt, f inder

i en tidsbegrænsetn~vnet ikke at den ansøgte
periode \"i l stride mod
naturfredningslovens § 34,
det ansøgte.

opstilling af telte
fredningens formål, og l medfor af
slk.l, meddeles derfor dispensation til

Nævnets afgørelse kan af de i ~aturfredningslovens § 13 stk.l, § 34
st k ."2 og § 58 nævnte personer og nynd igheder Pl.V. indbr inges for
Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden
ankefristens udlob, henvises til vedlagte genpart af nævnets4')fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Katurfredningslovns § 13, § 34 og § 58.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 Telefax 64 71 SS 20

REG. NK. 22.2,00

Dato: 11. august 1993.
Journal nr.: Frs. 64/1993

Fjordens Dag,
Korsløkke Ungdomsskole,
att. Per Christensen og Torben Kjær,
Danmarksgade 10,
5000 Odense C.

Ved skrivelse af 16. juni 1993, fremsendt til
gennem Fyns Amt, har De i lighed med tidligere
ningsnævnet om tilladelse til på Enebærodde ved
Gabet at opstille telte.

fredning"snævnet
år ansøgt fred-
Martinegården og

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse om fredning
af Enebærodde af 12. oktober 1980, hvor det bl.a. fremgår, at der
ikke må opstilles telte på Odden.

Fyns Amt har i skrivelse af 14. juli 1993 anbefalet, at der med-
deles den fornødne dispensation.

.. Nævnet skal udtale:

Idet nævnet ikke finder, at opstilling af enkelte telte i en
tidsbegrænset periode vil stride mod fredningens formål, meddeler
nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 dispensa-
tion til opstilling af de ansøgte telte i forbindelse med Fjor-
dens Dag den 12. september 1993.

Nævnet forudsætter, at teltene straks fjernes efter Fjordens Dags
afvikling, og at der foretages oprydning.

ad.. \2.\ t 17-0(J~



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31. 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 SS 20

REG. HR. 2 2. 2 .O O

Dato: 19. a u g u s t 199 3

Journal nr.: f r s. 6 O / 19 93

Fyns Amt
Teknik- og miljøafdelingen
Amtsgården
Ørbæk vej 100
5220 Odense Sø

.. Ved skrivelse af 18. juni 1993 har Fyns Amt, Teknik- og miljøfor-
valtningen, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til opstilling
af en målestation på Enebærodde for en periode på 2 år. Det frem-
går af skrivelsen, at stationen består af et skab lavet af kryds-
finer, som af hensyn til mulig højvande og bølgeoverslag placeres
på 1,5 m høje pæle.

Stationen har været forsøgt opstillet på "den anden side" af Ga-
bet, men har ikke kunnet fungere tilfredsstillende på grund af
strømforholdene, hvorfor den ansøgte placering er den eneste mu-
lige for at gennemføre målingerne.

Odense Fjord er et af Fyns mest eutrofierede farvande, og projek-
.. tet skal belyse, hvor meget næringssalt fjorden belaster kystvan-

dene med, samt hvor meget næringssalt fjorden tilbageholder.

Målestationen vil blive opstillet på et areal, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980, hvoraf bl.a.
fremgår, at der ikke må opstilles skure eller master.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelsesla-
vens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte, idet fredningsnæv-
net under henvisning til formålet, og at der er tale om en tids-
begrænset periode på 2 år, ikke finder at det ansøgte vil stride

•
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mod fredningens formål.

Tilladelsen er som nævnt tidsbegrænset og udløber 1. september
1995.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,

stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

e Tilladelsen
bet.

må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er

r:~~f
næstformand

udlø-
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 23. juni 1994
Journal nr.: f r s. 29/ 1994

Otterup Kommune
Udvalget for Teknik og Miljø
Rådhuset
5450 Otterup

Ved skrivelse af 20. maj 1994 har Fyns Amt fremsendt Otterup kom-
munes ansøgning om tilladels~ til at etablere en anløbsbro ved E-
nebærodde.

Enebærodde er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. ok-
tober 1980, hvori det bl.a. fremgår, at yderligere bebyggelse ikke
må finde sted, og at terrænændringer ikke må foretages.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse, og under mødet
blev der forevist den endelige placering af anløbsbroen samt te g-tt ning over, hvorledes anløbsbroen vil komme til at se ud. Tegningen
er dateret 11. maj 1994.

Under mødet udtalte Fyns Amt og Danmarks Naturfredningsforenings
repræsentanter, at de ikke havde indvendinger imod broens place-
ring, men begge anbefalede, at man anvendte en så let konstruktion
som mulig, herunder navnlig, at brohovedet ikke blevet massivt
betonbrohoved, men i stedet et brohoved med pæle.

Fredningsnævnet skal udtale:



Nævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
tilladelse til det ansøgte, der efter nævnets opfattelse ikke
strider mod fredningens formål. Nævnet skal henstille, at der, så
vidt det er teknisk forsvarligt og økonomisk rimeligt, etacleres
en let brohovedkonstruktion, f. eks. ved pæle i stedet for et mas-
sivt betonbrohoved.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

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

, S. RaunhO("
næstformand
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20· Telefax 64 71 55 20

Dato: 11.08.94.
Journal nr.: frs. 35/94.

Fjordens Dag
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C

Ved skrivelse af 15. juni 1994, fremsendt gennem Fyns Amt den 12.
juli 1994, til fredningsnævnet har De i lighed med tidligere ~r
ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til på Enebærodde ved Marti-
negården og Gabet at opstille telte. Arealet er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse om fredning af Enebærodde af 12. okto-
ber 1980, hvor det bl.a. fremgår, at der ikke må opstilles telte
på odden.

Fyns Amt har i fremsendelsesskrivelsen anbefalet det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Idet nævnet ikke finder, at opstilling af enkelte telte i en tids-
begrænset periode vil stride mod fredningens formål, meddeler næv-
net herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 dispensation
til opstilling af de ansøgte telte i forbindelse med Fjordens Dag
den 11. september 1994.

Nævnet forudsætter, at teltene straks fjernes efter Fjordens Dags
afvikling, og at der foretages oprydning.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for' Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86



FREDNINGSNÆVNET
FOR FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20

Assens, d. 16.12.94
Sag nr. F. 63/1994

Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dato til:

Otterup Kommune,
Rådhuset, 5450 Otterup.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermunds-
gade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nær-
værende meddelelse.

P. N. V.

V1. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø. I

2. Fyns Amt, Natur- og vandmiljøafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø.
3 .
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Jan becher,

Krogsbøllevej 118, 5450 Otterup.
6. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt, vi

Flemming Byskov, Bystævnevej lA, 5750 Ringe.

~iljøministeriet
.kov- cgNaturstyrelsen ...('
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT Dato: 16. 12 .94.• Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Journal nr.: f r s. 63/94.

Otterup Kommune
Rådhuset
5450 Otterup

• Ved skrivelse af 4. august 1994 fremsendt fra Otterup Kommune til
Fyns Amt og videresendt af amtet til fredningsnævnet, har Otterup
Kommune ansøgt om tilladelse til at benytte et eksisterende hus
nær anløbsbroen på Enebærodde til information af turister.

Enebærodde er omfattet af fredningskendelse af 12. oktober 1980,
hvoraf bl.a. fremgår, at der ikke må foretages terrænændringer, og
der må heller ikke foretages yderligere bebyggelse.

Formålet med fredningen er at bevare de landskabelige værdier samt
beskytte de naturvidenskabelige interesser i området.

• Fyns Amt har i fremsendelsesskrivelsen af 18. november 1994 ud-
talt, at man ikke har indvendinger imod det ansøgte under forud-
sætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer af husets ydre.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50. Fredningsnævnets tilladelse
er betinget af, at, såfremt der sker ændringer på husets ydre,
skal dette spørgsmål vedlagt tegninger forelægges fredningsnævnet
til godkendelse.



Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

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

I l
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31. 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: O5 • 04 • 9 5 •• Journal nr.: frs. 13/95.

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Amtsgården
Ørbæk vej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 15. februar 1995 har De ansøgt om tilladelse til
at opstille en ca. 5m2 stor pavillon indenfor det fredede område
på Enebærodde i forbindelse med etablering af en cykelrute.

Det fremgår af sagen, at Fyns Amtsråd har vedtaget at anbefale e-
tablering af cykelruten og i den forbindelse placering af en in-
formations- og læpavillon på Enebærodde. Pavillonen ønskes op-
ført i tilknytning til det eksisterende hus nær anløbsbroen.

Det er i fremsendelsesskrivelsen oplyst, at Stiftelsen Hofmansga-
ve er indforstået med det ansøgte.

Otterup kommune har i skrivelse af 6. marts 1995 anbefalet det
e ansøgte.

Området er fredet i henhold tilOverfredningsnævnets kendelse af
12. oktober 1980, hvoraf bl.a. fremgår, at yderligere bebyggelse
ikke må finde sted.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.



Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at, uanset byg-
geforbudet i fredningskendelsen, findes det ansøgte, når henses
til formålet med pavillonen og pavillonens størrelse, ikke at
stride mod fredningens formål, jfr. herved naturbeskyttelseslo-
vens § l, stk. 2, nr. 3, hvorved loven også tilsigter at give be-
folkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt
forbedre mulighederne for friluftslivet.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

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

S. AaunhO~

næstformand
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 6471 5520

Dato: 2 8 • O 6 • 9 5 •

Journal nr.: frs. 32/95.

Fjordens Dag
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C

tt Ved skrivelse af 4. maj 1995 har Fjordens Dag ansøgt frednings-
nævnet om tilladelse til forskellige aktiviteter på Enebærodde på
Fjordens Dag den 11. september 1995.

Der ansøges om tilladelse til følgende:

Ved Martinegården (er reserveret):
Opstilling af telte på lejrpladserne til overnatning og
demonstration af lejrliv, inkl. bål på bålplads og gru-
bestegning.
Opstilling af telte til mindre udstillinger (plancher og
borde) .
Korte guidede ture ved Botanisk Forening.
Aktiviteter i strandkanten og ud for Martinegården: Ka-
jak- og kanosejladser, snorkeldykning, rejestrygning og
lystfiskeri.

Ved Gabet:
Anvendelse af "Svanen"s anløbsbro.

Hele området:
Den nødvendige biltrafik i forbindelse med transport af
arrangørernes grej.
Cykeltrafik ad stierne.
Guidede ture ved amtets naturvejledere.



Evt. trim-orienteringsløb på Odden ved Odense Oriente-
ringsklub.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt og Otterup
kommune, der begge har anbefalet det ansøgte.

Enebærodde er freddet i overensstemmelse med Overfredningsnævnets
kendelse af 12. oktober 1980.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved, at fredningsnævnet intet har at
erindre imod, at der afholdes Fjordens Dag med de aktiviteter, som

.. er beskrevet i ansøgningsskrivelsen og meddeler samtidig tilla-
delse til den ansøgte teltslagning.

Tilladelsen, der er enstemmig, meddeles i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50.

Fredningsnævnet går ud fra, at der som sædvanlig ryddes op efter-
følgende.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Na~urklagenævnet.

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

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

l /q
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• Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 SS 20 REG. NR. 02.11.. 00

Dato: 16/07-1996
Frs. 21/1996

Fjordens Dag
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C.

• Ved skrivelse af 8. maj 1996 har organisationen Fjordens Dag ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til aktiviteter på Enebærodde på Fjordens Dag søndag den 8. september
1996, alt i overensstemmelse med tidligere års arrangementer.

Arealet er fredet i henhold til kendelse af 12. oktober 1980, hvorfor fredningsnævnets
tilladelse er nødvendig.

Fyns Amt og Otterup kommune har ikke haft indvendinger mod ansøgningen.

Fredningsnævnet meddeler herved i lighed med tidligere år tilladelse til de pågældende

arrangementer på Fjordens Dag den 8. september 1996 og på vilkår som tidligere, om at
der sker hurtig oprydning efter afviklingen af Fjordens Dag.

• Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50.

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.
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•
Fredningsnævnet

for
Fyns Amt

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 06/08-1996
Frs. 37/1995

Fyns Amt
Natur- og Vandmiljøafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø.

REG.Nit 0122.00

• Vedr. Deres .j. nr. 8-70-51-8-471-6-96•

Ved skrivelse af 1. juni 1995 har Fyns Amt anmodet om fredningsnævnets stillingtagen
til et landfæste, som er etableret i forbindelse med en anløbsbro på Enebærodde, matr.
nr. l-a Hofmansgave Hovedgård, Norup.

Baggrunden for skrivelsen var, at Danmarks Naturfredningsforening havde henvendt sig
til amtet og gjort opmærksom på, at der ikke var givet tilladelse tii de rerrænændringer,
der var foretaget, og at der derfor ikke var givet tilladelse til opbygningen af landfæstet.

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet ved skrivelse af 23. juni 1994 gav Otterup
kommune tilladelse til etablering af en anløbsbro på Enebærodde.

Nævnet afholdt i sommeren 1995 møde og besigtigelse i sagen. Det blev oplyst fra am-
tets side, at man oprindelig havde regnet med, at et mindre brofæste kunne holde, men
det viste sig ikke at være tilfældet, hvorfor man etablerede et mere omfattende og mere
sikkert brofæste. Amtet var ikke tilstrækkelig opmærksom på, at denne ændring krævede
fredningsnævnets tilladelse, og amtet har beklaget dette. Amtet har fremhævet, at det nu-
værende brofæste er nødvendigt, for at det kan modvirke vandmasserne fra fjorden.
Endvidere har amtet fremhævet, at brofæstet vil se anderledes ud, når der er forløbet et
halvt til et års tid, idet vandet vil ændre kysten, så brofæstet ikke bliver så markant.

Statsskovdistriktet udtalte under mødet, at der var store kræfter i vand masserne i fjor-
den, hvorfor man fandt det nødvendigt med et rimeligt kraftigt brofæste.

Under mødet enedes man herefter om at udsætte sagen for at se, hvilke ændringer vand-eMiljø· og Energfmfnlsterlet
.J.nr SN 1qqR i' I .• :~' ~~
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masserne ville foretage på brofæstet.

Nævnet har herefter i juli 1996 foretaget besigtigelse af brofæstet, og det konstateredes,
at brofæstet er mindre synligt og markant, end det var i 1995, på grund af de ændringer

vandmasserne har foretaget.

Danmarks Naturfredningsforening har ved skrivelse af 23. juni 1996 overfor nævnet ud-
talt, at man nu kan godkende det nye landfæste og har udtrykt håb om, at tidens tand
samt almindelig vedligeholdelse vil gøre anlægget mindre iøjnefaldende.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved efterfølgende godkendelse af brofæstet på betingelse

af, at brofæstet holdes i ordentlig stand.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der det pågældende sted er behov
for et stærkt brofæste, for at det kan holde og modstå vand masserne og endvidere lagt
vægt på, at vandmasserne tilsyneladende med tiden vil bevirke, at brofæstet bliver min-
dre synligt i terrænet, hvilket allerede har kunnet konstateres inden for det sidste år.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50.

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 .

•



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 6471 55 20

Dato: 08.07.97.
Journal nr.: Fr s. 24/97.

Fjordens Dag
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C

• Ved skrivelse af 14. maj 19~7 har Fjordens Dag ansøgt om tilla-
delse til aktiviteter på Enebærodde pa Fjordens Dag - søndag den
14. september 1997 - i lighed med tidligere år. Aktiviteterne er
næfmere beskrevet i ansøgningsskrivelsen.

Enebærodde er fredet ved kendelse af 12. oktober 1980.

Fredningsnævnet skal herved meddele, at nævnet ingen indvendinger
har mod det ansøgte, der ikke strider mod fredningens formål.
Fredningsnævnet går ud fra, at der bliver ryddet op efter aktivi-
teterne.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

/
( Raunhof!

næstformand



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 7I 10 20· Telefax 64 71 55 20

Dato: '2 l. a p r i l l 998

Journal nr.: F r s. 8/98

Fyns Amt

Miljø- og Arealafdelingen

0rbækvej 100

5220 Odense Sø REb. Nf( 012.1..00.

• Vedr.: J.nr. 8-70-52-22-471-2-94. Etablering af færiste på Enebærodde.

Ved skrivelse af 20. februar 1998 har Fyns Amt ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til

at etablere 4 færiste på tværs af eksisterende vej på Enebærodde. I forbindelse med færi-

stene etableres en faldlåge til brug for den gående færdsel.

Området er fredet i henhold tilOverfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980,

hvorefter der ikke må foretages terrænændringer , og fredningsnævnets tilladelse til det

ansøgte er nødvendig.

Efter det oplyste er der tale om traditionelle færiste (hul i jorden overdækket med jern-

rør) .• Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Otterup kommune, der i skrivelse af 12.

marts 1998 har udtalt, at man ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod

fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. 1.
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 78, stk. 2, indbringes for

Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til

fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsenbortfalder.såfremtden,~kk:.-"ce;! år efter. dener meddelt.

S./Raunholt r
•
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Fjordens Dag
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C. REG. NR. 02.22... °0-

,

• Ved skrivelse af 8. juni 1998 har Fjordens Dag ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til
afholdelse af det årlige naturarrangement den anden week-end i september. Da Ene-
bærodde er et af fjordens vigtigste aktivitetssteder , har Fjordens Dag ansøgt om tilla-
delse til forskellige former for trafik som nærmere beskrevet i ansøgningen samt tilla-
delse til opstilling af lejrpladser til overnatning og demonstration af lejrliv .

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 22. juni
1998 har udtalt, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet har ingen indvendinger mod det ansøgte, der herved tillades på betin-
gelse af, at der som sædvanlig sker oprydning umiddelbart efter arrangementet.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk.!.

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.

S. Raunholt

, e.o. I

I I

,/t {{t'c /( {l ~(tfZ1'~
/ Alice Knudsen

kLfm.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520
Dato: 1. marts 1999

Journal nr.: Frs. 7/99

Odense Havn
Londongade 1
5000 Odense C.

•
Ved skrivelse af 25. januar 1999 har Odense Havn fremsendt en ansøgning til Fyns Amt
om tilladelse til flytning af ledefyr på Enebærodde, alt i overensstemmelse med beskri-
velsen i den fremsendte skrivelse og de vedlagte tegninger.

Fyns Amt har i fremsendelsesskrivelse af 8. februar 1999 meddelt, at der er tale om at
flytte 2 ledetyr på Enebærodde ca. 90 meter.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980 må der ikke opstilles master
0.1.

Fyns Amt har anbefalet, at der meddeles den fornødne tilladelse, idet der er tale om
flytning af 2 eksisterende fyF, hvis placering af bestemt ar besej1ingsforholdene.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der - henset til, at flytningen
sker af hensyn til besejlingsforholdene - ikke ses at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk.!.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives ti,l
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 10 20 - Telefax 64 71 5520
Dato: 19. juli 2000

Journal nr.: Frs. 29/2000

Fjordens Dag
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C.

Ved skrivelse af 28. april 2000 har Fjordens Dag ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til
afholdelse af det årlige naturarrangement den 9. og 10. september 2000. Da Enebærodde
er et af fjordens vigtigste aktivitetssteder , har Fjordens Dag ansøgt om tilladelse til for-
skellige former for trafik som nærmere beskrevet i ansøgningen samt tilladelse til opstil-
ling af lejrpladser til overnatning og demonstration af lejrliv .

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 6. juni 2000
har udtalt, at amtet ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet har ingen indvendinger mod det ansøgte, der herved tillades på betin-
gelse af, at der som sædvanlig sker oprydning umiddelbart efter arrangementet.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk.!.

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.

s.• unholt ~f
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Journal nr.: Frs. 2212002

Fjordens Dag
Sekretariatet
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C.

•
- - -

Ved skrivelse af 2'. maj 2002 har Fjordens Dag ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til
afholdelse af naturarrangementet Fjordens Dag den 7. og 8. september 2002. Arrange-
mentet ønskes afholdt i lighed med tidligere år på Enebærodde. Enebærodde er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980, hvorefter fredningsnævnets tilla-
delse er nødvendig til arrangementet.

Arrangementet er nærmere beskrevet i ansøgningen og er i det væsentlige i overensstem-
melse med tidligere år.

Fre<;lningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Otterup kommune, der i skrivelse af 19.
juni 2002 har udtalt, at man ingen bemærkninger har til det ansøgte.

Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af
31. maj 2002 har henvist til udtalelse vedrørende ansøgningen sidste år, hvor amtet ud-
talte:

" ..... at vi ingen indvendinger har i gennemførelse af Fjordens Dag, som
ansøgt.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980.

Bilkørsel forudsætter dispensation fra § 5.

Opstilling af telte forudsætter dispensation fra § l.

De øvrige aktiviteter strider ikke imod nogen fastsatte bestemmelser, men ar-
rangementet som helhed forudsætter måske en dispensation fra § 7, idet der
ikke er tale om en "ekskursion og videnskabelige studier" .

"
l'

Fredningsnævnet skal udtale:

• Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til afholdelse af Fjordens Dag den 7. og 8.
september 2002 som nærmere beskrevet i ansøgningen af 2. maj 2002.

I ,

'l(}e{ - I).~f t - 00 \1
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Tilladelsen er som tidligere år betinget af, at der umiddelbart efter arrangementet sker
oprydning.

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.

S Raunholt ~
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Fjordens Dag
Sekretariatet
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C.

Fjordens Dag har den 15. maj 2003 ansøgt om tilladelse til aktiviteter på Enebærodde på
Fjordens Dag i 2003 i overensstemmelse med tidligere afholdte Fjordens Dag arrangemen-
ter.

Arrangementet er nærmere beskrevet i ansøgningsbrevet.

Fyns Amt har i skrivelse af 28. maj 2003 udtalt, at amtet ikke har indvendinger imod, at
fredningsnævnet meddeler dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober
1980, dels dispensation fra § 1 til opsætning af telte, dels fra § 5 til bilkørsel og til arran-
gementet som helhed i henhold til § 7.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i lighed med tidl~gere år tilladelse til arrangementet på
vilkår, at der umiddelbart efter arrangementet sker oprydning.

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

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, 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.

~I
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Dato: 23. august 2004
Journal nr.: Frs. 30/2004

Fjordens Dag
Sekretariatet
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C.

Fjordens Dag har den 14. maj 2004 ansøgt om tilladelse til aktiviteter på Enebærodde på
Fjordens Dag i 2004 i overensstemmelse med tidligere afholdte Fjordens Dag-arrangemen-
ter.

Arrangementet er nærmere beskreve~ i ansøgningen.

Enebærodde er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 22. juni 2004 anbe-
falet, at der meddeles dispensation til de ansøgte aktiviteter.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i lighed med tidligere år tilladelse til arrangementet på
vilkår, at der umiddelbart efter arrangementet sker oprydning .

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

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, 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 .
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Dato: 7. september 2005
Joumal nr.: Frs. 38/2005

Fjordens Dag
Sekretariatet, Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C.

Fjordens Dag har ved brev af 9. maj 2005 ansøgt om tilladelse til aktiviteter på Enebær-
odde på Fjordens Dag i 2005 i overensstemmelse med tidligere afholdte Fjordens Dag-
arrangementer.

Arrangementet er nærmere beskrevet i ansøgningen.

Enebærodde er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 26. juli 2005 har
anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte aktiviteter.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i lighed med tidligere år tilladelse til arrangementet på
vilkår, at der umiddelbart efter arrangementet sker oprydning.

• 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.

S. Raunholt• Ide~~

Alice Knudsen
kontorfuldmægtig

Mrl4-/21//~ - 0(1/1
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FOR

FYNS AMT
Toftevej 31. 5610 Assens

Tlf. 64 71 LO20 - Telefax 64 71 55 20
Dato: l. september 2006

Journal nr.: Frs. 5312006
Fjordens Dag
Sekretariatet, Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C.

•
Fjordens Dag har ved brev af 19. maj 2006 ansøgt om tilladelse til aktiviteter på Ene-
bærodde på Fjordens Dag 2006 i overensstemmelse med tidligere afholdte Fjordens Dag-
arrangementer.

Arrangementet er nærmere beskrevet i ansøgningen.

Enebærodde er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980.

Danmarks Naturfredningsforening har i brev af 28. juni 2006 har tiltrådt ansøgningen.

Otterup kommune har i brev af 22. juni 2006 meddelt, at kommunen ikke har bemærknin-
ger til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet meddeler herved i lighed med tidligere år tilladelse til arrangementet på
vilkår, at der umiddelbart efter arrangementet sker oprydning .• 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 udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

S. Raunholt
i dennel1;vær u rskrevet af

~~us
.$IYS - /:2/. 00.26 (J kontorfuldmægtig
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" Fredningsnævnet
for Fyn

Albanigade 28, 5000 Odense C
Tlf 66 11 47 12 - Telefax 66 1297 12

Odense, den 29. august 2007
Journal nr.: Frs. 20/2007

Fjordens Dag
Sekretariatet
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade 10
5000 Odense C.

Aktiviteter på Enebærodde på Fjordens Dag 2007

I en ansøgning af29. maj 2007 har Sekretariatet for Fjordens Dag ved Per Christensen an-
søgt om dispensation til følgende aktiviteter på Enebærodde:

Hele området:

1. Den nødvendige biltrafik i forbindelse med transport af arrangørernes grej
2. Cykeltrafik på vejene
3. Hestevognskørsel på vejen fra Leddet til Martinegården og videre til Svanens anløbs-

bro
4. Guidede ture, bl.a. ved Dansk Botanisk Forening

Anvendelse af Svanens anløbsbro:

5. Sejlads over Gabet til Romsøbåden, kreaturbåd og Diving 2000 eller tilsvarende både

Ved Martinegården (er reserveret)

6. Opstilling aftelte på lejrpladserne til overnatning og lejrliv, inkl. bål på bålplads
7. Opstilling af telte til mindre udstillinger (plancher og borde)
8. Mountainbikekørsel i området ved Martinegården
9. Vandaktiviteter - sejlads og dykning på Kattegatsiden.

Det er oplyst, at arrangementet afholdes den 9. september, at telte og udstillinger opstilles
den 8. september, at de 5 odenseanske ungdomsskoler laver et arrangement med elever på
Enebærodde den 7. september, og at telte og oprydning fjernes straks efter Fjordens Dag.

På fredningsnævnets foranledning har Fjordens Dag nærmere beskrevet punkt 8, mountain-
bikekørsel i området ved Martinegården. I beskrivelsen hedder det:

"
Lørdag d. 8. sep. Adventurecampe for tilmeldte unge fra Odenses ungdomsskoler.
Mountainbiketeknik på stierne omkring Martinegården og på Martinegårdens lejr-
plads og mellem træerne der omgiver samme.
Søndag d. 9. sep. Fjordens Dag udlåner mountainbikes til gæster. Der vil her udeluk-
ket blive kørt på stierne/vejede mellem Martinegården og Gabet.

"



Side 2/3

Enebærodde er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980. I fredning s-
kendelsen hedder det bl.a.:

"
Fredningen tilsigter i første række at bevare landskabelige værdier i området og be-
skytte de til området lmyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig botanisk og
zoologisk henseende, bl.a. ved foranstaltninger til bevaring eller genskabelse af øst-
danske hedesamfund. Fredningen tilsigter endvidere at give offentligheden en øget
adgang til Enebærodde under respekt af de naturvidenskabelige interesser.

§ 1 Yderligere bebyggelse på ikke finde sted, og der må ikke opstilles skure eller
andre indretninger af bygningsmæssig karakter, ej heller campingvogne, telte
eller andre til beboelse tjenlige indretninger.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at teltslagning på de af Det
danske Spejderkorps benyttede 5 lejrpladser ved Martinegården kan finde sted
i samme omfang som hidtil.

§ 5 Kørsel med bil, motorcykel eller knallert, bortset fra nødvendig arbejdskørsel
og anden hermed ligestillet kørsel, må ikke finde sted.

§ 7 Der tillægges almenheden ret til at færdes til fods og på almindelig cykel ad til
til enhver tid eksisterende veje langs Enebæroddes kyster og ad tværvej en ved
Martinegården.

Efter forudgående henvendelse til ejeren kan ekskursioner og videnskabelige
studier foretages på de fredede arealer.

"

Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Statsskovdistrikt, har den 19. juni 2007 indstil-
let, at det ansøgte tiltrædes.

Nordfyns kommune har den 22. juni 2007 anbefalet, at der gives dispensation
til de ansøgte aktiviteter.

Danmarks Naturfredningsforening vlafdelingsformanden Nordfyn, har den 16.
juli 2007 meddelt, at foreningen ikke har noget at indvende mod aktiviteterne
på Enebærodde i forbindelse med Fjordens Dat 2007.

Miljøcenter Odense har den 4. juli 2007 bl.a. udtalt:

"
Det er Miljøcentrets opfattelse, at kørsel med bountainbike udenfor de etable-
rede veje og stier vil være i strid med fredningen s mål, da færdsel udenfor veje
og stier ikke generelt er tilladt, jf. fredningskendelsens § 7. Mountainbike kør-
sel medfører en del slitage på vegetationen og er som sådan hård ved landska-
bet. Miljøcenter Odense vurderer således, at det ikke vil være i tråd med fred-
ningens formål at give den ønskede tilladelse hertil. En tilladelse til at køre
udenfor vejene i forbindelse med et større offentligt arrangement frygtes endvi-
dere at kunne give besøgende det indtryk, at denne type aktivitet er tilladt ge-
nerelt. De efterfølgende virlminger kan derfor frygtes at være ret stor slitage på
vegetationen. Ønsker man at give dispensation, anbefales det således, at tilret-
telæggelse afrute sker i samarbejde med eksempelvis Odense kommune, så ru-
ten lægges der, hvor generne er mindst mulige.

"
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Fredningsnævnet udtaler:

Ansøgningerne anført som nr. 2, 3, 5 og 9 er ikke omfattet af eller i strid med fredningsbe-
stemmelserne, hvorfor det ikke kræver fredningsnævnets stillingtagen.

Ansøgningerne nr. 1,4,6 og 7 kan tillades, idet det dog præciseres, at teltslagning under 6
og 7 alene må finde sted på de etablerede teltpladser.

Fredningsnævnet meddeler endvidere dispensation til kørsel med mountainbike anført som
nr. 8, idet kørslen dog alene må finde sted på veje og teltpladsen, men ikke "mellem træer-
ne, der omgivet samme". Fredningsnævnet finder, at kørsel uden for de anførte områder er i
strid med fredningens formål om at beskytte naturen uden for stier og teltplads.

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 udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Fjordens Dag
Sekretariatet
Korsløkke Ungdomsskole
Danmarksgade I 0
5000 Odense C

Aktiviteter på Enebæroddc på Fjordens Dag 2014.

fjordens Dag har ved udateret skrivelse ansøgt om dispensation til
- Opstilling af telte til mindre udstillinger
- Naturudstilling på ruten til Martinegården

Afgørelse

fredningsnævnets formand finder, at der også i år kan gives dispensation til de to aktivite
ter, der kræver dispensation - opstilling af telte til mindre udstillinger, og til natui-udstilling
på ruten til Mailinegården -.

Afgørelsen er truffet af formanden alenejf. § 10, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 1173 af 20.
november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Natur- og
Miljøklagenævnet af de i samme lovs § $6 nævnte klageberettigede. Klagen indgives skrift
ligt til Fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf naturbeskyttel
seslovens § $7, stk. 2.

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

Det er en betingelse for Natur- og Miljoklagenævnets behandling af din klage, at du ind-
betaler et gebyr på 500 kr.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljoklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Du skal benytte denne opkrævning ved indbeta
ling af gebyret. Natur- og Miljoklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur-
og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Be
tales gebvret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage. afvises
klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøk
lagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist. manglende klageberet

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
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kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af

frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle

sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret. hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller forstein

stansen om projekttilpasninger. og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage. eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljoklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod

at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at
klager har et afgorelsesudkast i partshoring.

Jør) tèrsen
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Afgørelse af 13. maj 2015 
 
Fjordens Dag har i lighed med de tidligere år ansøgt fredningsnævnet om dispensation fra fredningen af 
Hofmansgave til afholdelse af aktiviteter på Enebærodde under Fjordens dag. I ansøgningen, der er dateret den 20. 
april 2015, oplyser ansøgeren, at der søges om tilladelse til: 
 

• Opstilling af telte til mindre udstillinger 
• Naturudstilling på ruten til Martinegården 

Det fremgår endvidere, at teltene og udstillingen, der opstilles den 12. september 2015, fjernes straks efter Fjordens 
dag, søndag den 13. september 2015, og den nødvendige oprydning foretages.  
 
Opstillingen vil ske i området omkring Martinegården, Halshusene 41, Enebærodde, 5450 Otterup.  
Ansøgningen svarer til ansøgninger fra tidligere år, som er imødekommet af fredningsnævnet.  
 
Sagens behandling 
 
Afgørelsen er truffet af formanden alene med hjemmel i § 10, stk. 5 i bekg. Nor. 1173 af 20. november 2006 om 
forretningsorden for fredningsnævn.  
 
Sagens afgørelse 
 
Idet fredningsnævnets formand ikke finder, at opstilling af enkelte telte og etablering af en midlertidig 
naturudstilling i en periode på nogle få dage vil stride mod fredningens formål, meddeler nævnets formand 
dispensation til opstilling af telte til mindre udstilling og etablering af naturudstilling på ruten ved Martinegården i 
forbindelse med aktiviteten Fjordens Dag den 13. september 2015. Dispensationen er givet med hjemmel i 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og under forudsætning af, at teltene og udstillingen fjernes straks efter afvikling 
af Fjordens Dag, og at der foretages oprydning.  
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Såfremt der indgives en klage, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og stadfæstet 
af Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

 
Anni Højmark 
formand 

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 6217 2007 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. 17/2015  
Dato: 18. maj 2015 

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.nmkn.dk/
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Nordfyns Kommune
v/Jacob Nielsen

Afgørelse af 19. august 2019

Formandsafgørelse, hvorved der meddeles dispensation til opsætning af skilte/skråborde og 
bord/bænkesæt på Enebærodde

Nordfyns Kommune har ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at opsætte i alt 8 skråborde, 11 
bord/bænkesæt samt 1 vejviserskilt på Enebærodde, der er beliggende indenfor fredningen af 
Hofmansgave. Baggrunden for ansøgningen er, at Nordfyns Kommune ønsker at øge oplevelsen for de 
mennesker, der besøger Enebærodde og give dem en mere tidssvarende formidling og oplevelse. 
Opsætningen sker delvis til erstatning for udtjente skilte og bord/bænkesæt. 

Området ejes af Stiftelsen Hofmansgave, og den ønskede placering, som fremgår af kortet nedenfor, sker 
på følgende matr.nr. 1p – 1i – 1q – 1d Hofmansgave Hgd., Norup med adressen Hofmansgavevej 23 og 
Halshusene 45, 5450 Otterup.

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-16-2019
Dato: 19. august 2019



Fredningen

Hofmansgavefredningen blev besluttet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980. Formålet 
med fredningen er landskabsbevaring og naturpleje samt sikring af adgangsmuligheder for offentligheden. 

Fredningen indeholder et sædvanligt forbud mod bebyggelse og opstilling af skure, campingvogne, telte, 
master m.v. 

Sagsfremstilling

Der er tale om 8 skråborde, 11 bord/bænkesæt og 1 vejviserskilt, som tjener et offentligt formål til støtte 
for friluftslivet og som er frit tilgængeligt for områdets besøgende. Placeringen sker fortrinsvis på steder, 
hvor der i forvejen er placeret et bord/bænkesæt, en skraldespand eller et skilt, som en tilføjelse eller 
erstatning, og hvor der færdes mange besøgende. Desuden fremgår det af ansøgningen, at man vil tage 
hensyn til, at placeringen så vidt muligt ikke forstyrrer udsigten. 

Materialevalget:
Der er tale om et materialevalg og en dimensionering, der er standardiseret i Nordfyns Kommunes 
kvalitets- og designmanual. Bord/bænkesæt er udført i 3 mm. 4-kantet galvaniseret stålrør med hårdttræ, 
trykimprægneret fyr eller sort EV-plank (Miljøren Polystyren). Skråbordene er lavet af polycarbonat 
(dimension 415 x 300 mm), og til skråbordene er der bestemte skabeloner afhængig af emnet, der skal 
formidles om. Skråbordene vil stå på en stander af pulverlakeret aluminiumsprofil 150 x 12 mm. med 
usynlige svejsede samlinger (dimension 150 x 150 x 1140 mm).
Træpullert til vejviserskiltet er lavet af ege- eller robinietræ (dimension 125 x 125 mm, h=1500 mm) med 
piktogrammer, som viser vej til Martinegården og Fyret. 

De pågældende installationer agtes placeret således:
” Ved de nye lokaliteter ønskes der opstillet: 

1. To skråborde; et skråbord med generel information om Enebærodde (Nordfyns Kommune) og et 
skråbord som informerer om Nordfyns andre naturperler (Nordfyns Erhverv og Turisme). Placeres 
foran busken ved lågen (fig. 3). 

2. Et skråbord (Nordfyns Kommune) der fortæller om klimasikring af Enebærodde samt et nyt 
bord/bænkesæt. Placeres hvor det gamle bord/bænksæt står (fig. 7). 

3. Et skråbord om fremtidig EU-projekt Better BirdLIFE (opsættes kun hvis projektet realiseres). 
Placeres ved siden af et allerede eksisterende skilt fra Naturstyrelsen (se fig. 4). 

4. Et skråbord (Nordfyns Kommune) om fuglelivet på og omkring Enebærodde samt et nyt 
bord/bænkesæt. Placeres hvor det gamle bord/bænksæt står. 

5. Opsætning af vejviserskilt. 

6. Et skråbord (Nordfyns Kommune) om Martinegården, som placeres ved skraldespanden og vejen (se 
fig. 5). Her ønsker kommunen desuden at placere fire borde/bænkesæt, til gavn for dagsgæsterne, 
spejderne og Fjordens dag. To bord/bænkesæt placeres NØ for Martinegården, hvor der står to 
ældre bord/bænkesæt. SØ for Martinegården på et grønt areal placeres de sidste to borde til højre 
for vejen på fig.5. 



7. Et skråbord (Nordfyns Kommune) om hugormen, samt to bord/bænkesæt. Placeres hvor det 
nuværende bordbænkesæt står og nr. 2 bord placeres 5- 10 m fra nr. 1 på modsatte side af 
skraldespand og langs stien. 

8. Et skråbord (Nordfyns Kommune), om Fyrets historie samt tre bord/bænkesæt. Placeres hvor 
nuværende bord/bænkesæt står og tæt på skraldespand med 5-10 meters afstand i mellem (fig. 6).

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 110 (fuglebeskyttelsesområde nr. 75 og 
habitatområde nr. 94)

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 75:

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 94:

Høring

Ejeren, Stiftelsen Hofmansgave har meddelt, at de ikke har indvendinger mod projektet. 

Miljøstyrelsen har udtalt, at det ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre en væsentlig 
negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Kystdirektoratet har meddelt dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15 til det 
ansøgte. 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i henhold til forretningsorden for fredningsnævn § 
10, stk. 5, da sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål. 



Da der er tale om opstilling af beskedne anlæg, delvis til erstatning af eksisterende, som understøtter 
fredningens formål om at sikre offentlighedens adgang og dermed oplevelse af stedet, og disse placeres 
nær eksisterende faciliteter og hvor der færdes mange mennesker, meddeler fredningsnævnet 
dispensation til det ansøgte. 

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

Det er under henvisning til Miljøstyrelsens og Kystdirektoratets vurdering tillige nævnets vurdering, at det 
ansøgte ikke påvirker Natura 200-området væsentligt eller vil ødelægge eller beskadige plantearter eller 
leve- eller voksesteder for de dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

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 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 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 og www.nmkn.dk.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Nordfyns Kommune 
 
 
 

 
Formandsafgørelse af 16. marts 2023 

 
Ansøgning om dispensation til at opstille en oplysningstavle 
 
Nordfyns Kommune har ved mail af 30. november 2022 ansøgt om dispensation til at opstille en 
oplysningstavle på matr.nr. 1p Hofmansgave Hgd., Norup. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag som en formandsbeslutning i henhold til 
forretningsordenens § 10, stk. 5. 
 
Sagsfremstilling 
 
Af ansøgningsmailen fremgår blandt andet: 
”… 
Vi har en dyreholder som har bedt os om at opstille en oplysningstavle om, hvordan man omgås fritgående, 
græssende kreaturer, især når man har hund med på gåturen. Tavlen skal stå for enden af Ausasvej, der 
hvor der er en bom hen over vejen der filtrerer kørende trafik fra gående (se kortudsnit nedenfor). 
 
Vi planlægger en A3 (måske A2) tavle i portrætformat, opsat på en standard 2500mm stålstander 
(https://www.shopsign.dk/standere-250cm). Standeren nedgraves 800mm, så skiltet bør ende med at stå i 
”øjenhøjde” for voksne forbipasserende. 
  
Vi vil hermed gerne ansøge om dispensation til opstilling af dette skilt indenfor fredningen. Vi mener selv at 
formålet med skiltet er almennyttigt, og at den placering vi har valgt IKKE kompromitterer de fredede 
landskabelige værdier i området. Endelig vil skiltet kun stå få meter inde i fredningen, hvis det står ved 
bommen. 
…” 
Af hjemmesiden, som kommunen henviser til, fremgår nedenstående eksempel på et skilt:

 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-48-2022 
Dato: 19. marts 2023 

https://www.shopsign.dk/standere-250cm


 

 
Det ansøgte skilts omtrentlige placering i fredningen er vist med blå prik. Fredningen er vist med gul streg. Natura-
2000 område nr. 110 (Habitatområdenr. 94 og Fuglebeskyttelsesområdenr. 75) Odense Fjord er vist med lilla striber 
og grønne tern. 

 
Fredningen 
 
Området ligger inden for fredningen af Hofmansgave, Enebærodde, der blev fredet ved 
Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1980. Af Overfredningsnævnets kendelse fremgår blandt 
andet følgende om formålet med fredningen: 
 
”… 
Fredningen tilsigter i første række at bevare de landskabelige værdier i området og beskytte de til området 
knyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig botanisk og zoologisk henseende, bl.a. ved 
foranstaltninger til bevaring eller genskabelse af østdanske hedesamfund. Fredningen tilsigter endvidere at 
give offentligheden en øget adgang til Enebærodde under respekt af de naturvidenskabelige interesser. 
…” 
 
Fredningen har desuden følgende bestemmelser, som omhandler installationer i det fredede område: 
 
”… 
§ 1.   Yderligere bebyggelse må ikke finde sted, og der må ikke opstilles skure eller andre 

indretninger af bygningsmæssig karakter, ej heller campingvogne, telte eller andre til beboelse 
tjenlige indretninger. 

… 



§ 2.   Der må ikke opstilles master eller føres luftledninger hen over de fredede arealer. Disse må 
heller ikke benyttes til henkastning af affald, som bilophugningspladser eller til lignende formål 

…” 
 
Høring 
 
Friluftsrådet har ved mail af 19. december 2022 udtalt blandt andet: 
 
 
”… 
Friluftsrådet vil gerne se positivt på denne ansøgning, da vi her er i noget centralt om offentlig afgang og 
tryghed for besøgende uden at skade de græssende dyr og skabe ekstra udgifter for dyre holder.  
…” 
 
Danmarks naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har valgt ikke at udtale sig. 
 
Denne sag er afgjort på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Denne afgørelse træffes som en formandsbeslutning, da det ansøgte, således som det er beskrevet, 
skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, jf. forretningsordenens § 10, stk. 
5. 
 
Opstillingen af det ansøgte skilt understøtter fredningens formål om at øge adgangen til området og 
påvirker med sin størrelse og udførelse ikke omgivelserne på en sådan måde, at det er i strid med 
fredningens formål om at bevare de landskabelige værdier og naturvidenskabelige interesser i området. 
 
På denne baggrund og henset til det oplyste om, at skiltet skal placeres et sted, hvor det forekommer 
naturligt at opstille et oplysningsskilt som det ansøgte, meddeler formanden dispensation som ansøgt. 
 
Under hensyn til det oplyste om hvorledes skiltet skal opsættes, skiltets dimensioner og de anvendte 
materialer er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den meddelte dispensation, 
ligesom formanden vurderer, at det ansøgte ikke skader integriteten af Natura-2000 område nr. 110 
(Habitatområdenr. 94 og Fuglebeskyttelsesområdenr. 75) Odense Fjord. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 

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


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 
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