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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Svendborg Amtaraadskreds.

Aar 1938 den 21.Juli holdt Fredningsnævnet Møde ved Skovfoged-
huset "Ottos Minde" under Valdemar Slot.

Til Stede var Formanden Dommer O.Waage Jensen, Greve Chr.
Ahlefeldt Laurvig Lehn samt det for Landet Sogn valgte Medlem
Dyrlæge P.Petersen og det for Bjerreby Sogn valgte Medlem Snedker-
mester Illemann.

Der foretoges:
Nr. 3/1938 Behandling af Spørgsmaalet om Fredning

af en Kyststrækning langs "Lunkebugten'

For Lensbaron Juel-Brookdorff mødte Skovrider Aa. Bavngaard
ifølge Fuldmagt, der fremlagdes:

For Naturfredningsforeningen mødte Pastor Nielsen.
For Bjerreby Sogneraad mødte Møller M.Jensen.
Amtsraadet var indvarslet, men havde ikke givet Møde.
Der blev derefter indgaaet følciende Forlig:
Den paa Matr.Nrne. 10~, llQ, 11~, l2~, 24~, 25~ Lundby By,

Landet Sogn og 47~ Bjerreby By og Sogn liggende oa 2~ km lange
Kyststrækning - herunder den saakaldte Lilleskov - langs Svendborg-
Vemmenæs Landevej, mellem denne og Kystlinien til "Lunkebugten",
regnet mod Nord fra det Sted, hvor Landevejen oa 300 m nord for
9 km-Stenen naar ud til Kysten og mod Syd (Øst) indtil 200 m øst
for l]. km.-Stenen, fredes.

Fredningen iværksættes paa nedennævnte Maade:
Den paa Omraadet værende Fredskov skal stedse opretholdes

som saadan.
Den forstmæssige Behandling skal foretages saaledes, at karak-

terfulde Træer bevares.
Grenekapning ud mod Vejen maa i en Højde af over 5 m kun finde

Sted med Fredningsnævnets Samtykke.
Enhver Form for Bebyggelse- herunder Opførelse af Skure og

Badehuse m.m. - paa Omraadet er forbudt.
Skilte, Telefonmaster og ligenende maa ikke opstilles paa det
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fredede Omraade.
Paataleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Svendborg

Amtsraadskreds.
Nærværende Forlig kan tinglyses paa de paagældende Matr,Nre.
For hver Ende af Omraadet vil Afmærkning være at foretage

ved Anbringelse af Natursten med Mærkerne F.
en Krone.
For Ejeren:
Aage Bavngaard Ahlefeldt Laurvig Lehn

Otto IllemannP.Petersen
Melchior Jensen
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Afgørelser - Reg. nr.: 00606.00

Dispensationer i perioden: 08-01-1998



Fredningsnævnet
for

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

Dato: 8. januar 1998
Frs. 68/97

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

RE~ MR. (J~ Ob -00'

Vedr.: Deres ,j.nr. 8-70-51-8-479-7-97.

Ved skrivelse af 14. november 1997 har De fremsendt en ansøgning om fældning af træ-
er ved Lunkebugten, Svendborg kommune. Ansøgningen er indgivet af Valdemar Slots

Skovdistrikt.

I skrivelsen er det oplyst, at det akut drejer sig om et stort udgået asketræ i den østlige
del af fredningen. Træet står tæt på vejen, og det er amtets vurdering, at der hurtigst
muligt bør gives en tilladelse til at fælde træet, idet det udgør en sikkerhedsrisiko.

Amtet stiller ikke krav om gentilplantning, idet træet står i tilknytning til andre træer.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til fældning af det udgåede asketræ i den
østlige del af fredningen.

Såfremt der ønskes yderligere træer fældet, skal der indgives fornyet ansøgning til fred-
ningsnævnet, der herefter vil tage stilling til sagen.

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

lovens § 50, stk. l.

..
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.

Mi/jø- og Energlminfsterlet
J.nr. SN 1996 "/ l ,/.-<.J/'i7-~O()/

- 9 JAN. 1998
Akt. nr. I. ~
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

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



Fredning Fyns amt.

Kommune: Svr2I1d borg

Sogn Reg. nr.: 479-09-03
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Svendborg Kommune 
v/Henriette Mørck 
 
 
 
 
 
 
Protokol for Fredningsnævnet for Fyn i sagen FN-FYN-40-2016 
 
Svendborg Kommune har den 3. januar 2017 i en mail oplyst fredningsnævnet om følgende: 
 
”Svendborg Kommune har fået foretaget en nærmere undersøgelse af de fredningsmæssige forhold… 
 
Vi har således ved landinspektør fået vejskellet opmålt for de berørte matrikelnumre 12b, 11d og 24b 
Lundby By, Landet. Landinspektør Klaus Weitemeyer fra GeoPartner udtaler ved mail af 2. januar 2016 
(formentlig 2017): 
”Som aftalt, så har vi afmærket vejskellet ud for matrikelnumrene 12b, 11d og 24b Lundby By, Landet. 
Vejskellet er fastlagt ved opmåling i 1936 og matrikulær godkendt i 19137. Vejtræerne langs de føromtalte 
matrikler står på selve vejarealet.” 
Da vejarealet, hvor træerne er placeret er udskilt allerede i 1936-37, dvs. før arealet langs Vemmenæsvej 
blev fredet ved fredningsdeklaration af 21. juli 1938, vurderer kommunen hermed, at træerne på vejarealet 
ikke er omfattet af fredningen, og at det ansøgte ikke kræver dispensation fra fredningen.  
Vi beklager fremsendelse af vores indstilling til Fredningsnævnet for Fyn og tilbagetrækker hermed vores 
indstilling af 17. oktober 2016 om dispensation. ” 
 
Fredningsnævnet konstaterer herefter, at ansøgningen er tilbagekaldt, og fredningsnævnet foretager sig 
ikke mere i sagen.  
 
De organisationer der har afgivet høringssvar orienteres om dette ved en udskrift at protokollen, der tillige 
sendes til Svendborg Kommune og SVANA til orientering. 
 

 
Anni Højmark 
Formand 

 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 99683235 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-40-2016 
Dato: 25.01.2017 
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