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FREDNINGSNÆVNET>



Fredning Fyns amt.

Lokalitet: "Dammestenen" ved Hesselager

Kommune: Gudme
Sogn :Hesselager ReO. nr.: 435-04-01
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Ejer Privat

IAreal

Fredet FN 27/1-1941

Formål Bevaring af vandre blok.

Indhold Den på ejendommen matr. nr. ~ Hesselager by og sogn beliggende
meget store vandreblok "Dammestenen" kaldet, underkastes fredning,
således at stenen bevaTes urørt, og dens fremtræden i terrænet
ikke må ændres ved udgravning eller ved anden foranstaltning uden
nævnets samtykke.
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Forh~nd1in~sprotokollen for Fredningsnævnet for
...ivendborg Amtsruadskl'eds.

Ahr 1941 den 27.Junuur Kl. 2 holdt Fredningsnuvnet for
Sverdborg AmtGraa.lskr'eds Møde pR.R. Dommerkontoret i FR~'borg.

Til ~tHde 3f Medlem~erne v~r alene Form~nd8n, Dommer O.

Der fortoGes:
Behundlins ~f J~ør~smu.alet om Frednin~

.B'ortsut. "if' "Drirn8stenen" .

Der ,lfl.J~1L;de0[J-lulydenrle, enstemmigt vedtaget,
KendQlue:

Ved Koncelig HeCJolution uf 8....T1ril 1846 blev den paa Mdtr.
Nr.4~ Hesselu.6er By oG Jogn beli~gende meget .:ltareVandrdblok
"DarneJteoen" kaldet, underkustet Fredning, uden nærmere angiveIs
af Fredningens J~f~ng.

Da Bevare18en -lf denne Uten, formentlig den størCJte i Dunmd
har betydeliB nuturvidenskdbelig V'rdi, og den tidli~ere Fred-
nings Ornfar18 er llsikker, finJes Stenen nu at burde underku.stes
Fredning efter den tc1denJe Lov herom, sauledes at ~tenen skal
forbl i ve IH'ort, hvor:103 rJend Fremtr ,oden i. 'l'err,net ikke rn'-l'

r.ndre:.oved U'l~;L:lVnin!~e lIer P,I 'l anden MaaJe uden N pvnets ~wl1tykk
ErstHtnin er vil ikke v~re ~t udrede.

'rhi era: t::,3:

Dt:n pl-.i1-lEjondcj,nrnen r,lutr.Nr.4,i!HeGseL.l(;er By o~ 30~n belie.>

Fred:'I.i.n;~,sLiu1edes :Jt Jtenc:t1 :'3k81bev:·r~G urørt, og dem, L.'rem-
trDden i 'J'errenet ikke mai:!'mdl'es ved Ud:;ravnine:; eller ved unde
Foranstaltninc uden Ncvnets Jsmtykke.

e o. ,h~338 Jensen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 1020 - Telefax 6471 5520 Dato: 28. apri12003
Journal nr.: Frs. 512003

Deres j.nr.: 01.05.08
Gudme kommune
Borgmesterkontoret
Kirkegade 14-
5884 Gudme

Ved skrivelse af 26. februar 2003 har Gudme kommune ansøgt fredningsnævnet om tilla- f)
delse til frilæggelse af Damestenen i Hesselager kommune, alt i overensstemmelse med en
vedlagt projektbeskrivelse og tegning. .

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 26. marts
2003 har udtalt:

"
Forslaget til frilægning af den fredede Dammesten, som er fremsendt til næv-
net fra Gudme Kommune, er i princippet en fortsættelse af tanker, som Fyns
Amt tidligere har haft og forslaget er da også udarbejdet i et samarbejde med
Fyns Amt.

I relation til den fredningskendelse der er afsagt den 30. januar 1941, må der
ikke foretages terrænændringer omkring stenen uden Fredningsnævnets sam-
tykke.

,~
.l;

Som begrundels,e med en tilladelse til at frilægge stenen mv. som ansøgt skal
anføres, at en frilægning vil betyde, at man i langt højere grad vil kunne op-
fatte og opleve omfanget af den enorme sten, idet stenen efter fri gravning vil
rejse sig 6-7 m over den besøgende, som står i bunden af udgravningen. End-
videre vil anlæg af parkeringsplads tJerne den generende biltrafik rundt om
stenen.

Dammestenen er et meget yndet udflugtsmål. Ved en trafiktælling i 1997 mel-
lem l. juni og 30. november blev registreret ca. 8.500 biler. Hvis der gen-
nemsnitlig er 2-3 personer i' hver bil, svarer det til 20-25.000 besøgende i
sommersæsonen.

Vi skønner, at frigravningen vil øge oplevelsesværdien væsentligt, samtidig
med at bevarelsen af stenen fortsat er sikret. Fyns Amt kan derfor anbefale at
der gives tilladelse til en frilægning.
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Uden for fredningen skal der endvidere, som nævnt ovenfor, anlægges parke-
rings-og opholdsarealer samt foretages beplantning og opstilles en mindre toi-
let- og udstillingsbygning på i alt ca. 30 m2.

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål, idet en frilægning af stenen netop vil forøge oplevelsesværdien væ-
sentligt. Der meddeles endvidere tilladelse til de ansøgte parkering s- og opholdsarealer og
beplantning samt opstilling af en mindre toiletbygning med toilet på i alt ca. 30 m2.

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

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