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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Odense Amtsraadskreds.

Aar 1942 Lørdag den 17.Januar Kl.l,30 holdt Fredningsnævnet
Møde paa Restaurant "Broen" ved Lillebæltsbroen. Der foretages:
Nr.42/194l Højspændingsledning mellem Fredericia og

Odense.
Der fremlagdes:

Formanden, Oivildommer Ringberg, Odense, og det af Odense Amte
raad valgte Medlem, Gaardejer Jørgen Greve, Skalbjerg, mødte til-
ligemed de af Købstad-.og Sognekommunerne valgte Medlemmer for
Odense Købstad, Bageribestyrer Ohr. Larsen, Odense.
Lumby Sogn, ikke mødt trods Indkaldelse
Allesø-Næsbyhoved-Broby Sogn, Proprietær Joh.Mayland, Næsby.
Korup Sogn, Gaardejer Hans Marius Hansen, Karup.
m.fI.

Sagen blev gennemgaaet, og Ledningssnlæget vistes paa 8 Stk.
Maalebordsblade, udvisende det samlede Omraade.

Driftsbestyrer Gjedde udtalte, at Ledningerne tænkes ført over
Lillebælt paa 8 Meter lange Master, der lægges vandret ud fra Broen
Vestside udfor Fodgængerbanen. En lignende Konstruktion er anvennt
paa Storstrømsbroen.

For Middelfart Købstad bemærkede Borgmesteren, at han princi-
l

palt ønsker Ledningerne lagt som Jordkabel, fordi Masteledninger
for dette Omraades Vedkommende virker særligt skæmmende i Landskabe-

For Erritsø Kommunes Vedkommende ønsker Gaardejer Breindal Led-
ningerne lagt øst for Jernbanen, da Arealet Vest for Broen er særiii
naturskønt, hvorfor der for Tiden arbejdes med Fredningssag for
dette Areal.

Efter Forhandling besluttedes det at. svare, at det samlede
Nævn ikke vil modsætte sig den projekterede Ledning, men maa for-
beholde sig, naar normale Forhold maatte indtræde, at kræve Led-
ningen ændret, hvis den enkelte Steder i Landskabet viser sig at
virke særligt skæmmende. Man fremhæver :dog, at der for MiddelfA~t.~



Vedkommende allerede nu bør træffes en Ordning, aas vidt muligt
efter Byraadets Ønsker, ligesom man henstiller, at Ledningen fra
Snoghøj til Fredericia saavidt muligt føres øst for Jernbanen.

Det vedtoges at indstille til Statsministeriet, at Sagen for
saavidt angaar Middelfart Kommune, hvor der er ganske særlige
syn at tage ogsaa paa Grund af andre Fredningssager,
Behandling ved Naturfredningsnævnet for Assens Amt.

Samtlige Nævnsmedlemmer er enige om, at Overføringen o
Lillebæltsbroen paa saa lange Master ikke kan undgaa at vir
skæmmende, men man mener at maatte bøje sig i hvert Fald i ø
blikket, da Overførslen efter Elektricitetsværkets Udtalelsel
krævet udført paa den anførte Maade af Statsbanerne for ikke

l
virke generende for Statsbanedriften. i
Oplæst.
Sagen sluttet. Mødet hævet.

Ringberg m. fL
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Assens Amtsraadskreds.

Aar 1942 den 'o.Juli Kl.16 blev Fredningsnævnet for Assens
Amtsraadskreda sat paa Raadhuset i Middelfart i Anledning af
Odense Købstads kommunale Elektricitetsværks Andragende om at
føre en 60 K.V.Ledning mellem Odense og Predericia gennem Økaen-
rade-Skoven.

Der fremlægges som Bilag
. . . .
Nævnet var mødt fuldtalligt.
For Odense kommunale Elektrioitetsværk møder Borgmester

Werner som Formand for Elektricitetsudvalget og Underbestyrer
Kristensen.

For Middelfart Byraad møder Byraadsmedlem, Redak~ør Chr.Han-
sen, der bemærker, at Borgmesteren har bemyndiget ham til at
repræsentere Byraadet.

Han fremlægger som Bilag

Der gives nu de mødte Lejlighed til at udtale sig og Elek-
tricitetsværkets Repræsentanter udvikler, at de ikke ser nogen
Mulighed for Sagens Løsning paa anden Maade, end at Ledningen
føres saaledes som angivet med rødt og blaat pas Planen Bilag ll.

Redaktør Hansen bemærker paa Byraadets Vegne, at Byraadet er
klar over, at Elektrici tetsfol"syningen er en Nødvendighed, men
Byraadet maa holde for, at Ledningen gennem Skoven bør føres som
et Jordkabel.

o.G.
Nævnet drøftede Sagen og forhandlede derefter paany med de

mødte Repræsentanter for Elektricitetsværket og Byraadet.
Nævnet foretager derefter sammen med de mød ende en Besig-

tigelse af Fofholdene pas Aastedet, hvor den paatænkte Ledning
skal skære Alleen til Hindsgavl, hvorefter Mødet blev fortsat
paa Raadhuset i Middelfart.

Nævnet drøfter paany Sagen og enes om at udtale, at Nævnet



til Gennemførelse af den paatænkte Højspændingsledning vil være
sindet at bemyndige Værket til at søge Ekspropriation paa et
saadant Areal, som fra den blaa Linie paa Bilag 11 som Sønden-
grænse maatte skønnes nødvendigt af Hensyn til Sikkerhedemomentet
idet det forventes, at Ekspropriationen indskrænkes til kun at
omfatte aaa stort et Areal, som Sikkerhedshensynet overalt
vendigt maa kræve, og idet der overalt tages videst mulige
syn til Skovens Skønhedsværdier. Middelfart Kommune
dernæst Ret til paa det eksproprierede Areal at plante i en
dan Højde, som er foreneligt med Sikkerhedshensyn. Nævnet
derhos forbeholde sig til sin Tid, naar det bliver muligt
skaffe Jordkabel, da at tage Sagen op til fornyet Forhandli
med Værket og Elektricitetsraadet .for at søge undersøgt, om\
der maatte foreligge nogen Mulighed for,
'Øksenrade Skov lægges som Jordkabel i Stedet for som
Nævnet forventer derhos, at der, der hvor Ledningen skal
Alleen til Hindsgavl, kun fældes de Alletræer, som Masterne
Anbringelse nødvendigt maatte kræve. Forinden endelig Afgør
træffes, anser Nævnet det imidlertid fornødent af Hensyn ti
at det er oplyst, at de Arealer, som Ledningen skal passere!
pantsatte, at tage en Forhandling med Panthavern~ i Ejendo

Der fremlægges herved som l
Bilag 41: en Tingbogsattest. ",
Nu mødte paany de mød ende Repræsentanter for Værket og

raadet og bliver gjort bekendt med Nævnets Stilling til
De mødende erklærer, at de vil kunne give Møde til

Forhandling efter telefonisk Tilsigelse.
Mødet hævet Kl.lS45•

el I

Julius Moritz
Carl Nielsen Th.Hansen

Aar 1942, den 15.August Kl.16Y4 blev Fredningsnævnet for
Assens Amtsraadskreda sat paa Raadhuset i Middelfart '1 Anledning
af Odense Købstads kommunale Elektric1tetsværks Andragende om
Tilladelse til at føre en 60 K.V. Ledn1ngmellem Odense og Frede-
ricia gennem Øksenrade Skoven.



Der fremlægges som Bilag
. . . . . .

Nævnet var mødt fuldtalligt.
For Middelfart Byraad møder Tømrermester Tønnesen ifl.

Fuldmagt, der fremlægges som Bilag.

For A.O.Hansens Fond møder Læge Martin i Henhold til Fuldmag
der fremlægges Bom Bilag 52.

For Elektricitetsværket møder Ingeniør Brummer.
For Nationalmuseet møder Magister Becker.
Forpagter Niels Buch møder personlig.
Iøvrigt var ingen mødt efter Paaraab Kl.1630•
Der gives de mødende Lejlighed til at udtale sig, og Magiste:

Becker erklærer, at efter Udvisendet af Bilag 11, vil han ikke
skønne, at Museet har Interesse i Linieføringen.

Ellers havde ingen af de mødte Anledning til at udtale sig.
De mødende aftræder.
Nævnet drøftede derefter paany Sagen og udtaler enstemmigt,

at der i den foreliggende Situation ikke fra Nævnets Side vides
noget at erindre mod, at Elektricitetsværket overfor Ekspropria-
tionskommissionen søger Tilladelse til at ekspropriere det i
Nævnsmødet den 30.f.M. omtalte Areal fra den paa Bilag 11 ind-
tegnede blaa Linie som Søndengrænse paa de derommeldte Vilkaar,
og saaledes, at Mastetypen bliver som den under Sagen i Fotografi
fremlagte, og at der ved Ledningens Indførelse Vest fra i Skoven
anbringes en Staalmast.

Nu møder paany de tidligere Komparenter, der bliver gjort
bekendt med Nævnets Afgørelse i Sagen.

Mødet hævet Kl.1650•
Julius Moritz

Carl Nielsen Th. Hansen
. . . . . .. .. . . .
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