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Fredning i Fyn s amt. 86~.oo

Lokalitet: GrindlØse-Aasen

Kommune: Bogense

Soqn :GrindlØse Reg. n~: 423-02-02

......... 6

o E n g e
ID.
Bogelund

km

Ejer :Privat

• Areal :ca. 3,5 ha

Fredet : FN 22/1-1943- Del af fredningen aflyst FN 24/2-1955

Formål : Landskabelig/naturvidenskabelig - bevaring af åsen.

Indhold : Det fredede område skal henligge i dets nuværende, naturlige til-
stand. Der må ikke opføres bygninger, skure eller andet, som kan
virke skæmmende. på "Kr.onsbjerg" må ikke udgraves grus eller an-
det, medens der på den øvrige del af åsen må tages materialer
til godset Jerstrup og hovedgården Gyldenstens eget brug.
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U d s k r i f t

af
naturfredningsprotokollen for naturfredningsnævnet

for Odense amtsrådskreds.

År 1955, den 24. februar foretoges:
nr. 37/1952:Fredning af Grindløse ås.

Formanden, civildommer Ringberg fremlagde udkast til kendelse,~
underskrevet af Marius Rasmussen, amtsrådsmedlem F. Hytteballe
og formanden.

I henhold til den formanden givme bemyndigelse afsagdes
sålydende enstemmig

k e n d e l s e:- ---- - - -
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I ~ed kendelse af 22. jan,uar1943 frededes den på matr. nr.

l ~ Jerstrup hovedgård i Grindløse sogn beliggende del af Grindløse
ås,derunder ~ronsbjerg, efter frivillig overenskomst med ejeren uden
erstatning og på nærmere i kendelsen fastsatte vilkår,herunder et for-
bud mod på Kronsbjerg at udgrave grus eller andet,hvorimod ejeren h~v-
de ret til på det øvrige område at tage materialer til godset Jer-
strups eget brug og til brug for hovedgården Gyndensteen.

Ved skrivelse af 16. juli 1952 har ejeren af det fredede
område, C.J. greve Bernstorff til Jerstrup anmodet om en forhandling
med fredningsnævnet, da han ønskede erhvervsmæssigt at udgrave grus
på en del af det fredede areal. I en ældre grusgrav på den østlige
side af den syd for byvejen beliggende del af åsen, ca. 325 m fra
byvejen, er der senest gravet grus til godsets eget brug.

Ejeren, C.J. greve ~ernstorff fremsatte på et den 4. august
1952 afholdt møde anmodning Oul, at der blev givet tilladelse til
grusgravning til erhvervsmæssig udnyttelse på en strækning af 170
m mod nord fra den gamle grusgrav.

Naturfredningsrådet har udtalt, at der efter dettes formening
intet er til hinder for, at fredningsbestemmelserne ophæves på
strækningen fra lande_vejen mod syd til 4 store fyrretræer umiddelbart
nord for den gamle grusgrav, således at dette område frigives også
til erhvervsmæssig udnyttelse - på vilkår, at resten af den syd for
byvejen beliggende del af åsen fra den nuværende nordgrænse af den
gamle grusgtav og til asens sydspids lades u,b~ørt,herunder også det
hidtil ikke fredede areal mellem de to dele af åsen.

Ejeren C.J. greve Dernstorff og dennes fader, lensgreve
bernstorff-Gyldensteen, der under den tidligere behandling af sagen
på sønnens vegne samtykkede i fredningens gennemførelse, har begge
erklæret sig enige i det af naturfredningsrådet anførte, idet de dog
har forbeholdt den ret, som ved den tidligere afsagte kendelse blev
givet til i den syd for byvejen belibgende del af Grindløse ås at
tage materialer til godset J"erstrups eget brug og til brug for
hovedgården Gyldensteen, dog således begrænset, at grus kun må tages



l"

nord fra mod syd i den ovennævnte gamle grusgrav syd for by-vejen.
Grindløse sogneråd ved dets formand har under mødet den 4. au-

gust 1952 tiltrådt det af ejeren fremsatte ønske om frigivelse af
en del af åsen tIl grusgravning.

Nævnet skønner herefter enstemmigt, at almenheden ikke har
ipteresse i nu at opretholde fredning af Grinaløse ås i det omfang,
som er fastsat i nævnets kendelse af 22. januar 1943, og der fore-
tages i de deri fastsat~e bestemmelser den ændring i fredningens
omlang, at .fredningen ophæves i enhver henseende, også til erhvervs-
mæssig udnyttelse f.s.v. angår den del af åsen, som er beliggende
syd for bJvejen indtil 4 store fyrretræer umiddelbart nord for den
nævnte gamle Grusgrav, medens det areal, som er belit-gende mellem de
to svlli~e dele af den hidtil fredede ås nu inddrages under frednin-
gen, alt som vist på vedhæftede rids, hvor det fredede område er
indtegnet efter opmåling og afmærkning ved fredninGsnævnets foran-
staltning. "'

Med hensyn til fredni~ens indhold gælder for det nu fredede
område følgenae bestemmelser:

liDetfredede område f:lkalhenligge i dets nuværende, naturlige
tilstand,Der må ikke opføres bygninger, skure eller andet, som kan
virke skæmmende. På Kronsbjerg må der ej heller udgraves grus eller
and et, medens ejeren l:arret til på det sydliue område at tage mate-
rialer til hovedg8rden Jerstrups eget brug eller til brug på godset
Gyldensteen, her'under også til vejarbejder på disse ejendomme • GruseJ
skllllldog udelukkende tages nordfra i den gamle grusgrav, beliggende
ca. 325 m syd for byvejen. ~redningen omfatter iøvrigt også forbud
mod udgravninger af Il~teriale til private og offentlige vejarbejder.
Området må udnyttes på sædvanlig forstlig måde .:b'redningener ikke til
hinder for videnskabelig forskning på området, når dette kan ske
uden væsentlig beskadigelse, dog kun efter aftale med ejeren".

Disse ændringer, der i hovedsagen er en lempelse, i kendelse
af 22. januar 1943, gennemføres efter aftale med ejeren uden erstat-
ning.

Denne kendelse~ tinglyses ved fredningsnævnets foranstaltning
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-I på ejendommen, matr'. nr. l ~, l .2. Jerstrup hovedgård, l l!, 19 ~
og 22 Vester Egense og 9 ~ Gyldensteen hovedgård,Grindløse og Nr.
Sandager sogne og noteres på matr. nr. l ~ af hartkorn 42 tdr. 2 skp.
2 fdk. 2t alb. ffiedhensyn til servituter og byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

P2taleretten tilkommer fredningsnævnet for Odense amtsråds-

kreds.
T h i b e s t e ID m e s:

Uen på matr. nr l a ~ Jerstrup hovedgård i Grindløse sogn
beliggende del af Grindløse ås fredes i det om~ang og med det indhold

som ovenfor bestemt.~~. Ilt";uJJ-, (4.j~,)
IJ. ~.IrtJA -7 +=- ·0"00 ---

( ~,) ~inglyst 26.februar 1955.
Udskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet d e n
f r; r

Odenso 1.J-'· . -,adskred.~
" HAR. tQ55 ,

10 /rl.
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!.1atr. NI'. la Jerstrup Hovedgaerd,

Gr1ndløse Sogn c.fl.

REG.NR./cf'~ ~~tJ
Anmelder: ~:&tW'fredn1ngsrlÆvnet

fOL' Odense Amtsre.adskred..~
UDSKRIFT

af
o d e n s e A m t s F r e d n i n g s p r o t o k o l.

Aar 1943, Fredag den 22. Januar Kl. 15 foretoges:
Nr. 11/1941. Grindløse-Aasen.

Der afsagdes s~alydendu

K e li d e l G e:

Overfor Odense Amts FredninG5navn er der rejst Sag om at søge
gennemført FrtJdnil,gaf en Dtll af Grindløse-Aasen i Skovby Herred.

sagen har været forelagt ,HiturfredJlinbSraadet, som efter foreta-

l
gen Besigtigelse af Omraadet har udtalt føl~enue:

"Den egentlige Grindløse .J~a8er en .Del af den lange Aasrække, der
med Afbrydelser strækkt=r sig fre,; Nordf:::lkovforbi Sandager Gaard, Jer-
etrup og Nord cm Grindløse. KLl.ll mtlget faa Partier af denne lange Bak-

kerække er uberert ai'GI'avning, 00 lJG!l811de gælder de Uled Grindløse Aae
_ beslægtede Aase andetstedl:3paa Fyn, f. Eks. Højby Aas. Disse "fynske

Åase" indtager i mange Henseender en ;.)ærstillingmed Hensyn til deres
Bygning (bel' tænkes især paa den ejendommelige Opbygning af vandret
liggende Lag af Smeltevnndssand og Grus omkring en Kerlle af lodret
stillede Lag af Moræneler). Diskussionen om Aasence Tilblivelse er
endnu ingenlunde afsluttet.

Uansc:t at Geologerne veo. Gravninger har fauet Indblik i 'disse
Aaeea Bygning, vil det, sauv~l landskabeligt som videnskabeligt 8et,
være af meget stor Værdi, llDJ det kan lykkE:s at bt=vare et elll;lrflere
karaktt:ri6tisk~ Aaspartiur u00rørt af Gravning. I denne Henseende vil
Grindløee Aaeen netop være vel e~let, ganske særlig det Parti. at Åe-

) aen, der kaldes Kronabjerg. Dette.:parti er overordentligt "reprasente-
tivt" i landskabelig Henseende samtidig mt::d,at det er Ubttrlllrt at Grav-
n1na. Det maa derfor st.rkt tilraades, at dette Aaeparti, afmærket
... ~14 L1n1e paa h081~ti Kaalclbordqblad, sØgs8 fredet, saatreat 4e~-
;t. ,.,*~ai •• Grunde kan ladl:lsig gennemføre. II

~~
J" .1 ~'"
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I Skriftet Danmarks geologiske Undersøgelse 1900 r. Række No. 7

Side 48-49 og Side 52 findes en Beskrivelse af Aasen.
Den 29. August 1942 besighgede Fredningsnævnet sammen med Eje-

ren, Carl Johan Greve :Bernstorff og dennes Fader og generalbefuldmæg-
tigede, Lensgreve Bernstorff-Gyldensteen, Omraadet. Den øst for Krons-
bJerg beliggende Del af Aasun, Dom tilhører forskellige Lodsejere, er
i alt væsentligt ødelagt ved Udgravnin6er, og det samwe gælder en min-
dre Del af Aasen Sydvest for Kronsbjerg. Paa sidstnævnte Del er GruB-
gravninger. dog ophørt, og d..,rer HU plttntct Træer PUC1 Stedet. b'ortaæt-
t,-,lsenaf Aas~n herfra mod Syd og Vest er derimod uberørt og frembyder
lIgesom Kron8bJ~r~ un ikke rlnGe landskab~llg Skø~led. Lensgreven har
ir.ltetilladt nog",n Gru~grtlVlul~g 1:..1181'and"n Beskadigelse af Kronsbjerg
c , dun anført"" under ,Jurstru}J hørend,j Dul af .hasen, men har forgæves

gJort Indsigelse mod Indgreb fra Jillltsvejva.:senet.
Grindløse Sogneruad har ved dets Formand under Mødet den 29. Au-

~4St 1942 udtalt, at ~ogneruadct ~kke kunde anbefale en Fredning, eom
med1ører, at det ikKe frewtldig Kan paal~g~e Grusgravning til Vejarbej-

der fra .Il.!lSlJl..

Nævnot finder, at KronsbJerG, suavel af videnskabeli~e Grunde Bom
i na Grund af dets ijelld()rnmelil')h~dog Skønhed i det omgivende flade,
træfattige Lc.1.ndskab,bør tJfwurt-s for Lftertiden, Sualedes som .Ejerne
hidtil har bevaret det, og det swnrae gælder den øvrige ovennævnte, og-
sua under Jerstrup hørende Del af Aasen. LensgreVtHl har ytrllt Ønske
om, at ogsaa denne Del medtages, saafremt Kl'onsbjerg fredes, og vil
kun gaa med til Fr~dning uddrl irstatning, saafremt hele Owraadet med-
tages som en Helhed. Krunsb,jerg er bevokset med Fyr, og den øvrige

Del af Aasen tildels med Løvtr,cl.:L',og en forstmæssig Udnyttelse af
Omraadet SE;S ikke at virke sk<x:w'Jt-lldeeller at frembyde Fare for nogen

~delæggelse.
Med Samtykke af Ej er-en fredes herefter uden Erstatning Omraadet

Bom følgf.:lr:
lredningens Omfang.

Fredningen omfatter hele d~n paa Matr. Nr. l ~ Jerstrup Hoved-
gaard, Grindløse Sogn, beliggende Del af Grindløse-Aaaen, derunder
'ronabjerg, saaledes som ~ndtegnet paa vedhæftede Kortakitee.

•

•
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I-' Fredningens Indhold.

Det fredede skal henligge i dets nuværende, naturlige Tilstand.

Der maa ikke opføres BygnInger, Skure eller andet, som kan virke akæm-

mende. Pas. Kronsbjerg maa der ejhuller udgraves Grus eller andet, me-
. \ \ .

dens Ejeren har Ret til pun det 'øvrige Omraade at tage Materialer til

Godset Jerstrups eget Brug elll;1' "LU Brug paa Hovedgaarden Gylden-

steen, herunder ugsaa tIl Vejacoejdt:r paa disse ~jtmdomme. Frednin-

gf-n omfatter iøvrigt ogsaa }i'ol'bud mod Udgravr,ing,.;r af Materiale til

IJrivate og offentlige Vejarbejd8r. Omra!:idet jfiaa udnyttes paa aædvan-

Lg forstlig Muude. Frfjdnini5d! 81' j,:Ku ti] Hindur f'or videnskabelig

e
t
l
i
l,
!

F t'Skrllllg pas. Omraadet, l1ahr d. l:t td k :lr, ske uuell væsE.ntlig Beskadigel-

s • dog kun efter ,dial e ml..:dEj ul'un.

Denne KL:ndclsl: tiJlglyses ved Frudllingsnævneto Foranstaltning pua

LJ'.:ndommen Matr. IH. l .!:' l E, l c ,Tl:rstrup Hovr::dgaard, ] ~, 19 ~ og

2;. V. Egens" og 9 ~ GyldenstlOcn H,Hr::dgaard, Gl'iudl0se og Nr. Sandager

I
l
l

l
lel l,
r

SJt~ne og nutl.;l'0S paa Mutr. l~r. J LI. aL Hartkorn 46 Td. 5 Skp. 31"dk.

• JU b. fcrud for al PuntuL:ælci. 1kd liensyn tj.l i3",l'vi tU"Lttlr og Byrder

Pau talere ttdl tilkoUll.IUr 1~aturfrt.:dniug6nævn<.:t for Odensf:: Amts-

l'aadSKreds.

e,

Rir.gc..::rg. Marius Rasmussen.

/ Th. Haagen.

Udskriftens Rigtighed b",kræft~s.

Naturfrodningsnævnl:t for Od"nsu Amtsraadskr0ds.

RiJlgb~rg.
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