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Aar 1946, den 30.0ktober, 8!SF.ide Overfredn1ngsnævnet paa
Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering følgende

Kendelse
i sagen vedr~ende Fredning af Ejendommen Matr.Nr. 13m Fja11ese
By, Da1urnSogn.

Den af Fredningsn~net for Odense Amtsraadskreds den
24/9 1945 afsagte Kendelse er fore18§t Overfredningsnævnet 1 Medfør af
NstJ'rfr:edntngslovens§ 19, 3 .Stk., og Kendelsen er tillige ind"lnvet
for overfr:edningsnævnet af Ejerne af den paag.ældende Ejendom 18ndsrets-
sagfører Grauleff-panaen og Fabrikant Erik Stokkebye.

Fredningsnævnets Kendelse er s8a1ydende:
"parcellen, Matr.Nr. 13m af Hje1lese By, Dalum Sogn,

Odense Herred, er belig~ende umiddelbart Vest for den offentlige Vej,
Sejrekovvej. Arealet er henved 14.000 rrf., hvoraf c. 5.000 rrf t den
nordligste Ende er bevokset med Skov, medens Resten hidtil her v~et
dyrket som Landbrug. Mod Vest erænser Parcellen op til landbygnings-
museet "Den fynske Landsby", mod Nord til Hunderup Skov, der ejes ~f Odense
Yornmune, mod Syd til et Landbru~sareal i privat Eje. Parcellen ejes
ifølge utin~lyst SkØde af Lannsretsea~fører Grauleff-Fansen og Fabri-
kant Erik Stokkebye, der agter at udstykke den skovfr1 Del 1 4 Byggegrunde,
hvoraf de hver vil beby~~e en, o~ for at fae Bebyggelsen til at falde
ind i Byhilledet og udgøre et Led 1 Landsbyens RebYB~e1ae, vil man
opf0~e Bygningerne af Bindinesværk Ob meri Straatag. De to andre Par-
celler vil man afhEa1de efter at have p8p.18e:;tnem Servitut.om, at der
~;m mas bygges ned 8indingsværk De. strsat8~.
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Undet' nenne 8ab her' Danmarks Na turfredningsforening ned-
lagt paastand om. at der ved FredningsbestemmeIse træffes Foranstalt-
ning mod. at der paa Pa'reellen opføres anden Bebygeelse end den. der
maatte være et Led 1 "Den fynske landsby". idet det anføres. et enhver

>anden Beby~~else vil virke meget forstyrrende og landskabeli~t skæm~en-
de for'"Landsbyens" smukke Art,aoe6ment. Der kr'æves endvidere t ruffet
Foranstaltninger til Bevarinb af det~frie 1~8yn fra Sejrskovvej over
mod Dalum. navnlil:;Forbud mod samlet Træbepla ntning. irtetman anfører.
at net i Almenhedens Interesse ~ælder om Et vær'ne g~ meget faa Udsig-
tet. der findes ved Odense.

Museumsinspektør' Svend ~arsen. Odense. har i Skrivelse af-

26.April 1945 bl.a. udtalt fø1t;.~nde:
II Den plaee ring af Land....bYl;.ningsmuseet.der blev ve l~t.

skete ud fr-sden.Be.tragtning,.at stedet. som det var beliggende.
var fri.for enhver moder'ne BebYl:;eelsei umidr1elbar ~ærhed ef PI,adsen.
samtidi~ med at den i trafikal Henseende har mange Fordele, a.d~i"lfjden
lig~er n""r SporvJSn Oh vaJ,1.JrlJcv02.idn til SvellJborg og Faaborg. D02tte A-
real ejedes af OdenæKommune.

Derimod ejede Kommunen ~kke.Grunden. Matr.Nr. 13m. der
ligger imellem Sejrskovvej ogLandbYBninBsmuseets Areal; men det stod ,~

fra første F'a'rdUdvalg,et klart. at det vat'ganske nø'dvendlgt, et men
af al Magt maatte søge at hindre disse Grundes Udnyttelse til
moderne Bebyggelse. Da Gr-undene imidlertid It~Bet' inden for den
300 Meters nrænse, der beskyttes af Fredningsloven,.regnede men
med. at Faren for en BebY6gelse.ikke var overhængende~

1 1941 rettede man imidlertid en Henvendelse tif Ejeren.
Geardejer H.J.Nielsen i Hjallese. om men kund~ købe Arealet. Efter
Forhandlinger-enedes man om en Pris af 25.000 Krl under 17'Juli s.A.
anholdt Odense Byr'ssd Indenrie!,sminister'ietom Samtykke t.il, at man
erhvervede EjendOmmen til denne Pri s. "idet man ved Erhvervelsen
kan forhindre. et Ejendorrur.enbeb;Ye,bespas en ,Maade. der vil virke
øde1æegende for det Pr~. men tilstræber at ~ive Landsby8nl~gat."
Under 29.september meddelte Iodenri~ministeriet det ansø'gte Samtykke.

Den enrtelige ?endel var imidlertid betinget af. at
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nogle Medarvinger • der opholdt sig i Udlandet. gav semtykke til
salget. og 24 'April meddelte Ejeren. et disse ikke havde approberet
se1get •

Pas trods af talriee Henvendelser har det ikke siden været
- muligt at bringe sagen til Afs lutning •• " .

- Uds i~ten fra Se jrsl{ovve j over imod Da lum er en a f de
skØhneste i Odenses umiddelbare Nærhed. Man har i Forgrunden Marker-
ne og Engene ~g ~od Nord Skovbrynet. I Vest fan~es Blikket af den
gemle Klosterklr'ke i Dalum. og det kan næppe siges. at Opfør'elsen
af den fynske Landsby. der indtil nu omfatter 5 By~ninger. har
skæmmet dette Billede; thi landsbyen lig~er lavt. Og man ser ud over
de gamle straatækte Tage.

Hele dette smukke 'JUlede vil bH ve fuld stændig Øde lae t
af den nu planlagte bebYb~else. Det vil muligt kunne anf~es. et
det lokale Fredningsnævn- allerede her ~ivet Dispensation fra Opf~el-
sen af LandbYbnlngsmuåeat; men heroverfor kan det med fuld Ret gøres
gældende. at denne Dispensation Udelukkende hvilede pse det Grundlag.
at de paa~ældende Bygninger. dels leA aBa lavt. at de 'ikke skæmmer
T~sigten. dels er af en S88dan Karkater. at de fuldtud harmonerer
med Lendskabet."

•
Naturft'edninisbe~ærlnt:en er ti Urae.dt a f NAtur frednlngs-

foreningens tekniske Udvalg. ef FOreningens Lokalkomite. af N,atio-
nalmuseet ol!:af Oriensebyraad •

oeeær'in~en er endvidere tlltraadt af Ejendoms~kttesel-
·skabet "Aurora". der er nær·t knytt.et til Fyens Disconto Kasse. og som
ejer adskillige Nabo~runde. idet man har OPlyst. at Selakabe~ ikke
med sine Ejendomskøb i første Række har tænkt pas d~n økonomiske
Udnyttelse; men at m~n har haft til Hensigt at hindre. at der blev
disponeret over de paagældende Arerler pan en Maade. ner vel' i
Strid med Landsbyens Interesser.

Endell~ er Begærin~en tlJtra8dt af Odense Turlstfor-
enln~. der desuden har fremhævet, at det vil blive vanskeligt for
Turister a-t finde frem til "Lanrlsbyen". hvis den paAtænkte Bebyggelse
med tilhørende Beplantnint: ikke hindres •.
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Dalum Sogneraad her anf~t, at Sogneraadet har ofret
,} l" r ! l J ••

betydel1~e Midler for at ~~e sejrskovvej sær'li8bred, og et der,
de So~nereedet ~ik med hertil, hlev taget Hensyn til, at der kunde
komme BebY~eelse lanes Vejen. socneraadet har dOb o~åaa Øhsket at
ta~e ~ensyn til "landsbyen" o~ ber derfor modsat sl~ enhver Bebyg-
gelse paa den skovbevokssde Del af Grunden og har endvidere krævet,
at dBn skovfri Del i riethøjeste udstyl<kes i 5 Parcellier i Stedet

• Ifor som oprinnelir: foreslaaet 11 par·celler.Msn mas holde for, ,at en
Beby~ge1se med hØjst 5 Vil1aer ikltevil :ø'delæ"gedet s~ukke land-
skabshillede. naar Villaer-ne opfm'es i "Landsbyens" stil, s!?eleo8s
som af Ejerne foreslaaet •

Ejerne har protesteret mod. den forlangte Fredning. De
maa hævde, at naer Fredningsnævnet som i det forelig~ende Tilfælde
her tilladt Bebyge:else inden for samme sektion ved Skoven - først
o~ fremmest selve "Den fynske Landsby" - kan Naturfredningslovens
~ 25 Stk. 2 kun afBive Hjemmel for'en Bn.e;ecensur, ikke for e't
fuldstændi~t BY~ceforbud. Hvis man iværksætter et saadant, kan det
efter Ejernes Meninb ikke ske ef Hensyn til Skovbrynet, men kun af

I ' IBen syn til" Lpndsbyen" og endvider'e ef Hensyn t il Udsigten fra 'Sko-
ven; wen en safldenFr'edning meF ske i Medfø-r af N.etDrfrednln~s';'
lovens § l, jfr. ~ '14 d.V.S. mod fuld Erstatning. Fjerne har Bivet
85.000 Kr. for Ejendommen, hvor'til kommer c. 2.000 Kr'. i Ornkost-
n1nger. Hvis Fredningen ~ennemfØ'res, kan Ejendommen kun vurderes til
c. 2.000 Kr. som Lendbru~sjord med lidt Skov. Ejerne nedlæg~er der-
for subsidiær·t paestand pae Tilkendelse af en tnstatnln~ pes 85·000

Kr. med Renter 5% p.e. fra Betelingsdagen den 27'Juni 1945 til Be-
taiing sker. En tidligere Ejer her betalt I~OhA Kr. for Ret til et

benytte Kloaken i Vejen.
I '. Nævnets tekniske sa~kyndige, Stedsin~eni~ Rygner,

\ ' .'har' i en·fremlegt Er'klæ:ringb l. e. .' udtalt. "a t 'jek:'finder den fore-
sleaede BebYbcelse med et streetækt Lat'dhus for tiltalende. naar
det lægges paa en ef da 3 sydli~e parceller. Jeg ~ae dog stadig
tilraade, at i alt Fald de to nordl1be Parceller '\.t(j'enforSkoven
holdes ubebyg~ede el'Hensyn til Uds1.i;Stenover Delen og ef Hensyn
til liDen fynske Landsby."

Neturfredningsreedet bar i en Erklæring af 2 'Juli
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194') udtalt. at den planlagte Beb:1ggelse efter Raadets Skøn abso-

lut b~ hindres. o~ at et Erstatningskrav maa kunne afvises eller

i hver·t Fald stær'kt r'sduceres under Henvisnln~ til Na.turfrednings-

lovens § 25.

Efter det. for61 i~~ende er Nævnets Me~lemmer eo.ige om

i Medfør af .Naturfrednd.ngslovens ';~ 25 Stk. 2 og ~ l. jfr. ~ 14 at

frede den on~e1dta Ejendom pas nedennævnte Vi1kaar af Bensyn til

Beli~genheden .og A1manhedens Interesse l, at Omglv.elserne ved "Den

fynske la nd sby" Ikke ændres væsent1ib t samt for a t bevare den smukke

Udslet til ol;. f.ra Skovbrynet Ob fra sejrskovvej ned over "Lflndsbyen."

Ved Erstatnincens Fastsættelse er der taget Hensyn

til. at Ejerne var bekendt med. at der var rejst Fredningssag. da de

erhvervede Ej endomrnen.

T h i b e s t e m m e s:
Ejendommen, Matr.Nr. 13m E:f Hjallese, Dalum Sogn, Oden-

se Herred. fredes paa ·fø'lgende Vi1kaflr:

Den skovfri Del af Are:1e~ maa ikke udstykkes.

Der maa pas Ejendommen kun opfØl'es een BygninB'. og den

skal b;vg~es som en EnetAgesbygning af Bindingsværk med ,gtraatsg;

den maa kun indrettes til en eller to Familier. Det er tilladt at
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-henvises til Ejendommens Blad i Tinebogen.

Paataleret bar Naturfrednin~snævnet for Odense Amts-

raadskreds.

Kendelsen forelæ~~es i Medf~ af N8turf~edningslovens

~ 19. :3 'Stk. for Over·frednin~snævnet."

Overfredningsnævnet har den 2.Juli d.A. besigtiget A-
realet 0ii> forhandlet med de i Sagen interesserede, hvorhos man den

13.August s.A. har foret.aget fornyet Besigtigelse.

Da Ejendommen li~~er nærmere end 300 rn fra Skov, vil

den i HenhOld til NRturfrednin~slovens § 25, Stk. 2. ikke kunne

bebygges uden Fredningsnocvnets Tilladelse, og Overfredningsnævnet

mener, at den ønskelige Regulering af Bebyeeelsen bør ske i Fenhold

t il den?"e Lovbe st ernrre Ise.

Den af Fredn1.ngsnævnet for- Odense ArntsraRdsvr~ds afsagte
, l

Eendels6 vil derfor være at op~æve.
\ I

I Medfør' af .Lovens § 25, stk. 2, me?deler, Overfrednings-
, I

nævne,t Ejerne af Metr.Nr. 13m Tilladelse til. paa Ejendommen at OP-
l -

føre een BYenin~, der kun maa indrettes til Beboelse for l ~ller 2
\.; ~.

Familier. By~ningens Sydmur maa i det højeste ligge 25 rn. fra, ~jendom-

mens sydskel. Bygnin~ste~ninEer skal forinden By~n~n~~ns ~a~b~~yn-

delse forelæ~ees Frednin~sn~vnet for Odense Amtsraadskreds til God-
" \

- kenoelse. vderlieere BebYe;,e;,e.lse paa At aalet kan ikke .till~de,!!.".

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnavnet for Odense Amtsraadskreds den

, ,

24.september 1945 af sAgte Kep.oelse ophæves •. Der mec;ld~l~s"EjElrne af

Matr.Nr. l)m Hjallese By, Dalum Sogn,. Tilladelse t.il ,pss Ejendommen

Gt :opføre sen By~ning, der- kun mae indre,ttes til Beboelse for ~
- .

eller 2 Familier. BYJ11n~ens Ssdmur maa i det højeste ligge 25 m

fra Ejendommens Sydske l. By~ in gste gnin/6er ska l for-inden, Bygnin,gens

pa.abegyndelse forelæe;,ees F-r'ednin6sn~vnet_ for Odense Amtsraedskreds

til Godkendelse. Yder·lieere BebYcl::;else l<-an ikke t.illades.

P.O. V•.

,I
"li

l'
I

I' " .

foul Anilersen.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Odense Amtsraadskreds.

OPkÆVE:T
Aar 1945, den 24.September, foretoges:

Bebyggelsen paa Matr.Nr.13m af Hjallese By,
Dalum Sogn.

Formanden, Civildommer Hj.Ringberg fremlagde:

17/1945:

20) Udkast til Kendelse, underskrevet af Formanden, Gaardejer Jørgen
Greve og Premierløjtnant Damgaard.

I Henhold til den Formanden givne Bemyndigelse afsagdes saa-
lydende med Bilag 20 enslydende

K e li d e l s e:-----------------
Parcellen Matr.Nr.13m af Hjallese By, Dalum Sogn, Odense Herred

er beliggende umiddelbart Vest for den offentlige Vej, Sejrskovvej.
Arealet er henved 14000 m2, hvoraf ca 5000 m2 i .d~n nordligste Ende
er bevokset med Skov, medens Resten hidtil har været dyrket som
Landbrug. Mod Vest grænser Parcellen op til Landbygn~ngsmuseet "Den
fynske Landsby"', mod Nord til Hunderup Skov, der ejes af Odense Kom-
mune, mod Syd til et Landbrugsareal i privat Eje. Paroellen ejes
ifølge utinglyst Skøde af Landsretssagfører Grauleff-Hansen og Fabri
kant Erik Stokkebye, der agter at udsty~ke den skovfri Del i 4 -Bygge
grunde, hvoraf de hver vil bebygge en, og for at faa Bebyggelsen til
at falde ind i Bybilledet og udgøre et Led i Landsbyens Bebyggelse,
vil man opføre Bygningerne af Bindingsværk og med Straatag. De to
andre Parceller vil man afhænde efter at have paalagt dem Servitut
om, at der kun maa bygges med Bindingsværk og Straatag.

Under denne Sag har Danmarks Naturfredningsforening nedlagt Paa
stand paa, at der ved Predningsbestemmelse træffes Foranstaltning
mod, at der paa Parcellen opføres anden Bebyggelse end den, der maat
være et Led i "Den fynske Landsby"". idet det anføres, at enhver
anden Bebyggelse vil virke meget forstyrrende og landskabeligt skæm-
mende for "Landsbyens" smukke Arrangement. Der kræves endvidere truf·
fet Foranstaltninger til Bevaring af det frie Udsyn fra Sejrskovvej
over mod Dalum, navnlig Forbud mod samlet Træbeplantning, idet man
anfører, at det i Almenhedens Interesse gælder om at væ~de meget
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faa Udsigter, der findes ved Odense.
Museumsinspektør Svend Larsen, Odense, har i Skrivelse af

26.April 1945 bl.a. udtalt følgende:
"Den Placering af Landbygningsmuseet, der blev valgt, skete ud

fra den Betragtning, at Stedet, som det var beliggende, var fri for
enhver moderne Bebyggelse i umiddelbar Nærhed af Pladsen, samtidig
med at den i trafikal Henseende har mange Fordele, idet den ligger
nær Sporvej og ved Landevejen til Svendborg og Paaborg. Dette Areal
ejedes af Odense Kommune.

Derimod ejede Kommunen ikke Grunden Matr.Nr.13m, der ligger
imellem Sejrskovvej og Landbygningsmuseets Areal, men det stod trL )
første Færd Udvalget klart, at det var ganske nødvendigt, at man at
al Magt maatte søge at hindre disse Grundes Udnyttelse til mOdemf-)
Bebyggelse. Da Grundene imidlertid ligger inden for den 300 Me+~i' _'
ters Grænse, der beskyttes af Fredningsloven, regnede man med, at
Faren for en Bebyggelse ikke var overhængende.

I 1941 rettede man im~dlertid en Henvendelse til Ejeren,Gaard-
ejer H.J.Nielsen i Hjallese, om man kunde købe Arealet. Efter
Forhandlinger enedes man om en Pris af 25.000 Kr., under l1.Jul~

L
(

s.A. anholdt Odense Byraad Indenrigsministeriet om Samtykke til, at
man erhvervede Ejendommen til denne Pris, "idet man ved Erhvervel-~

i l
sen kan forhindre, at Ejendommen bebygges paa en Maade, der vil j,,:~,;..
virke ødelæggende for det Præg, man tilstræber at give Landsby~, ';

ii~;..:·.
læget". Under 29. September meddelte Indenrigsministeriet det an-,~ )

f'· .søgte Samtykke. l)·

Den endelige Handel var imidle~tid betinget af, at nogle Med-
arvinger, der opholdt sig i Udlandet, gav Samtykke til Salget, og
24.April meddelte Ejeren, at disse ikke havde approberet Salget.

Paa Trods af talrige Henvendelser har det ikke siden været
muligt at bringe Sagen til Afslutning • . • • •

'Udsigten fra Sejrskovvej over imod Dalum er en af de skønneste
i Odense umiddelbare Nærhed. Man har i Forgrunden Markerne og Engene
og mod Nord Skovbrynet. I Vest fangQs Blikket af den gamle Kloeter-
kirke i Dalum, og det kan næppe siges, at Opførelsen af den fynske
Landsby, der indtil nu omfatter 5 Bygninger, har skæmmet dette Bil-
lede, thi Landsbyen ligger lavt, og man ser ud over de gamle straa-
tækte Tage.

Hele dette smukke Billede vil blive fuldstændig ødelagt af den
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nu planlagte Bebyggelse. Det vil muligt kunne anføres, at det lokalE
Fredningsnævn allerede har givet Dispensation fra Opførelsen af
Landbygningsmuseet, men heroverfor kan det med fuld Ret gøres gæl-
dende, at denne Dispensation udelukkende hvilede paa det Grundlag,
at de paagældende Bygninger, dels laa saa lavt, at de ikke skæmmer
Udsigten, dels er af en saadan Karakter, at de fuldtud harmonerer
med Landskabet."

Naturfredningsbegæringen er tiltraadt af Naturfredningsfor-
eningens tekniske Udvalg, af Foreningens Lokalkomite, af National-
museet og af Odense Byraad.

Begæringen er endvidere tiltraadt af Ejendomsaktieselskabet
"Aurora", der er nært knyttet til lyens D1soonto Kasse, og som
ejer adskillige Nab ogrund e , idet man har oplyst, at Selskabet ikke
med sine Ejendomskøb i første Række har tænkt paa den økonomiske
Udnyttelse, men at man har haft til Hensigt at hindre, at der blev
disponeret over de paagældende Arealer paa en Maade, der var i Strid
med Landsbyens Interesser.

Endelig er Begæringen tiltraadt af Odense Turistforening, der
desuden har fremhævet, at det vil blive vanskeligt for ·Turister at
finde frem til "Landsbyen", hvis den paatænkte Bebyggelse med til-
hørende Beplantning ikke hindres.

Dalum Sogneraad har anført, at Sogneraadet har ofret betyde-
lige Midler for at gøre Sejrskovvej særlig bred, og at der, da.
Sogneraadet gik med hertil, blev taget Hensyn til, at der kunde
komme Bebyggelse langs Vejen. Sogneraadet har dog agsaa ønsket at
tage Hensyn til "Landsbyen" og har derfor modsat sig enhver Bebyg-
gelse paa den skovbevoksede Del af Grunden og har endvidere krævet,
at den skovfri Del i det højeste udstykkes i 5 Parceller i Stedet
for som oprindelig foreslaaet 11 Parceller. Man maa holde for, at en
iebyggelse med højst 5 Villaer ikke vil ødelægge det smukke Land-
skabsbillede, naar Villaerne opføres i "Landsbyens" Stil, eaaledes
som af Ejerne foreslaaet.

Ejerne har protesteret mod den forlangte Fredning. De maa hævde
at naar Fredningsnævnet som i det foreliggende Tilfælde har tilladt
Bebyggelse indenfor samme Sektion ved Skoven - først og fremmest
selve "Den fynske Landsby· - kan Naturfredningslovens § 25 Stk. 2
kuneafgive Hjemmel for en Byggecensur, ikke for et fuldstændigt
Byggeforbud. Hvis man iværksætter et aaadant, kan det efter Ejernes



Mening ikke ske af Hensyn til Skovbrynet, men kun af Hensyn til
"Landsbyen" og endvidere af Hensyn til Udsigten fra Skoven, men en
saadan Fredning maa ske i Medfør af Naturfredningslovens § l, jfr.
§ 14, d.v.s. mod fuld Erstatning. Ejerne har givet 85.000 Kr. for
Ejendommen, hvortil kommer oa 2000 Kr. i Omkostninger. Hvis Pred-
ningen gennemføres, kan Ejendommen kun vurderes til oa,2000 Kr. som
Landbrugsjord med lidt Skov. Ejerne nedlægger derfor subsidiært
Paastand paa Tilkendelse af en Erstatning paa 85000 Kr. med Renter
5 % p.a. fra Betalingsdagen den 27.Juni 1945, til Betaling sker.
En tidligere Ejer har betalt 1068 Kr. for Ret til at benytte Klo~;~n
i Vejen.

Nævnets tekniske sagkyndige, Stadsingeniør Rygner, har i e~ "
fremlagt Erklæring bl.a. udtalt: "at jeg finder den foreslaaed ..~r""

\ ,
IBebyggelse med et straatækt Landhus for tiltalende, naar det 'o'

{ "

1 'lægges paa en af de 3 sydlige Paroeller. Jeg mas dog stadig til~ "
raade, at i alt Fald de to nordlige Parceller udenfor Skoven holdes
ubebyggede af Hensyn til Udsigten over Dalen og af Hensyn til
"Deh fynske Landsby".

Naturfredningsraadet har i en Erklæring af 2.Juli 1945 udtalt,
at den planlagte Bebyggelse efter Raadets Skøn absolut bør for-
hindres, og at et Erstatningskrav mas kunne afvises eller i hve~~)

.. ~.' ~
Fald stærkt reduceres under Henvisning til Naturfredningslovens\~,:."~

," ~. ~
§ 25. "'';'l'

'~),.
Efter det foreliggende er Nævnets Medlemmer enige om i Med~~ ~

~... lfør af Naturfredningslovens §~25, Stk.2, og § l, jfr. § 14, at f '1,,:;

frede den ommeldte Ejendom paa nedennævnte Vilkaar af Hensyn til
Beliggenheden og Almenhedens Interesse i, at Omgivelserne ved
"Den fynske Landsby" ikke ændres væsentligt samt for at bevare den
smukke Udsigt til og fra Skovbrynet og fra Sejrskovvej ned over
"Landsbyen" •

Ved Erstatningens Fastsættelse er der taget Hensyn til, at
Ejerne var bekendt med, at der var rejst Predningssag, da de er-
hvervede Ejendommen.

T h i b e s t e m m e s :--------------------------
Ejendommen Matr.Nr.13m af Hjallese, Dalum Sogn, Odense Herred,

fredes paa følgende Vilkaar:
Den skovfri Del af Arealet maa ikke udstykkes.



Der maa paa Ejendommen kun opføres een Bygning, og den skal
bygges som en Enetagesbygning af Bindingsværk med Straatag, den
maa kun indrettes til en eller to Familier. Det er tilladt at
indrette Værelser i Tagetagen. Bygningens Sydmur maa i det højeste
ligge 25 m fra Ejendommens Sydskel. Bygningstegninger skal fore-
lægges Nævnet til Godkendelse forinden Bygningens Paabegyndelse.

Paa den Del af den skovfri Del af Ejendommen, der ligger mere
end 60 m fra det sydlige Skel, maa der kun plantes enkelte frit-
staaende Træer, og den øvrige Beplantning skal holdes saa lavt,
at den ikke hindrer det frie Udsyn fra Sejrskovvej.

Ejendommen, maa ikke anvendes til Oplagsplads eller Affalds-
plads eller andet, der kan virke skæmmende for Landskabet.

Der tillægges Ejerne en Erstatning paa 20.000 Kr., der udredes
med 10.000 Kr. af Odense Kommune, der er særlig interesseret i
Fredningen, 5.000 Kr. af Statskassen og 5.000 Kr. af Odense Amts-
repartitionsfond.

Erstatningen udbetales til Prioritetshavere i Prioritetsordenel
eller eventuelt til Ejerne.

Kendelsen vil være at tinglyse paa Ejendommen med Respekt af
tidligere tinglyste Servitutter og andre Byrder, hvorom henvises
til Ejendommens Blad i Tingbogen.

Paataleret har Naturfredningsnævnet for Odense Amtsraads-
kreds.

Kendelsen forelægges i Medfør af Naturfredningslovens § 19
3.Stk. for Overfredningsnævnet.

Ringberg
Sagen sluttet.

Jørgen Greve Knud Damgaard.

Mødet hævet:
Ringberg.
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