01011.00

Afgørelser-

Reg. nr.: 01011.00

Fredningen vedrører:

e

Christinero

Domme

Taksations kom m iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

le

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

I

e

28-12-1945

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NRn

/bA"

U D S K R I F T

Forhandlingsprotokollen

for Fredningsnævnet

for

HRderslev Amtsra~dskreds.

Fredningsdekl~ration.

---------------------

Ældsteraadet for Brødremenigheden
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Dato: ll. juni 2003
Journal nr.: Frs. 10/2003

Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22
Korinth
5600 Faaborg

Ved brev af 12. marts 2003 har statsskovdistriktet ansøgt fredningsnævnet om tilladelse
til opførelse af amtiteater ved Frøbjerg Bavnehøj i overensstemmelse med et vedlagt bilag
A og bilag B.
Det fremgår af brevet, at der er tale om et endnu ikke helt detaljeret projekt, men man vil
gerne have fredningsnævnets tilladelse til at omdanne festpladsen i overensstemmelse med
de allerede nu foreliggende skitser.
'
Fredningsnævnet
2003 har udtalt:

har indhentet en udtalelse fra Aarup kommune, der i brev af 3. april

"
At projektet findes at kunne indpasses i de stedlige terrænfonner uden genevirkninger omkring selve festpladsen samt uden påvirkning af landskabsformerne på Frøbjerg Bavnehøj, hvorfor det fremsendte projekt kan anbefales.
Det forudsættes, at sikkerheds- og flugtvejsforholdene, herunder adgangsmuligheder for ambulancer m. v. til amfiteater fra to sider, bliver indarbejdet i
projektet.
"
Endvidere har nævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 24. marts 2003
har udtalt:

Frøbjerg Bavnehøj er fredet ved Overfredningsnævnets
1947.

kendelse af 8. februar

Ifølge fredningsbestemmelserne
skal området bevares i den nuværende tilstand
(pkt. 1), og ifølge pkt. 3 må der ikke indrettes noget, som kan virke ændrende
på områdernes nuværende karakter.
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Amfiteateret indrettes ved at "terrassere" den vestlige skråning ved scenen.
Terrasserne udlægges med græs, mens de 22 cm høje trin bliver fliser. Samtidig planeres "scenegulvet" med op til en meter. Fyns Amt finder, at planeringen er en terrænændring og ikke en gravning af sten, grus, ler og sand, jf.
pkt. 4.
Fyns Amt finder, at der er tale om et skånsomt indgreb, som ikke vil få nogen
væsentlig negativ betydning for oplevelsen af det fredede område. Området vil
endvidere blive mere robust over for det stigende antal besøgende og arrangementer. På denne baggrund kan vi anbefale, at der meddeles dispensation til
indretning af ansøgte amfiteater.

"

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der efter fredningsnævnets
opfattelse ikke strider mod fredningens formål, idet der er tale om et meget skånsomt indgreb, som ikke vil få nogen væsentlig negativ betydning for oplevelsen af det fredede område.
Fredningsnævnets tilladelse er betinget af, at sikkerheds-og flugtforholdene, herunder adgangs muligheder for ambulance m. v. til amfiteateret fra to sider, bliver indarbejdet i projektet, jf. nærmere kommunens udtalelse.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
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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