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ir 1949, don 16. marts, afsagde overtredningsnævnot på grundl~g

af mundtlig og skriftlig voterins følgendo• k e n d G l s {;

I
I

i sagen nr. 778/47 vedrørende fredning af nogle arealar til sikring
af udsigten fra landevojen Marstal-Ærøskøbing.

Sagon Qr rojst af Danmarks naturfredningsforening, som i skrivelse
af 18. marts 1947 overfor ftGdningsnævn~t for Svendborg amtsrådskrods

Ihar nodlagt følg~nde frodningspåstandJ
,

" Fredning ..;n ber omfa tte de paa m.Jdfelgo.t1dckort i l: 4000 med rød
Kontur indkransedo Omraad~omfattendc Dolo af ~atr. Nr. ib, 4b, 7b,
6b, 50, 8c, 90, 26b, 27a, 27b, af Lillo Riso og StOkkeby Byor, Rise

I'ttSosn, Ærø Herrad, Svondborg Amt.
~ Fradningon b~r tilsikro, at Udsigion fra Vo~on bevares i fuldt
,I,

l· Omfang, cg at AJ:IGa1etsnuværQndo landbrugsmæssigo Karakter oprothol-Ilt dos.
Dot bør derfor navnlig væro forbudt:
at opføre Bygninger at onhver Art, herundor Boder, Skure eller at
anbringe andre Indretninger, herunder Lodningsmastor oller lign.,
som kan virke misprydendo,
at foretage Bep1antnin3 ellor opsætto Hegn, der forringer don trio
Udsigt fra Vojen og AroalJt."

~ FrJdningsnævnot har harofter under 19. septembor 1947 afsagt såly-
donde k.::ndelseJ

'OmkI0stninger
li Da de med en Gennemførelse af den planlagte Frodning forbundne/



ttskønnes at blive saa uforholdsmæssigt ~tore, at en Gennemførelse af
Fredningen vil være økonomisk vanskelig, og da Erstatningernes Stør-
relse i alt Fald vil overstige de i Fredningslovens §§ 19 og 21 om-

,
handlede Beløb, skønnes Fredningen, selvom Udsigten findes i høj Grad
fredningsværdig, ikke at kunne gennemføres for Fredningsnævnet."

Denne kendelse er indanket af Danmarks naturfredningsforening,
som derhos udvider sin fr~dningspåstand til at omfatte nærmere angiv-
ne arealer af ejendommene matr. nr. 5e, llb, 12b, 26a og 27a alle af

I Lille Rise byer, Rise sogn.
Overfredningsnævnet har den 2. juli 1948 besigtiget de ommeldteearealer og har samtidig forhandlet med de pågældende lodsejere og

I,
I

I
repræsontanter for Dånmarke naturfredningsforening.

Overfredningsnævnet bpnåede hetundor en bveranskdmst med vedkom-
mende ejere, hvorefter de på dot til nærvær0ndo kcndulse hørendu '
kort nr. Sv. 101 med skravering angivne arealer af
matr. 'nr. 5e, 8e og 90 af Lilla Rise by, Rise sogn, tilh. grd. Jens

J. Groth-Christenson
" " tilh. grd. Lorentz Hansen27a smstds.
II 26a" " " II Hans S. Hansen

I~Itb~liggende øst for vejen Marstal-Ærøskøbing fredes i overensstommeIse
mod don nedlagtG påstand dog med følg0ndo ændringcrl,

" Dot tillades gårdejer Jens J. Groth-Christensen efter forhandling
med frodningsnævnet angåendG placeringen at opføro en ladobygning
og et hønsehus.

i

\'1,' Gårde jer Hans S. Hansen kunne ikke på forhånd fraskrivo sig rot-
II'(' ,ten til at plante frugttræer, omond han ville anse danno bonyttolse
~t
I af arealet for rot usandsynlig. Han villQ3 imidlertid give frednings-

myndighederne underretning, såfremt han skulde påtænke sådan anvondel-
af aroalot.

Ejorno har ikke forlangt nogen erstatning for fredningen.
En fredning af do øvrige i sagon,omhandledo aroalor fandt over-

fredningsnævnet ikke tilstrækkelig bGgrundot i forhold til de betyde-



I

•

•

lige erstatningskrav, den ville modføre.
T h i b e s t e m m e s :

matr. nr. 5e, 80 og 9c af Lille Rise by, Riso sogn, tilh. grd. Jons
J. Groth-Chr1stonson

" tilh. grd. Lorentz Hansen" 27a sostds.
Ir II 26a " " Hans S. Hanson"

frJdos i overensstemmelse med foranståondo.

Udskriftons rigtighed
bekræfto s.
~··t15i~-:1~
, I (j,ovortrodningsn~hets sokretær
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Fnrhand1ingsprotnkn11en for Naturfredningsnævnet f0r Svendborg Amts-
I'a&dskreds.

Aar 1947 den 19.5eptbmber holdt Fredningsn~vnet Møde paa
Kl. 13.}2 ved Lille Rise Bakke i Anledning af

Nr. 21/1947 Begæring fra D8nmarks NaturfredningsffJrening
om Fredning af n~le Areuler til Sikring _
af en Udsigt ~ver Matr.Nr. Ib m.fl.
Lille Rise 0g Stokkeby Byer, Rise Sogn •

Tilstede var Suppleanten for Formanden, Dnmmerfuldm'cgtig J.
det amtsvalgte Medlem, Gaardejer Keilgaard og det s0gnevalgte
for Rise Sogn, S()gnera~dsformand Niels Casper6en.
Der fremlagdes:

tpkrivelse af IB.Marts 1947 fra Danmarks Naturfredningsfnrening,
fort,f Tingb'gsatLester,

~Indkaldelse i fnrkyndt Stand,
For Darunarks Nsturfredningsf'rening mødte Billedhugger Hammerich,

j

'11Ærøskøbing.
'li For.Rise Sngner1::lad,Svendbf)rg Amtsraad, Rise Sparekasse,

Ærøskøbing Sparekasde 0g f,r Statskassen var ingen mødt.
Fnrmand0n bem~rkede, at Statskas~en ved en Ekspeditionsfejl

•• ikke var underrettet ,m Mødet, ~g at ~n ev~ntuel Afgørelse af Sagen,
. forsaavidt an~aar Matr.Nr. Ib Stokkeby, Rise Sogn, derfnr maatte
'gøres afhængig af Statskassens Tiltr~ddlBe.

De interesserede m0dte saaleJes;
E.iner J-ensen 1I1.,-i: mød t -p"rsl)niig '1g bemærkede, at Aftægtsmand

,(ians Christensen Jensen ,)gHustru E6idia f. Rasmussen er afgaaet v.::d
,·Døden.

..~
,I
t)ivass,
,Medlem

•• Gaardejer Jens 8riksen var mødt pers 'nlig 19 bemærked~, at
,Aftægtsmand Anders Hausen er død f'lrca. 1(J Aar siclen.

lFJr Fru Anna Murie Andersen, f. Christensen mødte ingen.
De mødte bew,Jrkede, &t hendes Søn Gaardejer Albert Ande'rsen vor mødt,
men at han v~r gaaet hjem efter at h~ve ventet et Stykke Tid.

Gaarde,ier Niels Nielsen var mødt per'::>)nlig.
Gaardejer Jens Johansen Groth-Christensen var mødt 'pers1nlig.
Gaardejer Laurits Hansen var mødt pers,nlig og bemærkede, at

Hans Simt)fisenHansen f)gHustru Ellen Hansen f. Nielsan er af6BC.et ved
Døden for flere Aar siden.

De mødte besoa de i . .Sagen ~mhandlede Arealer nemlig Matr.Nr.
27b, 26b, 4b, 7b, 6b, Be, 50.~· 90 'og 27alQ Stokkeby By, Rise Sogn,

Lille Rise By, Rise Sogn.
E,ieren af Matr.Nr. Ib, E.iner Jensen, bemærker, at

ønsker at medvirke til Frednin6en.
Bill.::dhu66",rIIarnmerichbermlrk"r, a.t han paa Grund

han ikke

af det
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1 ' ,; ':t .. '" ,paagældende Areals Lidenhed' -'grint!;eBe:tY~nirii(?I;
frafaldt Begæringen for dette Areals Vedko~nende.

Ejeren af Matr.Nr. 27b, 26b og 4b, Jens Erik8en, bemærkede, at
han ikke ønsker 8t medvirke til n 'gen frivillig Fredning, og at han
saafremt Fredning gennemføres f'lrbeh"]der sig en Erstl::ltningpaa i alt
Fald lU.(;()uKr., idet han mulie;t vil kunne anvende Arealerne Sf)mBygge-
grunde.

Ejeren af Mbtr.Nr. 6b ~g 7b Niels Nielsen vil ej heller medvirke,
men f 1rbeh )lder sig af sam.lIeGrund et ErstCitningskrav paa i"alt Fald
12.U(;{jKr.

,B.ieren af Matr.Nr. 27a, L 'rentzHansen, fl)rbehr)ldersig
Erstatning, hvis Størrelse hun ikke k~n an6ive.

Ejeren bf Matr.Nr. 8e, 5c og ge, J.J. Groth-Christensen,
~ærker, at der tidligere har v~ret rejst Fredningssag, nemlig da ~
Ejendom blev bygi.Seti 1938, 'g CltFredningsnævnet den Gang gav Tit
til (jpførelse Cif Gaardens nuv-erende Bygninger. Han ønsker nu at ~
opføre en 1adebygninE; vinkelret paa det nuværende Udhus 'lgat opf~
Maskinhus '1get Høns ehus, ')gBygningerne kE:.nopføres, naar Materi.
skaffes. t

tSaafremt disse Bygninger kan opføres, har hari ikke n~get i'
at den øvrige Del af det pda Kr)rtet viste, med rødt indrammede, A~
fredes som f,'resliwet, 'g han <:Jrkl::erersig villig til at' f"'relægg~
Planerne fnr UpførGl~en af Maskinhuse r)gHønsehuse fnr ~rednings~

t
saaledes at der kan f'rhandles 'lmPlacering "g Udseende. D~rim'ld e
Planerne Y'1r Ladebygningan allerede i 0rden, s~Hledes at han ikke ~
ønsker denne ændret.

BilleJhug&er Hammerieh bemærker, at Fredningsomraadet
(~\udvidet med den Del af Matr. Nr. 27a, der tl1 hører Lorentz Hansen, ;\~I)gsnm er beli~Bende vest f'1r den paa K'rt~t viste Markvej. I

Fredninbsn~vne~ r)r~19 ~?g~n_til K~ndel~e, der.afsagdes
'Kendelse;

•Da de med en Gel1"(Jemfor~lseaf den plc.:nlagteFredning forbun
umknstninger ::Jkønnestit blive SClauf "lrh'''']dsmæssigt st 're, at"en
Gennemførelse af Fredningen vil V-Bre økc')l10miskvf::l/:skelig,og da Er
ningernes Størrelse i alt Fal~ vil overstige de i Fredningslovens ",
§§ 19 og 21 omhandlede Beløh, skønnes Fredningen, selvnm Udsigten
i høj Grad fredningsværdig, ikke ~t kunne gennemføres fnr Fredningsnæyne

Thi bestemmes;
Den af Danmarks Naturfredningsf1rening fremsatte Begæring om

Fredning af f'1rskellige Arealer til Sikring af Udsigten fra Landevejen
n'1'rdf 'r'Lille Rise Bakke mellem Ærøskøbing '1gMarstal tages ikke til
Følge.

J. Hvass. A.Keilgaard. Niels Caspersen.
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