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OVER FREDNINGSNÆVNET>

•



Fredning i Fyns amt. 12b~ .00

Lokalitet: Ørkilds Mølle

Kommune: Svendborg

Soqn :Vor Frue ReO. nr.: 479-04-01

1:25.000

Ejer :Privat

• Areal : ca. 6 ha

Fredet : FN 29/11-1949
~I OFN13/9-1951

Formål :Landskabsbevaring og sikring af kulturhistoriske interesser i
forbindelse med Ørkilds Mølle og- slotsruin.

Indhold :På arealerne må ikke opføres bygninger, herunder boder, skure eller
anbringes andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder
ledn~ngsmaster og lignende. Der må ikke foretages beplantning,
der kan hindre udsigten~til eller fra ruinen.
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REG. NR. d6ø
U D S K R I F T--..----~-------af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.---------------------------------------

År 19511 den 13. september, afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen vedrørende fredning af nogle arealer ved 0rkilds Mølle i Svend-
borg (nro 955/49).

I den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 29. november 1949eafsagte kendelse hedder det:
~ "Ved skrivelse af 8-6-1948 har Danmarks NaturfredningsforeningVI'i gennem sin lokalkomite for Svendborg begæret en fredning foretaget af

, ,forskellige arealer af ejendommene rr.atr.nr. la og Id Over og Neder
0rkilds Mølle, Svendborg købstad, og lk og 2am 0rki1ds mølle, Svendborg
købstad, der blandt andet omfatter ruineFne af 0rkild slot og den
foran ruinerne liggende mølledam.

Som begrundelse for begæringen el' anført, at "dette parti danner
sammen med Nyborgvej og de langs denne vej plantede meget smukke træer
00 smuk nedkørsel til Svendborg by, og hele billede~ med mølledammen,

t
slugt 1 bakkedrag og skov danner i forening et billede af megen natur-
skønhed - den gamle vandmølle og det nyere alderdomshjem medvirker
også til at skabe den gode helhed."

Nationalmuseet har i skrivelse af 13-7-1948 anført, at "museet

•
må lægge megen vægt på at ruinernes omgivelser sikres i henhold til

, naturfredningslovens § 2 mod ny bebyggelse og andre indgreb i deres
nuværende karakter."

.~ Ej erne af de--af sagen omfattede arealer er for så vidt angår
-matr. nr. la: dekoratør M. C. Madsen, og for så vidt angår

matr. nr. Id, lk og 2am: Svendborg kommune.
Nævnet har afholdt møder med de i sagen interesserede parter den

2. december 1948 og den 22. oktober 1949.
Svendborg kommune hari skrivelse af 17/5 1949 tilbudt til hel

eller delvis opfyldelse af sin part af udgifterne ved fredningen at
påtage sig at sørge for den fremtidige oprensning af dammen. Derimod
har man fra kommunens side ikke på8tået sig tilkendt erstatning.

Ejeren af matr. nr. la har påstået sig tilkendt en erstatning
På 14.000 kr. Han har i Då henseende anført, at han har købt ejendommen~-
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181 maj måned 1948 med den hensigt at nedlægee det i ejendommens bygninger
~rende mølleri og at udtørre mølledamrnen, som derefter kunde anvende$

til gartneri eller frugtavl. Arealet udgør Ca. 3300 kvadratmeter og
når handelsværdien s~ttes til 2 kr. pr. kvadratmeter udgør tabet 6.500 kr.
H~!'til kommer udgifterne til oprotholdelse og vedligeholdelse af
mølledammen. hvilket anslås iii 300 kr. årlig, hvilket taget
25 gahge vil udgøre: 7.500 kr.

Nævnets medlemmer er enige om, at den fremsatte begæring om
fredning bør tages til følge. Det i sagen omhandlede areal, der på et
originalkendelsen vedhæftet kort er fremh~vet med røde kryds, fredes

~refter således, at der på områderne ikke må opføres bygninger af nogen"t, herunder boder og skure eller anbringes andre indretninger, der kan
virke misprydende, herunder ledningsmaster og lignende. Der må ikke p~1\, Srealerneforetages beplantninger, der kan hindre udsigten til eller fru

, inen. Den på arealet v~rende mølledam skal opretholdes som vandarealdert"orog vandstanden i den må/ikke sænkes, ligesom den skal holdes vel oprenset
og vodligeholdt.

For den ulempe, der for dekoratør Madsen opstår derved at han ikke
kan udtørre mølledammen og anvcncu den til dyrkning, findes der at måtte
tillægges ham erstatning. Denne findes passende at kunne ansættes til
1,25 kr. pr. kvadratmeter, og da arealet ifølge en af en l',.ndinspcktør

~

under sagen foretaget opmåling har en størrelse af 3.604 kvadratmeter,
: vil den udgøre 4.505 kr., der udredes med halvdelen af statskassen og

halvdelen af Svendborg kommune.
Arealet 3.604 kvadratmeter omfatter ifølge arealattesten fundamentet

'

for møllens bygning samt slusen nord for bygningen.
Hvorvidt den halvdel af erstatningen, der udredes af kommunen, v11

kunne fyldestgøres ved at kommunen påtager sig pligt til oprensning som
~ran n~vnt findes ikke at kunne afgøres af nævnet. Derimod finder nævnet.I.at måtte fastslå, at omkostninger ved vedligeholdelse af dammen afholdes
af det offentlige."

Konklusionen er sålydende:
"Det foran nærmere beskrevne areal af matr. nr. la og Id Ovre og

Nedre 0rkilds mølle, Svendborg, og lk og 2am 0rkilds mølle, Svendborg
købstad, fredes som nærmere foran beskrevet mod udredelse af den foran
fastsatte erstatning."

Sagen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfrednings-
lovens § 19, 3.stk., hvorhos kendelsen er indanket af ejeren af matr. nr.

~ Over og Neder 0rkilds Mølle, dekoratør M. C. Madsen.
" Overfredningsnævnet har den 3. juli 1950 besigtiget de pågældende
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..arealer og forhandlet med den ankende ejer og andre
~an har endvidere drøftet sagen i senere møder samt

ligt forhandlet med Svendborg byråd.
Under disse forhandlinger har overfredningsnævnet overfor byrådet

udtalt, at man ville finde det hensigtsmæssigt, om Svendborg købstadkom-
mune, som ifølge kendelsen har påtaget sig den fremtidige oprensning
af mølledummen, tillige overtog vedligeholdelsen af dæmning, stibord
og sluser. Byrådet har hertil bemærket, at kommunen 'vil være villig til
at forestå de fornødne arbejder i så henseende, men at udgifterne bør
deles mellem staten og kommunen på samme måde som det i kendelsen fast-
satte orstatningsbeløb til ejeren. Overfredningsnævnet har herefter ved-

_-l.get a t lade det påg:eldende areal, nemlig matr. nr. la Over og Neder'
Ørkilds Mølle, udgå af fredningen.

\a\.; Overfredningsnævnet mener. derimod, a t fredningen vedrørende de
ttvrige arealer af de i kendelsen anførte grunde bør opretholdes.

Under besigtigelsen blev det bemærket, at der aflæssegadeaffald
på det lavtliggende areal ved Kobberbækken, og overfredningsnævnet har
overvejet, om sådan aflæsning burde forbydes. Under forhandlinger herom
med byrådet er det blevet oplyst, at bortkørselon af det omhandlede gade-
affald er overdraget til vognmand Erik Lund, som tillige er lejer af
det areal, hvorpå aflæsningen finder sted. Vognmand Erik Lund har udtalt,
at han vil opsige sin lejekontrakt, hvis aflæsningen på det ovennævnte
areal forbydes. Mellem stadsingeniøren og vognmanden er der derefter
truffet følgende aftale:
l. Der må ikke påfyldes andet end ren fyld. Papir og andre større uren-

'

heder må føres andet steds hen.
, • Påfyldningen skal finde sted efter anvisning af stadsingeniøren og

således, at der kun påfyldes på et begr:enset areal ad gangen.tt- Fylden skal pløjes ned i undergrunden med regelm~ssige mellemrum,
~ f. eks. hver anden måned.

i sagen interesserede_
skriftligt og mundt-

l

OverfredninGsn~vnet vil kunne tiltræde, at en bestemmelse om aflæs-
ning af affald udformes i overensstemmelse med denne aftale.

T h i b e s t e ID m e s :
Den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 29. november 1949 af-

sagte kendelse vedrørende fredning af nogle arealer ved Ørkilds Mølle
i Svendborg stadfæstes forsåvidt angår matr. nr. Id Over og Neder Ørkildr,
Mølle, matr. nr. lk af 0rkilds Mølle og matr. nr. 2am smstds., dog såle-
des, at der skal gælde følgende bestemmelser om aflæsning på arealerne:
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4.
Der m~ ikke påfyldes andet end ren fyld. Papir og andre større uren-
heder må føres andet steds hen.
Påfyldningen skal finde sted efter anvisning af stadsingeniøren og
således, at der kun påfyldes p8 et begr~nset areal ad gangen.
Fylden skal pløjes ned i undergrunden med regelmæssige mellemrum,
f. eks. hver anden måned.

Fredningsnævnets kendelse ophæves forsåvidt angår matr. nr. la
og Neder 0rkilds Mølle.
Grænserne for de fredede arealer er vist på et kort nr. Sv. 104,

er vedhæftet nærværende kendelse.

Udskriftens ~tighed bekræftes.
~~ ~-~ c;/~/J~:l--e:.--

F. Gragt-'j
overfredningsnævne~s sekretær

. , ,'II
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f"rhandlingspr"t'1k011en for fredningsnævnet for Svendb"l'g amtsradskred:

År 1949 den ~9.n)vember f,r8tog nævnet på tingstedet !FAbnrl I

bek1ædt. af suppleanten fI"Jrf "rmanden, cst. d"mmer J. Hvsse;1 sagen
14-1948 Spørgsmål nm fredning af

n"gle arealer ved Ørkilds
mølle i Svendbnrg.·

"

Der fremlaGdes rygafsagdes en af nævn~ts medlemmer unaer-
~ skrevet ~ålydende

K e n d e l s e.
Ved skrivelse af 8-6-1948 har Danmarks Naturfredningsf'1renin,

gennem sin l'kalknmite for Svendb"rg begæret en fredning f"retaget af
f"rskellige arealer af.ejendnmmene matr.nr. la "g Id, Over "g Neder

IØrkilds mølle, Svendbnrg købstad, "g lk "g 2am, Ø1"ltil:d~mølle,
Svendb,.,rgkøbstad, der blandt andet omfatter ruinerne åf Ørkild Blot

og den foran ruinerne liggende mølledam.
• ~ j 1 1Som begrundelse for begæringen er anført, at "dette parti

danner sammen med Nyb~rgvej I"Jgde langs denne vej plantede meget smuk-
ke træer en smuk nedkørsel til Svendborg by, "g hele b~~ledet med
mølledammen, slugt, bakkedrag ng sk,w danner i f"rening e~ billede
af megen naturskønhed - den gamle vHndmølle ng det nyere alderdoma--
hjem medvirker ngså til at skabe den g1de helhed.-

Nati"'nalmuseet har i skrivelse af 13-7-1948 anført, at
llmuseet må lægge megen vægt på at ruinernes omgivelser sikres i
hcnhnld til naturfredningsInvens § 2 mnd ny bebyggelse 'ng andre
indl3reb i deres nuværende karakter.1I

Ejerne af de af sal3en "Imfattede~realer er f~r så vidt
angl"lrmatr.nr. l a: deknratør M.C.Madsen, og f·,.,rså vidt aIg'år
matr.nr. ld, lk I)g2am: Sv'endbf)rgk,.,mmune.

Nævnet har afh,.,ldtmøder med de i sagen interesserede parter
den 2.december 1948 ng den 22. lkt.,ber1949.

Svendbnrg knmmune har i Skrivelse af 17/5 1949 tilbudt
til hel eller delvis opfyldelse af sin part af udgifterne ved
fredningen at påtage sig at sørge f,r den fremtidige oprensning af
dammen. Derim'ld har man fra k 'mmunens side ikke påstået sig til-
kendt erstatning.

Ejeren af matr.nr. la, har påstået sig tilkendt en erstat-
ning på 14.uu0 kr. Han har i så henseende anført, at han har købt
ejendommen i maj m~ned 1948 med den hensigt at nedlægge det i ejen-
dommens bygninger v&rende mølleri og at udtørre mølledammen, snm
derefter kunde anvendes til gartneri eller frugtavl. Arealet udgør
ca. 3300 kvadratmeter og når handelsværdien sættes til 2kr. pr.
kvadratmeter udgør tabet 6.500 kr. Hertil knmmer udgifterne til
"prethnldelse ng vedligehnldelse af mølledammen, hvilket anslås

mr .....1
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til 300 kr. årlig, hvilket taget 25 ~ange vil udgøre; 7.500,kr.
Nævnets medle:nmer er enige om at den fremsatte begæring

nm fredning bør tages til følge. Det i sagen omhandlede areal,
der på et nrig~nalkendelsen vedhæftet kort er fremhævet med
røde kryds fredes herefter således at der på ')mråderne ikke må
')pføres bYGninger af n 1gen art, herunder b,)der ng skure eller an-
bringes andre indretninger, der kan vtrke misprydende, herunder led-
nin8smaster og lignende. Der må ikke på arealerne foretages beplant-, '

nin8er, der kan hindre udsigten til eller fra ruinen. Den på arealet
værende mølledam skal nprethnIdes S'lmvandareal ng vandstanden i
den må derf"lr ikke sænkes, Iigesqm den skal h'1ldes vel oprenset

"-19 vedligeh'11dt. ~
For den ulempe, der fnr deknratør Madsen opstår derved a+-,

han ikke kan udtørre møl~edammen '1ganvende den til dyrkning, findes
der at måtte tillægges ham erstatning. Denne findes passende at
kunne ansættes til 1,25 kr. pr, kvadratmeter, og da arealet ifølgef) •
en af en landinspektø,r ,under sagen f')retaget opmåling har en stør-
relse af 3.604 kvadratmeter, vil den udgøre. 4.505 ~r~der udredes
med halvdelen af statskassen og halvdelen af Svendborg kommune.

Arealet 3.604, kvadratmeter omfatter ifølge arealattesten
fundamentet udfnr, møltens bygning samt sluse~unord for bygningen.

Hvorvidt den halvdel af erstatningen, der udredes af
k'1mmunen, vil kunne fyldestgøres ved at knmmunen påtager sig pligt
til ,)prensning s-,mf 'ran nævnt findes ikke at kunne afgøres af nævnet •

.Derim'1d finder nævnet at måtte fastslå, at ()mk')stninger,ved'vedlige-
holdelse af dammen efh Ildes af det '1ffentlige.

Thi bestemmes;
Det foran nærmere beskrevne areal

wre ng Nedre Ørkilds møller, Svendborg, qg
mølle, Svendb')rg købs tad, fredes som lUJrmere
redeIse af den foran fastsatte erstatning.,

J. Hvass. Carl 0lsen.

af ma~r.nr. la og Id
lk ng 2am, 0rkilds

~"lran beskrevet mod ud-' 't

(1,
A.J(eilgaard.

l. ,

, ,
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 25.11.97.

Journal nr.: Fr s. 32/1997.

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Amtsgården
Ørbæk vej 100
5220 Odense Sø REb.Nit \1-~~, 00.

Ved skrivelse af 26. juni 1997 har Fyns Amt i forbindelse med ud-
arbejdelse af plejeplan for Ørkild Voldsted forelagt nævnet en
sag vedrørende ulovlig etableret kolonihaver i strid med Over-
fredningsnævnets kendelse af 13. september 1951.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Det fremgar af Overfredningsnævnets kendelse af
1951, at området er fredet, således at der ikke på
føres bygninger af nogen art. Fredningskendelsen
med:

13. september
området må op-

er begrundet

"dette parti danner sammen med Nyborgvej og de langs
denne vej plantede meget smukke træer en smuk nedkørsel
til Svendborg by, og hele billedet mod mølledammen,
slugt, bakkedrag og skov danner i forening et billede af
megen naturskønhed - den gamle vandmølle og det nyere
alderdomshjem medvirker OgS8 til at skabe den gode hel-
hed."

Svendborg Kommune har herefter dels i en skrivelse af 13. maj 1997
til Fyns Amt, hvilken skrivelse er videresendt til fredningsnæv-
net, dels under det møde, som fredningsnævnet har afholdt i sagen,
anmodet om, at alle kolonihaverne med huse i område 5 i Skov-( og
Naturstryrelsens helhedsplan bevares, idet disse huse i havefore-
ningen "Slugten" ikke misklæder området eller generer udsigten fra



Nyborgvej ved voldstedet og Borgbanken. Kommunen har erklæret sig
indforstået med, at kolonihaverne i område 6 og område 4 fjernes
og har endvidere oplyst, at man vil fjerne nogle af de høje træer
i "Slugten".

Kommunen har anført, at kolonihaverne med huse er anlagt succes-
sivt fra 1950'erne og fremover og således ligget der i så mange
år, at de bør kunne få lov til at blive liggende også når henses
til, at de ikke, som ovenfor anført, generer udsigten til og fra
voldstedet.

Kommunen har oplyst, at kolonihaverne ligger på jor, der ejes af
kommunen. Der er indgået lejekontrakt, og disse lejekontrakter
udløber 1. januar 2006. •
Under mødet tilkendegav Skov- og Naturstyrelsens repræsentant, at
man i øjeblikket er i gang med istandsættelse af voldstedet, og
det vil være meget uheldigt, såfremt kolonihaverne får lov til at
blive liggende. Området er endvidere omfattet af 100 meter-bygge-
linien fra fortidsminde.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant og repræsentanter
for Svendborg Museum har tilsluttet sig Skov- og Naturstyrelsens
synspunkt med tilføjelse fra museets repræsentant, at der er
tale om en rodet bebyggelse, der stærkt generer udsigten fra
voldstedet. tt
Amtets repræsentant har ligeledes udtalt, at der ikke bør medde-
les dispensation til det ansøgte om bibeholdelse af kolonihaver-
ne og fremhævet, at det er amtets opfattelse, at nævnet slet
ikke kan dispensere til bibeholdelse af kolonihavehusene, idet
der er et direkte forbud mod bebyggelse i fredningskendelsen, og
det vil herefter stride mod fredningens formål at tillade, at
husene får lov til at blive liggende. Såfremt husene skal have
en sådan tilladelse, vil det kræve en ny f~edningssag. ,

Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen og Amtet ,



samt repræsentanter for Svendborg Museum har ikke villet prote-
stere mod, at der meddeles en frist til fjernelse af kolonihaver-
ne med huse til 1. januar 2006.

lOverfredningsnævnets kendelse af 13. september 1951 er der et
direkte forbud mod bebyggelse indenfor det fredede område for at
sikre det smukke område mellem voldstedet og Nyborgvej. Fred-
ningsnævnet finder herefter, at en efterfølgende godkendelse af
de opførte huse, vil stride mod fredningens formål, hvorfor fred-
ningsnævnet meddeler afslag på efterfølgende at godkende koloni-
havehusene.

Under hensyn til, at kolonihavehusene er blevet opført fra 1950-
erne og fremefter og således ligget der i mange år med Svendborg
kommunes viden, findes der at måtte bevilges en rimelig frist
til fjernelse af husene. Fristen findes passende at kunne fast-
sættes således, at den falder sammen med udløbet af lejeperioden.

Kolonihavehusene skal herefter være fjernet senest 1. januar 2006.

Afgørelsen, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 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 skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den
geberettigede.

..

, afgørelsen er meddelt den kla-

L. Ry avffv1
formand- \,
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Afgørelse
i sagen om kolonihaverne ved Ørkild Voldsted i Svendborg Kommune.

Fredningsnævnet for Fyns Amt har den 25. november 1997 meddelt afslag på
anmodning om dispensation fra en fredning med henblik på at bevare en
række kolonihavehus e ved 0rkild Voldsted i Svendborg Kommune. Afgørelsen
er påklaget til Naturklagenævnet af Svendborg Kommune.

I forbindelse med udarbejdelsen af en plejeplan for 0rkild Voldsted er
Fyns Amt blevet opmærksom på, at der i det fredede område er opført en
række kolonihavehuse .

• Amtet har herefter forelagt sagen for Fredningsnævnet for Fyns Amt, der
i den anledning har foretaget besigtigelse af området.

Kolonihavehusene ligger i et område på i alt ca. 4,8 ha., der ved Over-
fredningsnævnets kendelse af 13. september 1951 er fredet. Indenfor det
fredede område, er der ifølge kendelsen forbud mod bebyggelse.

Af Overfredningsnævnets kendelse af 13. september 1951 fremgår følgende
om baggrunden for fredningen:

"dette parti danner sammen med Nyborgvej og de langs denne vej plantede meget
smukke træer en smuk nedkørsel til Svendborg by, og hele billedet mod mølledam-
men, slugt, bakkedrag og skov danner i forening et billede af megen naturskøn-
hed - den gamle vandmølle og det nyere alderdomshjem medvirker også til at ska-
be den gode helhed".

\'l \\l't- Q(JC) \ /'
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Endvidere fremgår, at Nationalmuseet oprindeligt anførte, at "museet må
lægge megen vægt på at ruinernes omgivelser sikres i henhold til naturfred-
ningslovens § 2 mod ny bebyggelse og andre indgreb i deres nuværende karakter."

Af fredningsbestemmelserne fremgår, at "der på områderne ikke må opføres
bygninger af nogen art, herunder boder og skure...". Videre er det bestemt at
"der må ikke på arealerne foretages beplantninger, der kan hindre udsigten til
eller fra ruinen".

Kolonihaverne med husene er etableret fra 1950'erne og fremover, og har
således ligget der i mange år.

Husene er opført på en ejendom der er ejet af kommunen. Af lejekontrak-
ten fra 1960 fremgår bl.a. " Der gives lejeren ret til i de enkelte haver at
bygge lysthuse af træ, men forinden opførelsen skal tegninger godkendes af kom-
munen..." Desuden fremgår "Fra kommunens side kan lejemålet, forudsat der ikke
foreligger forhold som anført i § 4, tidligst opsiges till. april 1980". I
1986 er der udarbejdet et tillæg til lejekontrakten, hvorefter lejemålet
er uopsigeligt fra kommunens side indtil 1. januar 2006.

Området, hvori de omtvistede kolonihavehuse i haveforening~n "Slugten"
ligger, er desuden omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinien i naturbe-
skyttelseslovens § 18.

Under fredningsnævnets besigtigelse har Skov- og Naturstyrelsen oplyst,
at man er i gang med at istandsætte voldstedet, og at det vil være uhel-
digt om kolonihaverne får lov til at blive liggende. Styrelsen har dog
tilkendegivet, at man finder det rimeligt, at der meddeles en frist for
nedlæggelsen af havekolonierne till. januar 2006.

Danmarks Naturfredningsforening og Svendborg Museum har bemærket, at der
er tale om en rodet bebyggelse, der stærkt generer udsigten fra voldste-
det.

Endelig har Fyns Am~ udtalt, at det vil stride mod fredningskendelsens
forbud mod bebyggelse indenfor området, og mod selve fredningens formål,
hvis husene bliver liggende.

på denne baggrund har fredningsnævnet truffet afgørelse om, at koloniha-
vehusene skal fjernes senest den 1. januar 2006, idet en dispensation
fra fredningen vil stride mod fredningens formål og således ikke kan
meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 50.
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Itt Svendborg Kommune har i sin klage over fredningsnævnets afgørelse an-
ført, at kolonihavehusene i sig selv ikke strider mod fredningsbestem-
melserne, at kommunen dels har gennemført og dels har indgået aftale om
nedlæggelse af i alt 19 kolonihaver tæt på voldstedet (H/F 0rkild) og at
bebyggelsen i havekolonien "SlugtenU med 25 haver ikke på nogen måde
hindrer udsigten mod voldstedet.

Kommunen finder det uforståeligt, at der nu efter ca. 40 års tilstedevæ-
relse stilles krav om havehusenes fjernelse.

Endelig finder kommunen, at der i modsætning til krav om fjernelse af
havehusene, vil være mere perspektiv i en modernisering af fredningen,
således at denne tager udgangspunkt i pleje og formidling af det store
voldsted.

Det fremgår i øvrigt af sagen, at Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde
med Fyns Amt, Svendborg Museum og Svendborg Kommune har udarbejdet en
plejeplan for Voldstedet med henblik på at synliggøre og bevare voldste-
det i dets oprindelige form og udseende. Kommunen tiltræder dog pleje-
planen med forbehold for, at kolonihaverne bevares.

Til brug for Naturklagenævnets behandling af sagen har foreligget en
række fotografier af området.

Naturklagenævnets afgørelse

I sagens behandling har samtlige af Naturklagenævnets 13 medlemmer del-
taget (Lars Busck, Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, J.J.
Bolvig, Aage Brusgaard, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel,
Palle Kiil, Eva Møller, Hans Chr. Schmidt, Jens Steffensen og Svend Ta-
anquist) .

Et flertal på 11 medlemmer udtaler:

Fredningens formål er at sikre udsigten til og fra voldstedet samt at
sikre at voldstedet og landskabet omkring dette bevares uændret. Med
henblik herpå er der i fredningen fastsat bestemmelser om, at der ikke
må opføres bygninger o.l.

De opførte 25 kolonihavehuse strider således mod såvel forbudet mod be-
byggelse som mod selve fredningens formål.
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4It Der findes fortsat at være en væsentlig samfundsmæssig interesse i at
håndhæve fredningsbestemmelserne. Henset til at kolonihavehusene har ek-
sisteret upåtalt i henved 40 år må hensynet til eventuelle berettigede
forventninger imidlertid indgå ved vurderingen af sagen.

Lejeforholdet mellem haveforeningen "Slugten" og Svendborg Kommune kan
opsiges de~ 1. januar 2006. Haveforeningens medlemmer har intet retskrav
på at kunne bibeholde deres kolonihaver efter denne dato.

I forhold til kommunen som grundejer findes der ikke at foreligge væ-
sentlige hensyn, idet kommunen burde have vidst, at kolonihavehusene var
i strid med fredningen.

på denne baggrund finder flertallet, at der er sket en rimelig afyejning
af de modstående hensyn ved at meddele en lang frist for fjernelse af
kolonihavehusene, svarende tillejekontraktens bestemmelse om opsigelse.

Flertallet stemmer således for at stadfæste fredningsnævnets afgørelse.

Mindretallet (Aage Brusgaard og Hans Chr. Schmidt) stemmer for at ændre
fredningsnævnets afslag til en dispensation, idet mindretallet finder,
at hensynet til ejerne af kolonihavehusene bør tillægges særlig vægt.

I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning går Naturklagenævnets
afgørelse herefter ud på, at Fredningsnævnet for Fyns Amts afgørelse af
25. november 1997 stadfæstes.

på Naturklagenævnets vegne

/,41J-'- ;2~~/:~ /e::~'~/~. _ .......e-~ ...
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Jesper Dichmann Sørensen

Afgørelsen er endelig og knn ikke indbringes for nnden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. l
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