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Fredning i Fyn s amt.

Lokalitet: Udsigt Kerteminde-Munkebo landevej og Kerteminde f j ord.

Kommune: Kerteminde

Soqn : Drigstrup ReO. nr.: 439-02-01
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1: 25.000

Ejer : Privat

• Areal : ca. 16 ha

Fredet : FN 25/9-1950

e OFN12/1-1952

Formål :Sikring af udsigt over Kertinge Nor og Kerteminde fjord
(se også Reg.nr. 447-01-01)

Indhold : Arealerne må ikke bebygges. Der må ikke opstilles skure,
boder, master eller lignende, ej heller må der henlægges
noget, som kan virke skæmmende. Beplantning eller hegn
må ikke være hØjere end 1,25m, med mindre fredningsnævnet
giver særlig tilladelse for enkelte arealer. Fredningen
er ikke til hinder for, at arealerne benyttes til almin-
lig landbrugsmæssig drift.
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Fredning i Fyns amt. \'b 6S.00

Lokalitet: Udsigt Kerteminde - Munkebo landevej og Kerteminde Fjord.

Kommune: Munkebo

Soqn Munkebo Reo. nr.: 447-01-01

/I "

\ .....' ~ -
,"_,~.:.l- ~

ID,.by" ~
IIC." •• , I
I ,..0", .

i
.~-,!~

- I,
I
I
I

1:25.000

Ejer Privat

• Areal ca. 24 ha

Fredet FN 25/9-1950
OFN 12/1-1952

Formål Sikring af udsigt over Kertinge Nor og Kerteminde Fjord
(se også Reg.nr. 439-02-01)

Indhold Arealerne må ikke bebygges. Der må ikke opstilles skure,
boder, master eller lignende, ej heller må der henlægges
noget, som kan virke skæmmende. Beplantning eller hegn
må ikke være hØjere end 1,25m, med mindre fredningsnævnet
giver særlig tilladelse for enkelte arealer. Fredningen
er ikke til hinder for, at arealerne benyttes til almin-
lig landbrugsmæssig drift.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPKOTOKOL.

(
l

År 1952, den 12~ januar, I afsagde overfredningsn~vnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

111! k e n d e 1 s e
~ sagen nr. 1015/50 vedrørende fredning af arealer mellem Kerteminde-
Munkebo landevej og Kerteminde fjord.

,lA I den af fredningsn :evnet for Odense amt den 25. september 1950
~fsagte kendelse hedder det:
,it "Ved skrivelse af 14' september 1949 har Danmarks Naturfrednings-

forening anmonet Naturfredningsnævn~t for Odense amtsrådskreds om at søge
arealer mell~m Kerteminde-Munkebo landevej og Kerteminde fjord fredet,
således at udsigten over fjol'dland13ko.bet k~m bevares. Foreningen har
påpeget, at +andcvejen på nogle stader løber' ganske tæt ved fjorden, og
,at d~nr:lemed sine bugter og vige i fotbindCJlse med Kertinge Nor udgør

'ei ~ne6tående smukt landskabsbillede. Endvidete ~åpeg~s, at'der allerede
\ ,

'mellem landevejen og fjorden er tilladt opført en dei ttdsigtshindI'ende
bebyggelse, og at det må forudses, at sådan bebygeelso vil bli~e fort~at,

.ed mindre der skrides ind. De arealer,. der begl}res fredet, omfatter
~ølgende ejendomme eller dele deraf: '

Matr. nr. 9a, Munkebo by og sogn,
II II ',-90, 2la, 70, smst. + tilliggende umatrtkuleret areal,
" II 35a, smst.,
" II 5g, Drigstrup by og sogn,
" " 2a, Lille Viby, Drigstrup sogn,
II " 6a , sms t. ,
II /I 4g, smst.,
/I " 4a, Over K'Erby, Drigstrup sogn,
" " Ib, srnst.,
" " 4h, Lille Viby, Drigstrup sogn,

således som nærmere angivet pa et skrivelsen medfulgt kort.
Ved fredningen beg~res det fastsat, at der på arealerne ingensinde

må' opføres bebyggelse, okure, boder, master eller andre indretninger, som
~an virke misprydende, og at der ej heller m~ foretages udsigtshindrende

eeplantning eller hegning, del'imod må der opretholdes landbrugsmæssig
drift af den til enhver tid v~rende sædvanlige art.
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Fredningsn~~1et har efter indkaldelse i Fyens Tidende for den

13' november 1949 og i Statstidende for den 14' s.m. samt særskilt ind-
kaldelse af ejerne og andre rettighedshavere i de anførte ejendom~e
afholdt besigtigelse af arealerne og møde på rådhuset i K~rtemlnde.
Herunder mødte samtlige ejore og enkelte panthavere, lig8som Danmarks
Naturfredningsforening, Odense amtsråd, Munkebo og Drigstrup 8ogner~d
V:1I' l'epræsenterede. Fra. amtsrådets side bem'13rkedes, at man l:egger V'Egt
p/1 at bevare ao.gangen til at udvide landevejen. FOrmanden for Drigstrup

'4Ibgner&d oplyste, at man i 1949 har fået en byggevedt~gt for kommunen
for at kunne hindre opførelse af flere sku~e end det for et pat år siden
i det nordvestlige hjørne af matr. nr. 5a, Drigst}up by og sogn, opførtu

,_ur, d~r benyttes til sontn1erhus.Ejerhe protesterede mod fretlnings1:ldstem-
I , ,t1e18e1' p~ deres arealer og anførte herved, at der ~llerede vSd strartd-

0'fredningslinien er lagt en betydelig servitut på deres ejendomme. Gård-
ejer H. P. Andersen fremhævede ondvide.re, at han ønsker at hEi.VC adcang
til at bygge sig et hus på det højeste sted af matr. nr. 35a syd for
landevejen. Ejerne kunne ikke på stedet opgøre deres erstatningskrav,
men lovede inden l mdned skriftligt at anmelde disse for fredningsn~vnet,
og nyt møde berammedes herefter t:Ll den 23 t janUtlT 1950, ligeIdes p~
Kerteminde rådhus.

På dette møde var samtlige lodsejere til stede, og Danmarks Na.tur-
fredningsforening var repræsenteret ved arkitekt Tyge Holm, København.

e'd~ejerne henholdt sig til deras forinden mødet fremsendte erstatnings-
krav, som blev gennemgået og drøftet. Der fremsattes hertil følgende
bemærkninger:tl Matr. Nr. 9a, Munkebo,g~rdejer Ejner Richardt Edvardsen, Munkebo,

~~vede en erstatning på 100.000 kr., men ville dog neds~tte kravet meget
betydeligt, mod at der forbeholdtes ham en strnkning af ca. 200 meter
regnet fra gårdens bygninger til fri disposition med hensyn til bebyggelse
og beplantning.

Arkitekt Tyge Holm erkl~rede, at Naturfredningsforeningen kunne
frafalde krav om fredning af n~vnte strækning, s~ledes at fredningen

" først begynd er pF.;det sted, hvor der på generalstabskortet er afm:BI'ket
et - nu røllagt - vandløb ca. 250 meter fra bygningerne.

Gårdejer Ejner Edvardsen takkede for denne imødekommenhed og ville,
overveje, til hvilket beløb han herefter kan nedsætte sit erstatningskrav.

Fredningsn~vnet3 medlemmer var enige om at begrænse fredningen af
_tr. nr. 9a til den del, der ligger øst for det anførte - nu rørlagte
vandløb.
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Mat!'. nr.ge, 21a, 70. MunkebolgårdejerGke Dorthea Kathrine Edvard-

sen, Munkebo, mødte ved sin søn, Tormod Edvardsen, og krævede 50.000 kr.
i erstatning, men ville nedsætte kravet til det halve, hvis matr. nr. 9c
undtages fra fredningen, s~ledes at denne begr~nses til området- 0st for
gårdEmS bygninger, al'tst1til matr. nr. 2la og 70.

Det fremhævedes, at ejendommen er en udpr~get lystejendom, at
jorden er ~ærlig god og velegnet til udstykning, samt at der ønskes for-
beholdt ret til at udvide frugtplant,g,gcn mod øst.

4t Arkitekt Holm erklærede hertil, at foreningen ikke lægger megen
vægt pa fredning af den vest for bygningerne liggende del af matr. nr.
ge, men at man derimod lægger megen v~gt på fredning af den 0St for

~ygningerne liegend~ del af matr. nr. 9c' og matr. nr. 2la.tt Frednlng~n~vnets medlemmer var enige om at f~~de mat]'. nr. 2la og
den del af matr. nr. ge, der ligger øst for gårdens bygninger, d.v.s.
øst for forJ:Jmgelsen mod nyd a.t' det \restii{~eskel, tor matr. nr. 21a.

,Matr. nr. 3,5 a , Munkebo, gårdejl:!rHans Ped~I' AnderfJcn, Munkebo, for-
langte en erstatning p~ ~5tOOb kr., men viii~ heds~tte derlrte til
10.000 kr., mod at han får tiil~deise til at optø~e et beeoeis~shus på
ejendommens højeste sted syd for landevejen.

Arkitekt Holm bem~rkede, at foreningen l~gger megen vægt på, at
der ikke bygges på matr. nr. 35a syd for landevejen.

Fredningsnævnets medlemmer var enige om at frede den del af matr.
4tr. 35a, der ligger syd for landevejen.

~a,tr. nr. 2a\ Lille Viby, Drigstr;u.p\-3o{;;n,gårdejer Svend Otto La.rsen,
Viby, fremsatte krav om en erstatning p~ 2.000 kr. pr. ha + 20 kr.
løbende meter langs landevejen.

Fredningsnævnets medlemmer drøftede tluligheden af at begr::enscfred-
ningen af nævnte matr. nr. 2a til 200 m eller ca. halvdelen af faca.den
mod landevt=ljen.

Efter en herom indhentet udtalelse fra Naturfrednin~sforeningen
har denne i skrivelse af 30' januar 1950 udtalt, at det må v~re mest
v~rdifuldt at få fredet den østlige del af ejendommen, idet denne del
ligger længst borte fra det allerede bebY6gede matr. nr. 5g, Drigstrup,
og idet der ikke PI) denne del er nCIgcn udsigtshindrende hegning.

Fredningsn1Jvnct vedtog herefter at begrænse fr(~dningen som anført
til 200 meter regnet fra det østligfJ 8kel af matr. nr. 2a.

Matr. nr. 4ur Over K-nrb,y:,gårdejcr Niels Ejnar Germann Rasmussen,ever K~Brby, kr'llved~l. 20? k~. i. erstatn~ne, foruden ret til at oPfl3r~.
et hus vod landeveJen, s8l~døs at fredn~ngsgrtmsen flyttes ca. 40 meter
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_Od. øst.
Arkitekt Holm bem~rkede, at foreningen ikke vil mod~~tte sig en

sådan mindre f'Jl'skydning af fredningogr'lmsen.
Fredningsnævnet vedtog at flytte t'redningsgr'.ensenH~ meget mod øst,

at den kommer til at lif,ge 100 meter vest f:->røstgr:Bnsen .!lfmatr. nr. 4a.
Matr. nr. lb, Over KærbI, og matr. nr. 4h. Lille Vibl, gårdejerske,

fru Kirsten Nielsen, Over Kærby, fremsatte krav om en erstatning p~
2.500 kr.
4t Matr. nr. Ib cg det væaentlige af den del af matr. nr. 4h, der
ønskes fredet, er allerede dækket af strandfredningslinien, som mod vest
g:Jr 100 meter fra kysten og mod nord hel t c'Ptil landevejen. Frednings-

4tvnet vedtog herefter alene at supplere den således allerede g~ldende
~edning med forbud mod beplantning, master og lignende, men ikke at
~ede yderligere areal af matr. nr. 4h. .

Matr. nr. 4g, ILillo Viby, gårdejerske, fru Maren Madsen, Over Kærby,
forlangte en erstatning p~ 500 kr. fdr fredningen.

Du det areal, der ønskes fredet af denne ejendom, for den væsentligste
dels vedkommende allerede er dBkket af strandfredningslinien, som er lagt
100 meter fra kystent vedtog fredningsn~vnet alene at supplere denne
med forbud som lige ovenfor n~vnt og ikke at fred~ yderligere uf ejendom-
mE;U.

Matr. nr. 60., L~lle Viby, gårdejer Henrik Henriksen, "Højnæsgård",
4t3msatte krav om en eretntning p4 6.000 kr.

Da næsten hele det areal, der 0n9k~s fredet af denne ejendom, alle-
rede ligger S0v~rts den 100 meter fra kysten lagte strandfredningslinie,
'ttog n:.B'V"!let ligeledes at begr3:lnsGfredningen for denne ejendom, s&led~s

som ()voufoI'nævnt for matr. nr. 4g.
Kerteminde vurderingskreds har oplyst, at ejendommene er ansat til

f2l1gende grundværdi:
Matr. nr. 9&, ~u~kebo; 14 ha n l~OO kr., 8,6 ha a 1.400 kr., 0,8 ha

Et 400 kr.
Matr. nr. gel 21a, 70, Munkebo: 7 ha. a 1.700 kr., 8,6 ha a 1.400 kr.,

0,88 ha a 400 kr.
MatT. nr. 3~a, Munkebo: 1.700 kr. pr. ha.
Matr. nr. 2a, Lille Viby; ca. halvdelen af arealet 1.800 kr. og

resten 1.600 kr. pr. ha.
Mat):'.nr. 6a, Lille Viby: arealet indenfor 100 m-grænsen 1.800 kr.

pr. ha,
Matr. nr. 4g, Lille Viby: arealet indenfor 100 m-grænGen 1.600 kr.

pr. ha.
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Mi3.tr.nr'•.Ah, 1Ji11e Viby, og matr. nr. 1b"
indenfor ioo m-grænsen 1.800

Matr~ ~r. 4a, Over K~rby: arealet indenfor
pr. ha.

Efter at landinspektør K. Almind, Odense, ~~ grundlag af matrikuls-
kortet havde udarbejdet ko~t OVer de ovenfor beskre~e omr~der~ dr0ftede
fredningsnævnet i e't den 29' april 1950 afholdt m:;,dep~ny ~agen. Det
vedtoges h~refter at genhemtøre fredningen, idet nævnets mcdle~fuer var

4IPige om, at fjdrdlandskabet er af en sådan skønhed og ejendomm~i1ghed,
at d~t er af væsentlig betydning for almenheden, at den frie udsigt
dernver fra landevejen bevares. Erstatningerne fastsattes som nedenfor

f~~stc:mt.et Fredningens omfang:
" r Fredningen omfatter de p4 vedh~ftede kort skraverede arealer af de

påcældende ejendomme, nemlig:

Mntl'. Ejerlav
nr.

Navne Areal

Over K~rby: arealet
kr. pr. ha.
100 m-gr'.Ensen 1.800 kr.

Heraf på sø-
siden af den
gl. strandfred-
ningslinie

]'acade
langs
landev~jen

9a Munkebo by Ejner Edvardsen 133')00 2m

90 " Dorthea Edvard-
sen 54900 "eS. " " 27100 "

70 " " 8100 Ir

Umatr. " " 11700 "Sa " Hans Peter An-
dersen 23850 "~

20. L:111e Viby Svend Otto
Larsen 39600 II

uu " Henrik Henriksen 60200 "
!.I-g " Maren Madsen 28400 "
4h " N.K. Nio1senn

enke 13300 "
Ib Over Kærby " 11300 II.
4a " N. Gel'mrmn rw,B-

j mussen 9150 II

62300 m2 525 m
35600 rI

700 "
5800 II

7100 "

21600 " 285 II

12500 "
60200 "
28400.;1t

200 II l,
)

1'3300 "
11300 II

....
:224 II \

840d " 100 II

Frectningens indhold;
De ovennævnte af fredningen omfattede arealer m~ ikke bebygges, der

må ikke opstilles sl{ure, boder, master eller lignende, ej heller må der
&lægges noget, som kan virke sk"Dmrnende. Beplantning eller hegn m~ ikke
v~re højere enn 1,25 ID, med mindre fredningsnævnet giver s~rlig tilladelse
for enkelte arealer.
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for, at arealerne benyttes til a1-

~

atr.
atr.
atr.

Matr.

Ji'redningen er ikke til hinder
mindelig landbrugsrn'Bssig drift.

Erstatninger:
Idet der ved fasts~tt~lse af erstatning til ejerne og andre rettig-

hedshavere i ejendommene tagas hensyn til, at fr~dningen ikke hindrer
s~dvanlig landbrugsm:u8sig udnyttelse af arealerne, og til den allerede
i medfør af naturfredningslovens § 25, l t stk., ti.nglyste strandfred-
ningslinie, fasts~ttes erstutningerne til f0lgen1e bc10b:

~tr. nr. 9a, Munkebo, Ejner Edvardsen:
Matr. nr. ge, 21n, 70, Munkebo, + umatrikuleret areal,

Dorthea Edvardsen:
nr. 35a, Munkebo, H. P. Andersen:
nr. 2a, Lille Viby, S. O. Larsen:
nr. 4a, Over Kærby, N. E. G. Rasmussen:
nr. 4h, Lille Viby, og matr. nr. Ib, Over K~rby,

fru K. Nielsen:
Viby, fru Maren Madsen:
Viby, Henrik Henriksen:

kr. 5.000

" 4.000
1.000
3.000

300

"
ft

II

" 400
400
800

Matr.
nr.

4g, Lille
60., Lille "nr.

MtLtr. "
Tiloammen kr. 14.900

Da foruden ejerne ingen andre rettighedshavere i ejendommene har
fremsat krav om andel i erstatningerne, vil disse i medfør af naturfred-
ningslovens § 14 være at udbetale til ejerne. Erstatningerne forrentes

~d 4~ årlig fra n~rv:.:erendekendeIses dato.
Af erstatningsbeløbene udreder Odense kommune efter derom i henhold

I til lovens § 17, 3' stk., .ved skrivelse a.f 27' juli 1950 meddelt tilsagn
, '~samlet bebb af kr. 4.966,67, medensresten, kr. 9.933,33 udredes
! \, med halvdelen eller kr. 4.966,66 af statskassen og halvdelen, kr.4.966,67

af OdenBe amtsfond + renter 4% p.a. fra nllrv~rende kendeIses dato.
Kendelsen vil v~re at tinglyse på de n~vnte ejendomme forud for al

panteg~ld og med påtaleret for Naturfredningsnævnet for Odense amtsråde-
kreds. Det bem~rkes, at matr. nr. 35a, Munkebo, i forening med matr. nr.
l5b, smst., at matr. nr. 2n, Lille Viby, i forenins med matr. nr. le,
smst., at matr. nr. 4g, Lille Viby, i forening med matr. nr. 50, Over
Kærby, at matr. nr. 4a, Over Kærby, i forening med matr. nr. 220, srnst.,
og at matr. nr. 4h, Lille Viby, i forening mad matr. nr. Ib, Over Kærby,
er noterot som landbruesojendomme.

Med hensyn til allerede tinglyste servituter og byrder henVises
~il ejendommenes blade i tingbøgerne.

«, Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 19, 3' stk., være
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(A
~t forel~gge Overfredningsn~vnet. Lodsejerne er på mødet

1950 gjort bekendt med, at de, hvis de er utilfredse med
stændigt m~ påanke denne til overfredningsn~vnct inden 4
forkyndelse. II

Konklusionen er sålydende:
"Dc ovenfor n~~lte områder af matr. nr. 9a, ge, 218, 70 med til-

liggende umatrikuleret areal og 35a, Munkebo by og sogn, 2a, 4g, 4h og
6a, Lille Viby, Drigstrup sogn, 4a og Ib, Over Kærby, Drigstrup sogn,

ttI'odes således som ovenfor fastsat og mod de anførte erstatningor, nemlig
til ejeren af matr. nr. 9a: 5.000 kr., ge, 2la og 70: 4.000 kr., 35a:
1.000 kr.,2a: 3.000 kr., 4a: 300 kr., 4h oG Ib: 400 kr., 4g: 400 kr. og

4t~: 800 kr., hvilke beløb, tilsammen 14.900 kr. med renter 4% p.a. fra
~ndelsens dato udredes af statskassen, Odense amtsfond 0& Odense kommu-

nes kasse hver med en trediedel."
Sagen er forelagt overfredningsn~vnet i medfør af naturfrednings-

lovens § 19, 3. stk., hvorhos kendelsen er indanket af Svend otto Larsen
med påstand om forh~j&lse af erstatningen.

Overfredningsnævnet har den 4. juli 1951 benigtiget de p~g~ldende
arealer og forhandlet med den ankende lodsejer oG andre i sagen interesse-
rede.

Der opnJftedesherunder enighed uJed Svend Otto Larsen om, a.t erstat-
ningen fAsts~ttes til 4.000 kr.

__ J Det oplystes, at fredningogr~nsen mod 0St, forsåvidt ~nc~r matr. nr.
2a af Lille Viby, ikke som i kendeIsens tekst a~fort er 200 m fra matr.

'

r. 2a's 0stskel. østgr~nsBn er som det fremgår af det kendelsen vedhef-
~de kort skellet til matr. nr. la af Lille Viby forlTnget af en ret
,"'linie trukket fra denne ejendoms nordvestlige pjørne til et punkt ved

landevejen 450 m fra matr. nr. 2a's nordvestlige hjørne. Vestgr~nsen er
en linie trukket vinkelret på vejen fra et punkt 200 m vest for det for-
nllvnte punkt vod vejen.

Da ovcrfredningsn'.Dvnet iøvl'igt kan til tr.ede det i kondelsen anførte,
vil denne VEra at stadfæste med de af det foranstående følgende 33ndrj.ngor.

De fredede områder er vist på et n~rv~rende kendelse vedheftet kort

den 23' januar
kendelsen, selv-
uger efter dens

nr. Oel. 101.
T h i b ~ s t e m ID e s :
Den af fredningsn~vnet for Odense amt den 25. september 1950 afsagte

kendelse vedr~rende frednine af arealer mellem Kertemi!lde-Munkebo landevej
• Kerteminde fjord stadf'l3stesmed de af det foranstående følgende ændrin-

I' gert
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I erstatning udbetales
Ejner Edvardsen
Dorthea Edvardsen
H. p. Andersen
S. O. Larsen
N. E. G. Rasmussen
fru K. Nielsen
fru Maren Madsen
Henrik Henriksen

der
5.000 kr.
4.000 "
1.000 "
4.000 "

300 tf

400 "
400 "
800 II

15.900 kr.

tt med renter 4% p.a. fra den 25. september 1950 at regne, indtil beta-
ng skor. Udgiften udredes i henhold til Odense kommunes i kendelsen

~vnte tilsagn om at udrede 1/3 af erstatningerne, dog ikke udover
5.000 kr, med 5.000 kr. af Odense kommunes kasse, medens resten afholdes
af statskassen og Odense amtsfond, hver med halvdelen, altså 5.450 kr.r

~A
~ ,j/lÅ-~

F. Gra{~
overfrodningsn~vnets sekret~r'

rigtighed

l·
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UDSKRIFT
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naturfredningsprotokollen for Odense amtsrådskreds

---00000---

• Ar 1950, mandag den 25' september kl. 12 afsagde frednings-
nævnets formand, civildommer H. Ringberg, Odense, efter vedtagel-
se i cirkulation blandt frednj~~snævnets medlemmer og m~d disses
bemyndigelse, s~lydende

KE~DELSE

\

Ved skrivelse af 14' september 1949 har Danmarks Nat~fred-
ningsforening anmodet ~aturfr~d~ingsnævnet for Odense amtsråds-
kreds om at søge arealer mellem Kerterrinde-Uunkebo landevej og
Kerteminde fjord fredet, således at udsigten over fjordlandska-
bet kan bevares. Foreningen har påpe~et, at landevejerr p~ 'n~ele
steder lØber ganske tæt ved fjorden. og at denne med sine bugter
og vige i forbindelse med Kertinge Nor udgør et enest~ende smukt
landskabsbillede. Endvidere r~peges, at der allerede mellem
landevejen og fjorden er tilladt opført en del udsigtshindrende
bebyggelse, og at det må forudses, at sådan bebyggelse vil blive
fortsat, med mindre der skrides ind. De arealer, der begæres
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fredet, onfc::.:;t()~ følr,cl'o'l ejt::r'0"C:1D8eller dele deraf:

Matr. nr, 9 e. Munkebo by o::; SOfn,

9 c, 21 af 70, SIDst. ~ tilliggende um8tri.1mle-
ret arE'al.

35 a, 8m::.t;I,

7 g, DrlE::~t::'ur by og sog~,

2 a, Lille V:.-~~-\ l):- i~;f"rrllp S():?1,

6 H, Sni.st ~ ~

4 a. Over K,prby, DrlgFtrup sor;n,

l b, STTlst.,

4 h, Lille Viby, Drigctrup sogno

• s~l~des som nærmere 3ncivet p~ Ae sk~jvelsen medfulgt kort .

Ved fredningo", bep'''':-8s dp'~ fastDat. at del' pl\ arealerne iD-

gensinde m~ opførc3 bebY~F,else, EI,ure, b~der. master eller andre, indretninger, SOD ka~. vi r~(e r.d Epl-ydenee. af'; at deT' ej heller må

foretages udsigtL!lh,:::rendo bep;"ar,c;ninE eller hef!;Ding, derimod mli

der opretholdes ::'a..'1dbrUbfj!lrsGr.~_c;drlf':; a-P :::en til enhver ti d v~

rende sæd v an l:'. e;e art ,-

Fredningsnævnet har efte:- lndka:;'d f' IsO' l Fyens Tidende for

den 13' november 1949 o~ i Ct~tstidende for den 14' 2.m, samt

særskilt indkaldelse af ejerne ~B ~~dre re'ttighednhavere i de

anf0rte ejendom&e afhoJdt beFir+,igelse a: arealerne og m~ie p~

r~dhuset i Ke:,tcm~Dde. :IGru!:!der mødte: E~tlige ejere cg enkelte

panthavere, ligesom Dnr.m<~ks Naturfredningsforening, Odense amts-

råd, 11unkebo og Dr:!.r;strup suz,ner-:5.c.Val repræse~te::,ede. Fra amts-

ro\cets side b e:næ::::-l':0des , "l'" man læ;;~er 'ra::~t pfJ. at l,evare adgangen

til at udvice lælc.e\·e,jc.Ll. Forma.n:::'en:f ar Drigctl'up sogneråd op·-

lyste, at man i. 1949 har faet 1m bygp;fV'ldt?Cgt fOl' koml'lunen for

at kunr.€ hindr3 o~:ø:'el, r af flere skure elld det for ee; par fil'

siden i det no::-c.vestlJf!o) :,_~(']n. nf rl::lt1. nr. 5 :J, :J:'igstrup by

herved, at der aJ le:.'s:ie ved s-:.:-ar.dfr,-,oTli!ll?,slin.:.en er laGt en be-

tydelig serv; :;ut p,~ dE:rp~) ~je:'1doT:'rw. G:'\.TQE' jC'r I-l. :? A~derson



-~-

fr€1J1tlu..,\°eC("C'ndvi<l :'e. "t h:.:n 0P3lcer at ha.ve adgang til at bygge

sig et hus p~ d~t bJjEnt~ ste~ af ~atI, nr. 35 a syd for lande-

vejen, EjerrH kuæ;.~ DeJec p~ ('tecet 0l-gøl'e deres erstatnil'lgskrav.

~en lovede ~~~C~ l m~ned ~kriftligt et anmelde disse for fred-

Ilin[';fl:t:'D\inet, os nyt :r1(',1e ('c:-'/ifT1~,"'d0:'; hErefter til den 23' januar

1"0. d"tte ::l0de vu,r Rr..mt.iigp. lodsejere til stede, og Danmarks

Y"'!:l"'r...l1a\'4. Lo1se jerne 'Jerino Id'!' srg til deres forinden mødet frem-

sAne tf C1.'5t2tnifl~5krlJ:J', son, blev bennerng~et og drøftet. D~r frem-

sattes he~til føle;E'::lde beææl'knin§,er:

,
,"I.?-~:::: _ll~o_ :L~u!'k~:~, c:':,rdsjuI Ejner Richardt F:dvardsen.

;'Junkeb:.J, Jrr'æ'ler1e en erct8tn.ine; p~ 100,000 kl'. 9 men ville dog ned-

SC3ttc k"c'vet mq;e"t bc"'C:ydelj gt, mod al" dpT:' forbeholdtes ham en

stE~ni~g SJ G~, 200 meter regnot fra g~rdens bygninger til fri

disI)0'3ition ffi':)d hel}']:'T!] ti:! bebyggelse og bt;plantning •

.'l.:'l°jt:;k: Ty;::,t' EolIT' ~l'k::'ær!'0.e, at ~aturfredningsforeningen

kU!'.lH frE'Pc:lC'~; l"~'a'; cm ~or~cYli.ng af n'l?Vnte str~kning, således at

kc!'tct er r,,,;!.! ~'~-Gt (~t - r.ll rørl9.gt - vandløb ca. 250 meter fra

(~:::'iejE.'r .F;Ji"ler :Ld7c=d:sen ta.1{kede for denne imødekommenhed

0('; vlEc overveje, til hvilket t-,eløb ran hp:;:oefter kan neds:ette

F'J"(;dnir.~':;~:l'p.vnpt!:,lll0dle:n.illtor var er.ige om at begr-flnse frednin-

[cn ai m:..t:, c lll'. 9 [, ti] den dpl, der lic~er øst for det an:før-

te -o ~lU røe'la;:;te '.r~J}c11(,"b,

\ tbrine "E5.V8J :leo!:, !Ii\L'lke::'c , mødte ved Ein sOIn. Torrrod Edvardsen.

T
I



-4-

•

ønskes forbeholdt ret til a~ udviue fru~tulqntagen mod øst.
A~kitekt Holm erklærede hertil, et foreningen ikkp l~gger

megen vægt p~ fredning af den v~st fo~ bv~~ingerne lig~ende del
af ma"Cr. nr. 9 c, men at man derimod l~,?:er megen værst pli fred-
ning af den øst for DYfningern~ 11g6erde del af natr. nr. 9 c og
matr. nr. 21 :"

Fredningsn~~ets rnedlcffimprvar ~"-~~e om at frede mRtr. r~.

21 a og dG!l del af mat!'. lll', 9 e, der li.p;ge:c> (W; fer gl';.rdeMbyg-
ning"r, d.v,s. øst for forl'E:'?,:elsenmed syd af det vestlige skel
for matr. ~. 21 a.

~atr. nr. 35 a. ~uDkebo, g~rdeje= Hans Peder hndersen, Munke-
bo, forlane;te en GrGtat~ing pe, 25.0CO kr" men ville nedsætte
denne til 10.000 k~ •• mod at han f~r till~delse til at opføre et
beboelsesnus p~ ejE.nd0r.l:.9.1sh('ljeste st(t'! syd for :'andev"Jjep..

Arkitekt rlo1rll bem.:r!!'kede,at forer ingen lq;;e;ermegen vægt pil,

at der ikke by~ges p~ matr. rI' 35 a syn for l~~devejen.
Frednings:l,pvne-l:;fmedlemrr,,~:rvar er.ige O,1l at frede (lAn del af

matr. nr. 35 a, der :igger syd for lar.devejen.
Matr. nr, 2 ai LiJle Viby, Drigstrup sogn, g~rdej"r Svend

otto Larsen, Ll. Viby, fremsatte krav om en erstatning p§. 2.000
kr. pr. ha + 20 kr. pr. løbende meter langs lendevejen.

Fredninesnævnets medlemmer drøftede mulieheden af at begræn-
se fredningen af n~nte matr. nr. 2 a til 200 m eller ca. halv-
åelen af facaden mod landevejen.

,);fteren herom indhentet udtalelf'P fra iJarurfredningsfore-
ningpn har denne i skriv~lse af 30' januar 1950 udtalt. at det m§.
vært mest væTdifuldt at f1 fredet den Østli~e del ~~ eJendummen.
idet denne del ligger l~~st b Jrte f~a det allerede bebyg~ede
matr. nr. 5 g, Drigstrup, og id3t der ikke p& den~e del er nogen
udsigtsniIldr3nde htgnir,::;.

FI <)G.nir.p;lOnre7:1etv"c.tog heTcfl.,er "t DegT""JlFJ') f:; <,o.niDp':ensom

anført tIl 200 lTJeteI'rtgnet fra c.et ('lO',,!igr: 6101af matr. r.r',2 a ..
_!\'iat~~~~_--'±.X.l._Qve:::,15fl-'T.'2~, gil:r'cejerNIels Ejn3.r Germann

Rasmussen, Over Kærby. kr'-Flleo" 1.2:J0 1'1' i CI'Eot E:tl:j.ng,forud-,m
ret til at opfzr", et Ims ,'ed land8vejen, E2ledes ae fred.rings-

,

! I
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g~ne~n fly~tcs C~. 40 meter ruo~ øst,

Arki tel:t Holm b e::!lccrke6e 1 at foreriml;en ~lcke vil modsætte sig

rr~dniDg3nævnet vedtog at flytte frednin3sgrænsen s~ meget

mod ØBt, at d€ll ko:r,mer t~l e.t lib~C l(i() n.eter vest for østgr'Ellsen

lYI-,"'3.tr.!'!::::3_..D..L Ovec'.Krerb;y, 03 matr. nr. 4- hl' Lille Viby,

i5!l.rdEjerskG, -fyu Kh'st8n J'iielseil, Over K'cz:by, fremsatte krav om

Matr. n~. l b og cet væsentlige af den del af matr. nr. 4 h,
der ønskes f!'ed'"t. e~ allerE'd" dcDkket af strandi'redninE;slinien,

soæ Ir.od. vest g~'" JOO mpt;'!' fril Jc;vsten or.~mod nord helt op til

lande~tje~_ F~odnill~srr~vne" vedtos h€ref~er qlene at supplere

aen s~ledc3 eJ :.erec1e gf'JJr:"Jndefrednin2, llled fo~bud mod h"pJ qntning,

• master of:, l:;'gncnrJ.C', ren 11>;:ke ,re; !,,:,cdc yderlige:::'e areal af matr •

nr. 4 h.
Y!:-t.,=--, rr',--I:.Jll_1iJl(:_Y~.~;y, gardejerske. fru Me.ren Madsen.

Ovc~ Ki:Tby, f~rlangte p,.. erstAtnin~ pt 500 kr. for frednin~en.

DIl. es":; G!'UD.l. der ør..DYer. fredet ef denne ejendom, for den

væs(·ntllgste 6.0:"'3 vcdk('rr.me:1dpalleredE er dækket af strandfred-

nin5s1 ir,len\ f'om er' la!<t W') meter fre kysten, vedtog frednings-

!1"'Vnct a15ne at 81:pplex": d.e:mp '1Iedforbud som lige oVE'nfor nævnt

og ikke at frede yderligere af p,jendom~en.

nlf'sg'!trd", fre!:lDatte krav om en '!rstatr,i ng p., 6.000 kr.

Da !l~st",,- hc.it:: det e.r:ea1• r:lcr 0ndc'JS frl;)det af denne ejen-

•• str~~dfr0unin~~linJe, vedtoG ~~v!let lj~cledes at begrænse fred-

nr~ 4 ~.

M<ltt'._);:"'·~ 93, l\\u.n7.'lbo: 14 ha a L700 k:c •• 8,6 ha a 1.400 kr.,

0,8 nu a ~J.CO kr,
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1.400 kr., 0,88 ha a 400 kr.
Matr. nr. 35 a, Munkebo l 1.700 ~. pr. ha.
Matr. nr. 2 a, Lille Viby: ca. halvdelen af arealet 1.800 kr. og

resten 1.600 kr. pr. ha.
Matr. nr. 6 a, Lille Vi~v: arpa1et indenfor 100 m-græns~n 1.800

kr. pr. ha.
Matr. nr. 4 g, Lille Vjby: arpalet indpnfor 100 m-grænsen 1.600

kr. pr. ha.
Matr. nr. 4 h, Lille Viby, og matr. nr. l b, Over Kerby~ arealet

indenfor 100 m-grænsen 1.8dO kr. rr ha.
Metr. nr. 4 e, Over Kærby: arealet indenfor 100 m-grænsen 1.800

kr. pr. ha.

,
Efter at landinspf~tør F. Almind, 0dense, p~ grundlag af ma-

trikulskortet havde ude~bejdpt ~ort over de ovenfor beskrevne om-
r~der, drøftede fredningsnævrJet i et cen 29' april 1950 afholdt
møde p~ny sagen. Det vedtoges herefttr at gennemføre fredningen,
idet nævnets medlemmer var eni~e om, at fjordlandskabet er af en
s~dBn skønhed og ejendhmmelighed, et det er af væsentlig betydning
for almenheden, at den frie udsigt derover fra landevejen bevares.
Erstetningerne fastsattes som npdenfor ~~stp.mt.

Fredningens omfang:
Fredningen omfatter de p~ vedh~tede kort skraverede arealer

af de p~gældende ejendomme, nemlig:

,.
Heraf p~ 8Ø- Facade

Matr. Ejerlav ravne ANal siden af den langs
nr. gl.strandfred- lande-

ningslinie vejen
9 B Munkebo by Ejnf>r .ædvard- l333('()m2 62300 m2 525 m

sen
9 c Dorth")a Ed- 549('0 - 35600 -

vardsen
21 a 271CO - 700 - 22; m
70 8100 - 5800 -
Umatr. 117C'O - 7100 -
35 a Hans Peter 23850 - 21600 - 285 m

Andersen
2 a Lille Viby Svend iltto 396CO - 12500 - 200m

Larsen
•
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Heraf p~ sØ- Facaåe
Matr. Ejerlav Navne Areal siden af den langsnr. glo strandfrpd- lanc1e-

ntngslinie vejen
6 a Lille Viby Henrik Hen- 60200 rn2 60200 re 2

riksE:n
4 ro Maren Madsen 28400 - 28400 -

4 b N.K. ~Ti elsens l~3CO - 13300 -
enke

l b Over Kærby l1~OO - 11300 - 224 :TI

4 a N. Germann 9150 - 8400 - 100 10
Rasmussen

}redninsens indhold.
De ovenTh~nte af fr~dningen omfattede arealer m~ iy~e be~yc-

f,es, der må ikke opstilles skure, boder, master eller ligMnd"i
ej hp.:ler m~ der henlæ~~s no~ø+., som kan virke sk~1menc~. L~·

•
rlaJltning eller hegn må ikke være hØjere end 1,25 m, Ded ;.1i~l...LI·e
fre~ln~sn~net giver s~lig tilladelse for enkelte arøalpr.
Frer1.Mngen er ikKe til hinder for, at arealerne benytt'.'s til <.l·

mj.ndelig landbrugsmæssig drift.
Erstatninc;er:
Idet der ved fastp""+'te1sp af erstatning til ejerr·(?et;, u!ld;--s

rettifhedshavere i ejendommene tages 1ensyn til, at frednine~~
ikke hindrer sædvanlig landbrugsm~ssif udnyttelse af arealer~G,
og tj1 den allerede i medfør af naturfredningslovens § 25, l'
f't1{., ting1;yste strandfr~dni np!'lio1e, fastsættes er Et3.t:oill,;e::,rw
til føl~ende beløb:

\
Watr·. r.r. 9 a, Mur1kebo, Ejner 1!.:dvardEen: kr. 5.000,-·

M3,tr. nr. 9.c, 21 a, 7n, Munkebo, + umatriku-
ler8t areal, Dorthea Edvardsen: 4 .GO:>,-

Matr, nr.- 35 a, Mur_1{eboI H.P. Anderserl LOOO,"

Mat!'. Dr. 2 a, Lille Viby, S .(). LarSEn: ~v080,-

Matr, ID' .. 4 a. Over Ff.:I'by,l'T.~.G. Rae:IDllssen: 300,-

Me.t:-• nI', 4 h, Ulle Viby, og matr. rI'. l b, Ove!'
Kærby, fru K. 1'ie1sen: Ll('O, --

Matr nr. 4 C;, Lill e Vibv, fru Maren Madsen: LJOO,-

Matr. nr. 6 a, Lille Viby, Henrik Her.rikseD: 800.,-
--- ----

Tilsammen: Y..r• 1'••900 , -===:========~=~===~~~~
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Da foruden ejerne ingen andr~ retti~ed&havere i ejendommene

har fremsat krav om andel i erst&tninfPrn~. vil disse l medfør af

naturfredningslovens § 14· værp 'l.t udbeto,le til ejerne. Erstat-

ningerne forrentes med 4 % ~rlig fra nc~v~ende kendelses dato.

Af erstatningEbelC''I:J''I1e udr~de:, O('('1ce kOllJlT.uJ1e efter derom

i henhold til lovens f~ 17, 3' stk •• vpå skrivelse af 27' juli

1950 meddelt tilsa~n et samlet beløJ af kr. 4.966.67. med~ns re·

sten, kr. 9.933,33, udrodes clrd ll....lvuEien eller !{r, 4.966,66 pf

statskassen or.;halvdeJ I3n, kr. 4.966.67 af Odenc'9 c"1tsfond + 1'en-

ter 4 % p.a. fra nFrvF.Tcnde ke~dclces dato

Kendelsen vjl VæTe at ting,lyse pr de Th:vnte ejendomme fo~uj

,
for al pantegæld og med p~taler8t fer ~qturfredni~~sn?/net fo~
Odense amtEr~d!3l-:Iedc. Det bemærkes, 2:lt matr. nr. 35 a, Iful1Jcebc.

i forening med matr" nr. 15 b, smst., at m~\':r. r.r, 2 a, Lille

Viby, i fo~€nine med ma~r. nr. l c, s~st., at m8tro rx. 4 g,
Lille Viby, i fcrer.inf1; 1401 mutr. nre 5 c, OV€'!'K(p..rb~" at matr ~

nr. 4 a. Over K~~y, i forenir~ Bcd matr. n~. 22 c, SIDst., o~ at
matr. nr. 4 I1, Lil::"e Viby, i for'Sninr; nled ma"';r, n:.'. l b, Over

K"5Tby, er noteret som J '3!1dbrllf-'~':)jendo:r rne.

Med hens;yn til allerede tUle;lystr servitu"0G:r' og byrap-r l".en-

vises til ejendommenes blade ti.ngbøp·l'!,O.

Kendelsen vil :i. medfør af' naturfI'ed~lingslov0DS f; 19. 3' stk,.

være at forelægge Over~reåniDgs~vnet. Lodsejerne ~r p~ mødet

den 23' januar 1950 gjort bekendt med, a~ de, hV1S de er util-

freuse med kendelSvr, Bclvst~dlgt m~ J~anke deI'IO til overfred-

ningsnævnet inden 4 ugrr efter dens forJ...:yncielse,

\ T 11 j b e s t e ID ID e !3 :=========:=~=================

De ovenfo:;, nF:,vnte cmrhdrT' uf mc,tr. ""1'['. q a, 9 c, 21 a, 70

• med tillig[je'1de UInotrjkule::-et p.Hal er 35 a, )I'ur..ksooby o,,;E.:>[jr..

og mod de aIurrte ers~atni~F,eI', nemlif til ejr-I'cn G~ maGI', nr.
9 a: 5.000 kr., ';l c, 21 n op.;70: Ll,OOe' 1;:1',. ,5 a: 1.000 kr..

9
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2 a: 3.000 kr., 4 a: 300 kr., 4 h og l t: 400 k~ .• 4 g: 4001<=.
og 6 a: 800 kr., hvilkp beløb, t,ilc8lll1'"E'T' 14.9C>0 \.1', med renter

4 % p. a. fra kendelsens dato udredes ar stf.~tGkassen, Odense ar;Jts-

fond og Odense kommunes k~soe h,c~ ~eo en tred:edel.

Ringberg ~L Ru cl li81] f.on

---oo()no---

Gcrp::rt('r~ Ri~fi'.hC'{~ r .::~rX:~2S

c:,,; ~C:l:- n:' i C. _'"e 11 . \', Gen 1 4 OKT.1%0

• <

\

G r j' •

Ol I L\.J(
1"'~H.tJ I,. r ..
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\
"

Ju<;tll'irt1ln;s1e, lelS Genp~rtkalkerl~err ed. Til Kort..-<

M Marls

,,,,-- -

\

\

f II!/.rræn arf ~./lfunleebo fly
I ;NunRt!!bo sogn
," t!J.«rg.c .lfCOfft"d

Odl"rlJE ./7n7I.

.500n1
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.. - •
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Odense d. 28 Nor/.s

Al <ipnne Kort-Genpart er n"Jaglill: Genpart af del (>rIIl,"alll Kort .irIltrende "dommen

ntlestm. hervedj JI. II
,p.." <_. 7'Jlk1:

Justitsministeriets Genpnrtkalkerlærred. Til Kort.

.net: ~kr~ .Jn::;cU, er./~~ i .
ffenhcld la ';yatUr./re~~Jrnel!,
/fendeZ,~ 0/ /9~.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01388.00

Dispensationer i perioden: 05-01-1988 - 05-10-2000



FREDNINGSNÆVNET
FOR'

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

Domhuset, Albanigade 28
SOOOOdense C. Tlf. 09 1147 12

•

REG. NR. <3 l3 B80000

Odense, 5. januar 1988.
Frs.j.nr. 165 - 1987.

Moatagetl
Sl<ov- og Naturstyrelsen

8 J~.~.1988

Ved en skrivelse af 19. oktober 1987 har kommunen på vegne Henning.
Andersen ansøgt om tilladelse til, at der på ejendommen matr. nr.

2 .35 s Munkebo by, Munkebo, opføres en garage på 18 m •
AnsØgningen er vedlagt tegninger, som viser udseende og beliggen-
hed af garagen og det allerede eksisterende hus på ejendommen.
Matr. nr. 35 s Munkebo by, Munkebo, ligger i et område, som er
fredet ved nævnets kendelse af 25. september 1950.
Endvidere har Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen, i en skrivelse
til nævnet af 27. november 1987 anført:
"Munkebo Kommune har i skrivelse af 19. oktober 1987 oplyst, at
lokalplan nr.llo har ophævet censurbestemmelserne. Dette er ikke
korrekt, idet naturfredningslovens byggeliniebestemmelser kun kan
ophæves/ændres af Skov- og Naturstyrelsen. Landskabsafdelingen
kan ikke se, at skov- og Naturstyrelsen har ophævet cenzurzone-
bestemmelsernell.

•

Det lægges herefter til grund, at opførelsen af garagen kræver
dispensation både fra fredningskendeJse af 25. september 1950
og i henhold til den tinglyst~ deklaration om censurbyggelinie. •

I nævnte.skrivelse af"27. november 1987 har Fyns Amtskommune
vedrørende fredningskendelsen af 25. september 1950 anført:
"Fredningens formål er at sikre udsigtt!n over Kertinge Nor fra
landevejen Odense-Kerteminde. Da ansøgte garage ligger lavere
end den nuværende landevej, har landskabsafdelingen ingen indvendinger
imod at nævnet meddeler dispensation til opførelse af ansøgte garage
på matr. nr. 35 s Munkebo By, Munkebo." ø

Amtskommunen har desuden meddelt ikke "at have indvendinger imod,at
der meddeles dispensation fra den ting}~~te censurbyggelinie.
Under hensyn til det oplyste om garagens udseende og beliggenhed, og
idet opførelse ikke findes at ville stride mod formålet med frednings-
kendelsen af 25. september 1950, meddeler nævnet herved i medfør
af naturfredningslovens § 34 og som påtaleberettiget i henhold
til den tinglyste deklaration om censurbyggelinie, dispensation
til garagens opførelse som ansøgt.
Miljonmlisterie;.
J. nr. F tt~C>3/1-~40 '. 1.
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Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58, § 34 stk.2
jfr. § 13 stk.l nævnte person~r og myndigheder m.v. indbringes for
Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse

• inden ankefristens udlØb, henvises til vedlagte genpar~ af
nævnets fremsendel~esskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 13, § 34 og § 58.

Chr. Siersted.
formand.

•
•

•

Munkebo Kommune,
5330 Munkebo.
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Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520

Dato: 9. juni 1997
Frs. 14/97

Erna Edvardsen
Munkebovej 152
5330 Munkebo REG.Hl \3~~. Do

e Ved skrivelse af 21. februar 1997 fremsendt gennem Fyns Amt har De ansøgt om lovlig-
gørelse af den af Dem udførte kystsikring på skråningen ned mod strandengen syd for
Snekkeled, skråt over for Skålholm, på ejendommen matr.nr. 9-d Munkebo by, Munke-
bo.

Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 25. september 1950, hvor ejendom-
men blev pålagt en udsigtshindrende fredning for at beskytte den enestående, smukke ud-
sigt over Kertinge Nor.

Det fremgår af fredningskendelsen bl.a., at der ikke må bebygges eller opstilles skure,
boder eller lignende. Ej heller må der henlægges noget, som kan virke skæmmende.

• Fredningsnævnet har afboldt møde og besigtigelse i sagen .

I Deres skrivelse og under mødet redegjorde De for baggrunden for, at der var henlagt
sten langs kysten over et område på ca. 1 km. De anførte, at det var nødvendigt, for at
dæmpe bølgerne og derved sikre markarea1erne i baglandet, og endvidere havde De pro-
blemer med, hvad De ellers skulle gøre af stenene, der alle var marksten.

De oplyste, at stenene er blevet kørt på over en ca. 50 årig periode.

Det konstateredes, at stenene nogle steder lå i relativt store bunker og nogle steder et

stykke ud i vandet.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Kystinspektoratet vedrørende den kystsik-

~W~~8Cr~~lftftnMt~n. I skrivelse af 9. april 1997 har Kystinspektoratet bl.a. udtalt:

J.nr. SN 191=16, /~ / /7_co Co /

1 3 JUNI 1997

Akt. nr. S 3
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"
Det blev ved besigtigelsen konstateret, at der på den angivne strækning er
udlagt sten af varierende størrelse i overgangen mellem den dyrkede mark
og forlandet. Overgangen er oprindeligt en jordskrænt med en højde på
ca. l m. Stenene er udlagt foran en skrænt, der forløber i direkte forlæn-
gelse af et eksisterende dige, som har til formål at beskytte et tilstødende
lavt område mod oversvømmelse.

På det sted,' hvor stenene er udlagt, er baglandet ikke lavt. De bagvedlig-
gende arealer har en terrænhøjde som ca. svarer til kronehøjden på diget
eller lidt lavere. Derimod ser det ud som om, at der på strækningen i for-
bindelse med store højvande, er sket en mindre erosion i skrænten.

Kystinspektoratets vurdering

Stenene kan være udlagt som højvandsbeskyttelse, erosionsbeskyttelse el-
ler som en kombination af begge.

Son højvandsbeskyttelse kan konstruktionen ikke anvendes. Det er ikke
hensigtsmæssigt at anvende et stendige som højvandsbeskyttelse, idet et
sådant ikke er tæt og dermed ikke kan holde vandet ude.

Som erosionsbeskyttelse er konstruktionen problematisk, idet stenene er af
en sådan størrelse og udlagt på en sådan måde, at de ikke vil kunne mod-

,;

stå bølgeangreb. En meget stor del af de udlagte sten er så små, at de vil
blive løftet af bølgerne og spredt. Desuden er der intet der tyder på, at
området er udsat for erosion af en sådan størrelse, at det udgør nogen risi-
ko.

Var Kystinspektoratet blevet ansøgt forud, ville der ikke være givet tilla-
delse til den aktuelle udlægning af sten, idet de ikke har nogen funktion
som højvandsbeskyttelse og i praksis ikke nogen funktion eller berettigelse

som erosionsbeskyttelse.

Skulle det imidlertid på grund af den m indre niveauforskel skønnes nød-

vendigt at anlægge en decideret højvandsbeskyttelse vil Kystinspektoratet
anbefale, at det bliver i form af et jorddige med græsbevoksning. Et så-

, ,
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clant dige vil være tilstrækkeligt, idet det skønnes, at forlandet ud for
strækningen vil forhindre større bølgepåvirkninger. Desuden vil en sådan
løsning være både diskret og falde naturligt ind i landskabet.

Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at hvis der ønskes foretaget nogen
form for kystbeskyttel~e, skal der forud herfor in~sendes en ansøgning til

'Kystinspektoratet, idet der henvises til vedlagte Bekendtgørelse nr. 352 af
6. maj 1994 om Kystinspektoratets beføjelser.

"

Fyns Amt har principalt indstillet, at der meddeles afslag på en efterfølgende godken-
delse og her henvist til, at det kan have uheldige konsekvenser for lignende sager, så-
fremt der gives tilladelse i nærværende sag, subsidiært har amtet udtalt, at man ikke vil
udtale sig imod en efterfølgende dispensation, såfremt der påføres jord, stenene jævnes
ud og nogle af stenene trækkes tilbage fra vandet og stranden, således at det får dige-
form.

Kommunen har udtalt, at man ikke fmder, at stenene er skæmmende og finder derfor ik-
ke nogen grund til at pålægge ejeren at fjerne stenene. Subsidiært har kommunen tilslut-
tet sig amtets subsidiære udtalelse.

Danmarks Naturfredningsforening har erklæret sig enig i amtets subsidiære udtalelse.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved efterfølgende godkendelse af, at der indenfor det fre-
dede område er henlagt sten langs kysten. Den efterfølgende godkendelse er betinget af,
at der ikke udsmides flere sten, og at der indenfor en periode på 3 år foretages en udjæv-
ning af stenene og en samling af de sten, der ligger i vand kan ten , så de kommer til at
danne et dige, hvorefter der tilføres jord på stenene, således at der forholdsvis hurtigt
kommer en naturlig beplantning, der i det væsentlige vil skjule stenene.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at stenene er blevet henkastet over en periode
på ca. 50 år, hvilket er nævnets væsentligste begrundelse for den efterfølgende godken-
delse.

• Det bemærkes, at henlæggelse af stenene det pågældende sted eventuelt kan kræve tilla-
delse fra andre myndigheder, herunder Kystinspektoratet.
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Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 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.



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Taftevej 31, 5610 Assens

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

Dato: 24. juni 1997
Journal nr.: Frs. 14/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Vedr.: Henkastning af marksten på fredet areal af ejendommen
tt matr. nr. 9-c Munkebo by, Munkebo.

Ved skrivelse af 9. juni 1997 meddelte fredningsnævnet en efter-
følgende godkendelse på visse nærmere angivne betingelser vedrø-
rende en form for kystsikring udført på skråningen ned mod stran-
den syd for Snekkeled, skråt over for Skålholm, på ejendommen matr.
nr. 9-d Munkebo by, Munkebo, tilhørende Erna Edvardsen.

Fredningsnævnet er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at det
rigtige matr. nr. er matr. nr. 9-c Munkebo by, Munkebo, hvilket
hermed berigtiges .
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20
Dato: 20. juli 2000

Journal nr.: Frs. 27/2000

Munkebo kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
5330 Munkebo

Ved skrivelse af 25. april 2000 vedlagt tegninger har Munkebo kommune på vegne eje-
ren af matr. nr. 35-r Munkebo by, Munkebo, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at
opføre en garage på 31 m2 i sammenhæng med bebyggelsen.

Den eksisterende carport på 26 m2 vil blive revet ned, såfremt der gives tilladelse til
opførelse af den nye garage.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 25. september 1950. Formålet
med fredningen har været at sikre udsigten over fjordlandskabet.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 11. juni
2000 har udtalt:

"
Matr. nr. 35-r Munkebo by, Munkebo, udgør sammen med matr. nr. 35-n
smst. en ejendom. Førstnævnte er bebygget med en fritliggende garage og et
ældre fiskeredskabsskur , der begge har ligget på stedet i hvert fald siden
1960'erne.

Garagen, der er på 26 m2, ønskes erstattet med en ny garage på 31 m2, der
sammenbygges med enfamiliehuset på matr. nr. 35-n. Husets tegltag for-
længes ud over garagen med samme hældning og udseende som det øvrige
tag. Den eksisterende garage nedrives.

Matr. nr. 35-r er den yderste ejendom, der er omfattet af landskabsfrednin-
gen af arealerne ned til Kertinge Nor. Den næstyderste, matr. nr. 35-s, er
(også) bebygget med et enfamiliehus. Den omhandlede garagetilbygning vil
dermed komme til at ligge inde mellem to enfamiliehuse, hvorved den efter
Miljø- og Arealafdelingens vurdering ikke vil få nogen indflydelse på land-
skabsbilledet, hverken på tæt hold eller på afstand.

Miljø- og Arealafdelingen har derfor ingen indvendinger mod en dispensati-
on fra naturbeskyttelseslovens § 50 til projektets gennemførelse.

"MilJØ·' og tner-:: )ifjinlgi0n~j~
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til opførelse af den ansøgte garage. Tilla-
delsen er betinget af, at den eksisterende carport på 26 m2 nedrives.

Når henses til, at der alene er tale om en beskeden udvidelse på 5 m2• og garagen bliver
opført i tilknytning til beboelsen, og at ejendommen er beliggende i den yderste del af
fredningen, findes tilladelse til det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 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.

e 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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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520
Dato: 5. oktober 2000

Journal nr.: Frs. 3112000

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

Vedr.: J. nr. 8-70-51-8-439-4-2000.

Ved skrivelse af 18. maj 2000 har amtet fremsendt en ansøgning om etablering af vildt-
plantning på et areal ved Kerteminde Fjord på ejendommen Højnæs. Ejendommen tilhø-
rer Steen Danielsen.

Ejendommen er fredet ved kendelse af 25. september 1950. Formålet med fredningen var
at sikre udsigten over fjordlandskabet. Det hedder i fredningskendelsen bl.a., at "beplant-
ning eller hegn må ikke være højere end 1,25 m, med mindre fredningsnævnet giver sær-
lig tilladelse for enkelte arealer" .

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet anførte Fyns Amt, at amtet ikke kan gå ind for dispensation til plantning af
grantræer, idet disse træer ikke på naturlig måde vil indgå i det frodige, kystnære land-
skab og endvidere kan træerne opnå en højde på over 10 meter. Amtet foreslog i stedet
for beplantning med løvfældende buske, som naturligt ikke bliver mere en 2V2-3 meter
høje, f.eks. Dunet Gedeblad, Slåen, Kvalkved, Hyld, Fjeldribs og forskellige arter af
vilde roser, dog ikke Rosa Rugosa. En eventuel dispensatiån bør være betinget af, at
buskene ikke bliver højere end 3 meter.

Fyns Statsskovdistrikt har skriftligt tiltrådt amtets indstilling.

Under mødet erklærede repræsentanter for kommunen, Danmarks Naturfredningsforening
og Friluftsrådet sig enige med amtet.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved afslag på ansøgning om beplantning med nåletræer,
idet disse træer ikke naturligt forekommer i området og endvidere bliver højere end 21/2-3
meter.

Fredningsnævnet har derimod ingen indvendinger mod, at der beplantes med lavere løv-
fældende buske og meddeler derfor tilladelse til beplantning af arealet - dog således at
strandbeskyttelseslinien som aftalt på mødet respekteres - med løvfældende buske, som
naturligt ikke bliver højere end 2112-3 meter, f.eks. Dunet Gedeblad, Slåen, Kvalkved,
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Hyld, Fjeldribs og forskellige arter af vilde roser, dog ikke Rosa Rugosa. Beplantningen
må ikke blive højere end 3 meter.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det område, der ønskes beplantet, er
et mindre område, der ikke direkte er synligt fra vejen, såfremt beplantningen ikke bliver
højere end ovennævnte 3 meter.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 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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