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t-redning i Fyns amt. 1"37.0 \

Lokalitet: Klokkefører på Strynø KaIv

tit Kommune: Rudkøbing
Sogn Strynø
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Indhold

134

Privat
ca. 3,1 ha

FN 21/6-1951

Bevaring af klokkefrøer.
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Klokkefrøer, deres æg og yngel må ikke indsamles. Der må ikke
graves i vandhullet og ikke foretages opfyldning eller henkast-
ning af affald af nogen art. I en afstand af 100 ID fra vandhul-
let skal arealet benyttes som græsning eller agerland, og der
må ikke foretages bebyggelse eller tilplantning med træer.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01637.01

Dispensationer i perioden: 09-01-1996



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 7l 10 20 - Telefax 64 7l SS 20

Dato: 09/01-96
Frs.50/95

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100 '

5220 Odense Sø.

Vedr. J. Dr. 8-70-52-41-475-8-95.

Ved skrivelse af 15. september 1995 har Fyns Amt ansøgt fredningsnævnet om tilladelse

til oprensning af et vandhul på Strynø Kalv.

Vandhullet er beliggende inden for et område, der er fredet ved kendelse af 24. august
1951. Formålet med kendelsen er en sikring af den forekommende bestand af klokke-
frøer.

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at man særlig må iagttage, at der ikke må gra-
ves i eller omkring hullet.

Det fremgår af ansøgningen, at oprensningen vil alene bestå i at fjerne aflejringer og de-
le af vegetationen i selve vandhullet. Vandhullet vil ikke blive gjort større eller dybere,
ligesom der ikke vil ske afretning af brinker eller lignende. Vandhullet vil formentlig bli-
ve bragt tilbage til en tilstand, som svarer til den, den havde på fredningstidspunktet. Det
fremgår endvidere af ansøgningen, at man ønsker at foretage fjernelse af en del selvsåe-

de beplantninger omkring vandhullet, idet man af hensyn til padderne vil fjerne træer og
buske på øst-, syd- og vestsiden af hullet.

Ansøgeren har her fremhævet, at det af fredningsbestemmelserne fremgår, at der ikke
må foretages beplantning omkring vandhullet.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Rudkøbing kommune, der i skrivelse af
14. september 1995 bl.a. har udtalt, at man fra kommunens side har besluttet at indgå i

naturforvaltnings- og brugeraftalen med Fyns Amt og øens ejere, således at der kan fore-
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tages vedligeholdelse af vandhullerne på øen. Rudkøbing kommune har herefter udtalt,
at man er interesseret i en oprensning af vandhullet, der bringer vandhullet tilbage til den
tilstand, det havde, da det blev fredet. Specielt hvis oprensningen kan medvirke til frem-
me af bestanden af padder på øen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til
den ansøgte oprensning og tilladelse til, at der fjernes selvsåede træer og buske på syd-,
øst- og vestsiden af v3;I1dhullet, således at forholdene føres tilbage til fredningstidspunk-
tet. Fredningsnævnet finder, at det ansøgte vil være i overensstemmelse med fredningen s
formål .• Afgørelsen er enstemmig.

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.

S. Raunholt
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