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FREDNINGSNÆVNET>



Kommune: Middelfart
Ejerlav: RØjle by O . 1qO 600 m// , ,
Sogn: Strib Røjleskov 1:10000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

'1~ 7/1-1953 8/1-1953 Del af 1~.

1~ 7/1-1953 8/1-1953 Del af 1~. Tidl. 1411.

e'14D 7/1-1953 8/1-1953 Del af 14D.

63 7/1-1953 8/1-1953 Hele 63.
Forbehold ang. opførelse af en villasyd for den eksisterende bebyggelseog have.

642 7/1-1953 8/1-1953 Del af 642.

Navn: RØjleskov kirke

I

Reg.nr.: 445-c4 a
1C}7S.oc>

Se. ~~~ 70~ .00



Matr. Nr. 14a,14n,
Røjle m.fl.byer,
Strib Røjleskov sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

Fped n inlJsovepenskomst.
• t •

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937 .

•tt Under~eg~ede proprietær Johan Peter Jensen (Saltø),
Katrinebjerg, Røjle,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 14a, 14n af

Røjle m.fl. bY,er,strib Røjleskov sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af R ø j l e s k o v kirke.

Arealet beskrives således:,

• En bræmme på 300 m. syd for kir~egården og 300 m øst for
kirkegården, 2q m. nord for kirkegården •

•
Fredningen har felgenfte omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på areaierne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

:e til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra k'irken.



For fredningen kræves ingen erstatning,
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses el

på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Røjleekov kirke.
Røjleskov ,den 19 51.

J.N.P.Jensen Saltø

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående •
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

Strib Røjleskov
af Røjle m.fl. bYer e

14a udgør en lan~brugsejendom sammen med
sogn.lg,39,6oc Røjle og 2aa Billeshave.

på matr. nr. 14a og 14n

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af
hvi lket en genpart bede s henlagt på akt en.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds > den 7/1 19 53.
Henry Klingenberg.

Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den 8.januar 1953.
Akt. Skab B.nr.151. Lyst Tingbog.Strib I.
Anm. der behæfter servitutter og pantegæld.

Erik Hense'n.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Na turfrednine;snævnet for As sens amtsrådskreds , den 1 5. 0[C.195 4

L ri'f1~,~"



•

,

Matr. Nr. 63

Røjle m.fl.byer,
Strib-Røjleskov sogn.

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDSAnmelder:

f redni n15~overens komst.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937.

Und~rtegnede gårdejer Hans Frederik Sørensen, Røjleskov,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 63

Røjle m.fl. by, Strib Røjleskov sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af R ø j l e s k o v kirke.

Arealet beskrives således:

af

Hele arealet fra kirkens nordgrænse ned til stranden,dog med.
forbehold af.at ejeren opføre en villa syd for den nuværende
bebyggelse ?g have ved vegsvinget •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

tt til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende fOT udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning-
Jeg er enig i, at ovenstående fredning~ti~bud tinglyses

på min fornævnte ejendom. dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for I\ssensamtsråds-

kreds og menighedsrådet for Røjleskov kirke.
R ø j l e s k p\tl.en 7 / 8 19 51.

Hans Fr. Sørensen.

i '
l

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående .'
fredningstilbud. bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
påmatr. nr; af . Røjle m. fl. byer,
strib Røjleskov sogn~ der er en landbrugsejendom.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af
hvilket en genpart bede s henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Assens amtsradskreds ,den 7 / l 19 53-

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den 8.januar 1953.
Akt. Skab B.nr.277 - Lyst Tingbog Strib I.
Anm: der behæfter servitutter og pantegæld.

Erik Hansen. -
Afskriftens rigtighed bekræfjes.

1 r; 01-[ 1(1r1Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den ".'...Jv't



.-_..... ..... ,
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Matr. Nr.64 a Røjle m.fl.byer, Anmelder:
Strib Røjleskov sogn •

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAAOSKREOS

. Fpednin15sovepenskomst.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140/1937 .

•
Undertegnede gårdejer Christian Pedersen,Magdalenelund,

erklærer sig vi llig ti l som ej er af matr. nr. 64 a af
R ø j l e, m,. fl. bYer Strib, Røjleskov sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af R ø j l e s k o v kirke.,

Arealet beskrives således:. ,

~ a. Den del af arealet, nord for statterigårdsvejen (kommunevejen),tt der ligger nord for flugtlinjen frg arealets sydøstre hjørne og
flugtende ,til købestævnets bygning i.Fr~dericia~

b. En bræmme ,vest for kirkegården på 50 m.+ en bræ~e på 15 m.syd for
kommunevejen og i udstræ~ing 50 m.mod vest regnet fra den vest-
lige del af nævnte bræmme.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

~ til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu be stående ti lstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Røjleskov kirke.
Magdalenelund, den 27 /l

Kristian Pedersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender fora.nstående •
fredningstilbud, bestemmes det. at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 64 a af R ø j l e m.fl. byer
Strib Røjleskov sogn., der·er en landbrugsejendom.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af
hvilket en genpart bedes henlagt på akten, ad ·matr.nr.l4 a.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 7/1 1953.
Henry Klingenberg.

Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den B.januar 1953.
Akt. Skab L.nr.479 - Lyst Tingbog S~rib I.
Anm: der behæfter servitutter og pantegæld.

m.v.-.'e
.'Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 1 5. OEL195 4
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01975.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01975.00

Dispensationer i perioden: 07-05-1991



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Middelfart Kommune
På vegne af ejeren

Afgørelse af 16. september 2019

Dispensation til udvidelse af ridehal beliggende indenfor fredningen af Røjleskov Kirke

Middelfart Kommune har videresendt en ansøgning indgivet af Erik Sørensen, der er ejer af ejendommen 
Cathrinebjerg, beliggende Cathrinebjergvej 7, 5500 Middelfart, matr.nr.: 14a Røjle By, Strib-Røjleskov. Erik 
Sørensen ansøger om fredningsnævnets dispensation til udvidelse af en ridehal på ejendommen, der ligger 
indenfor fredningen af Røjleskov Kirke.

Fredningen

Der er tale om en sædvanlig Exner-fredning af omgivelserne til Røjleskov Kirke. Fredningen, der skete ved 
fredningsoverenskomst af 7. januar 1953, indeholder blandt andet følgende bestemmelse: ”Arealerne må 
ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning …. Der må i det hele ikke foretages 
ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra 
kirken.”

På kortet er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Det fredede areal er vist med skravering. 

Sagsfremstilling

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-18-2019
Dato: 16. september 2019



Der ansøges om dispensation fra fredningen til at forlænge eksisterende ridehal med ca. 22 m i 
længderetningen mod øst, dvs. væk fra kirken. Det er tanken, at hallen skal have samme visuelle udtryk 
som den eksisterende hal har.

Ejeren af gården Cathrinebjerg har som en del af sin virksomhed privat opstaldning og rideundervisning i en 
eksisterende hal på gården. Ejeren oplyser følgende om baggrunden for ansøgningen:

 Ambitiøse dressurryttere har forladt stedet, da hallen ikke lever op til konkurrencemål og 
standarder. 

 Pladsen er trang i den nuværende ridehal, særligt når der er undervisning i de populære timer om 
eftermiddagen. En større hal vil kunne inddeles i flere træningszoner. 

 En større ridehal vil gavne områdets attraktivitet. 
”På Cathrinebjerg er gruppen omkring hesteforretningen nået til den konklusion, at for at det økonomiske 
grundlag er tilstede i at drive attraktiv privat opstaldning, så kan det meget vel afhænge af, om vi i 
fremtiden kan tilbyde en ridehal på 20x60 m.”

Det fremgår af disse oversigter, hvorledes udvidelsen er placeret i forhold til kirken. 



Høring

Middelfart Kommune har udtalt, at det er kommunens vurdering, at den ansøgte udvidelse af ridehallen 
ikke vil have nogen nævneværdig indvirkning på indblikket til og udsynet fra kirken, da ridehallen ligger i en 
afstand af ca. 200 m fra kirken, og da udvidelsen sker i tilknytning til ejendommens eksisterende 
bygningssæt og i lighed med den eksisterende ridehal afskærmes af høj beplantning. 

Sagen har været i høring hos menighedsrådet og de kirkelige myndigheder, der alle har tilkendegivet, at de 
ingen indvendinger har imod det ansøgte. 

Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ligger indenfor et Natura 2000-område nr. 111 (habitatområde nr. 
95). 



Middelfart Kommune har på nævnets anmodning foretaget følgende vurdering dateret den 11. juni 2019 
vedrørende det ansøgtes indvirkning på udpegningsgrundlaget samt bilag IV-arter:

”Natura 2000 og særlig beskyttelse af visse dyrearter
Den ansøgte udvidelse af ridehallen ligger i Natura 2000-område nr. 111 (habitatområde nr. 95), Røjle Klint 
og Kasmose Skov. Udvidelsen sker hen over græsplæne og agerjord i omdrift.

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller 
projekter vil påvirke Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag væsentligt eller medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
Habitatdirektivets bilag IV”.

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig.

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag.
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Der er med det ansøgte tale om en udvidelse af en eksisterende bygning, der ligger i tilknytning til den 
øvrige bebyggelse på ejendommen, og som skal bibeholde bygningens visuelle udtryk. 

Under hensyn hertil samt til placeringen af bygningen i øvrigt, herunder at den efter det oplyste ligger ca. 
200 meter fra kirken, finder et enigt fredningsnævn ikke, at bygningen efter udvidelsen vil virke 
skæmmende eller hindre udsigten til eller fra kirken i et omfang, der kan begrunde, at der ikke skal 
meddeles dispensation. 

Som følge af det anførte meddeler et enigt fredningsnævn tilladelse i overensstemmelse med det ansøgte.
 
Efter det af Middelfart Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den 
meddelte tilladelse. 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. 

Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere 
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk og www.nmkn.dk.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Nyborg, den 7. maj 1991.
Nørregade 1, 5800 Nyborg.
Tlf. 65 31 00 18.

Sag nr. F. 17 /1991.

Lehn Petersens Te~nestue,
LahnsP.'ade63,
5000 Odense C.

Ved skrivelse af 8.3.1991 har De for Røj1e Skov meni~hedsråd ansøgt
nævnet om dispensation i henhold til naturfrednin~slovens G 34 til op-

ttørelse af et grsver- o~ redskabshus sydvest for Røj1e Skov kirke, be-
1ig~ende Røj1eskovvej, Middelfart, i overensstemmelse med fremsendte

ae,minp:er.

Fyns amtskommune, landskabsafde1inrren, har i en herfra indhentet erk1æ-
rin~ af 12.4.1991 udtalt, at man intet har at indvende mod det ansøgte.

Den k~l. bygningsinspektør har ved skrivelse af 19.2.1991 anbefalet
projektet godkendt.

I den anledning meddeles, at frednin~snævnet, der er bekendt med forhol-
dene på stedet, ikke finder, at væsentlige frednin~smæssi~e hensYn taler
imod det ansøgte, Og her efter har vedta~et at meddele dispensation til
det ansø~te.

Ilævnets afp:ørelse kan inden 4 up:er efter denne skriveIses modta"else
indbrin~es for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af

4fe efter naturfredningslovens § 58 ankeberettiP.'ede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af kla~efristen. Er kla~en
iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den stadfæstes af
Overfredningsnævnet. En tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra ti1ladelsens meddelelse.

Det tilføjes, at andre myndi~heders tilladelse kan være fornøden.

en,
fung. formand.

&cl: S~ l213 (,- 000 S
.Q.k't.VLIr. '2.. "i
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