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Fredning i Fyns amt. 'LO 40.ULJ

Lokalitet: Svanninge bakker

la Kommune: Fåborg

Sogn Svanninge Reg. nr.: 431-09-03

II

Ejer :Miljøministeriet

I Areal :15.6030 ha

Fredet :FN 20/1 -1953
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Indhold Arealet er offentlig tilgængelig. Enhver form for bebyggelse er
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År 1:353, tJ en 2odeoeLlber. n,fsucJ.;;, c'veJ,fn,dnil1.?,L~nJ3vn(~tp~ e;r'unljl~[:
af rrundtlic ~[ Skliftlig votering fl1[.n~e

kenrJE.:1su
i saGen nr. 1131/5) vodroronne fr'e:dninc af ar~E..1el' i Svtll1ninge baktor •

I ~18n ::...f f"H:dninLsn:evnEJt for Svend bOl g umtsrildskl'eds den 20. januar
1953 afSabtE: k Gn':e18'J hed ','01' d,~t:

"I 1943 .I. ~jste~ delE: p;... bec,-e~in.:'":: L.f fl'U otatsnld.inde C. ha smur.s en ,
som ejer c:.f mf,ttriJ':e1numrene 13q og l~h r~f Svannine,e by og sogn be1ig-
genc=lo i Svannin~e bakker (le dels p:!1 fn:u.ln18dninr t:'.t' lokalkomiteen faT

FQ.aborg og omegn a.f Damr.arks Naturfredningsfor ening i.pøresm~lct om fred-
ning af et areal i SvanninGe bakker s~vel p~ Clund af dis~es store
landskabelii'o f'k-,nn'30 nem P~~lt,:;."undaf dereS betydelige vidensk<:.;.belige
nr di i [:eolocink og t-otani sk hense 'mde. Til en begyndelse- stilede man
imod at n!3 tilba[t': til dem Lr-es- og l~Tngbevokr,ning af bak}:erne, som
di ese 11::~vdEJ f~l df.m nu vtlI'en je t..,;plan tnine med n:';alctr~eI foretogc:s
omkring ~r 1:10-20.

Da~lL.arks Naturi'l'~dni.nLsforeninG udaY'bejdede herefter en plan ,til
fredning v.f et f. t:?'l'H~ ~,Hl~al af bakker'ne, væsentligt baseret p,t..:forbud
mod beLy[gelpe og J7(~erli["f:re b<.';T\L.lntninb, !'ydning f'A.feksir,te:r:mdF.
bcn:lu.ntnillC p.i) visse dele og fjernelse :.otf hern og u'ln~:ket bevoksning
med KrE,ze1, H~n og li;.:nonde f:CJlI'teve:ntuel Gyvel, fOl'bud mod master,
f;kil tninf" , h e~n, t':;l t- og le jl'slq;ning, men et ablerinl af offentlig
ac~ang til hele ell~r en del åf offi11cet, derunder til skiløbaint.
Foyenin~ens nuturvi~en~kabeli€8 konsulenter, afdclinCDteolog, dl. fuil-
ther-s og pi ofE:sso! Knud Jesr,on hr~vde f0rind en af ~i vet erkl..Brinbur.

Dr'. Milther8 sk:::-ivel i erkl'B]"in~ af 7. fer'.cuar 1944: "Svanninge
bjerre er en u.f l1ovedhj~l nastenene i det f;yn;:kc istidfllana~kab-----
I Sydveetf~~ gik b~~n8en rrollelli den levende is i LillebBltsgletscheren
og den code is i det indre Fyn netop ved foden af Svanninge bjerge.
Ba.kkerne har' dC1.li€Cet som en c:rt midtrnor,:sne mellem den levende og den
døde is •••••• Da ism~....ssernc. r:'~ bee:ge sider <tf de fynske alpGr n'l::lndt
tor-t,strømmede vundet ned ad bhkkelnen sider og frembra.:;te 4je smukke
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• dale, som na.vnlig er' fI'emt1 ædendc p~ vl.;stskrånin~·3n af Svanninge
I l:lj erre •••• Denne ucl vikling er en C'! S t:3 '..:ndr) ind enfol' flot nord.europæisko

nedisningsnID:t ~do ••• Kun f~ stede! er der mulit.,hed fOJ:' at bev8.re dette
ter'T''en i ein o}:lrin',1elic;e fOinl, men netop Svanninge bjerge har s:j mf.t'et
tilba.ge af de:t,'f's oprin~\.;iic(; udseende, at de vil Vllre velegnede: som
fl edningco bjekt. D'3tt~ s~ n.ew..:t rr.e::c, Dom d t;; nllel'ede nu bes060 s flf

[.eolo[:i f~ke eks'ku:rsi cmnl', n81' mun ""Dekor :..lt (oll;(\n8treI'O i otidslundska-
bets u( vikling i S~rd'Vest,fyn. "

Professor Knud Jescen skrive!' i r;in 61kl-erinc uf 10. juli 1944:
• "D(;t i Eig selv m'JiSe t sIIiukk,) orr.r.:id e, h vo:rfra c.er (~r eller kan blive
~ en storsl~et uasigt OV~I' det lav81c l~nd IIiod vest og sy~ samt u~ over

!lavot, m;1tte kunne w:lvikles til <-lt blivo en storsltlet folkepurk ved en
passende regulerinr.: af rlc.1,ntagearealerne, ieet en fuldst.:endig c.i'skov-

(~, ning lif disse nuppe k,,;,n anbefales. Der b':?lr tilstrllbes et kompromis,
e~led~8 at buks2tOPPC, pl~teauer og udsiLter ~olces fri, og ligele0~8
bør' ae nu utl1rlantede stl'13kningt::r mod s~rdJ omf~ttcnde blandt <.lnd&t
oml';:jdets mest w.:trker·e ':.1(: dals--enkninc:, r~ er tilhører etatcrJ1dinde Rasmus--
sen, henligge utilpL'ntp,(le, i~et (ler toretaf:es rydnin[, af en del noget
b;s:.'!'lderlige pl~~ntninCE:r blandt :moet af 1.0n og Mirabel samt af
fTredte f-";GIVf1~\eClen;~llE:tj e81'. Der kunne p,1 Genne må(~8 skabes en par-k,
SOL. ~od EY~ i fuldt m~l lader terr~nets st~rke former træde frem, iået
'!-::unmincJ:r:e, spr'3dte træc:rupT'll~r' eller smukke enkelttl'ller (birke i dc::.ll".n)
lades til b~1.ge, medens r1antagerne l omr~dets norDlige a,el lukker Eig
om r.k?.:~..efulde p::-;ssaf..~er, der rf"lH:r op til de træfri plateauer og toppe

,tt m~ det d3 tliv8 en op~ave for cet tekniske udvalg i samarb~jde
., Qed det n r~ turvidenf.:l:: ab eli?8 at udEtrbe j :-,8 en detuillerE:t pl~_m, thi det,

de..: efter min opf~i.ttel::le ben tilstl':Ebcs, er en frE;dnin;, som uden ate C'~ de økon0miske intereS[)p.T fOl n::er, p:\ een cang ';ikr'er den 1:'lie er'-
kendelse af t8rJ -en8ts smU~'kE:~formel' og ;:ibner de vi':ie u1cic?;teT til z..et
oml i.g<.~endelr<.vere 1·...YJ.d og t il kysten, havet og ")erne." I en erkl'~l'in[
til fo r·eni.ngen har [-laYJ. :yclerlizere tilf,'1 jet, :.J.t en ud sigtsfr-edning
bedst vil kunne n:'if, ben~en f0rsiL~ti2:, udvi.kling, d.v.s. en l ..mgsom
afdriv~ing. Indgreb ved 8tødoptagning og gyveludrydning vil indgående
ændl'e jordbundens mikrotieIle tilstanG. og medføre, at det vil blive
v~mckeligcre for l~rngen at tnmge frelL, ~'lvorfol' han tilr.13der, G.t r:'.er
huggeE ned s~ langt som muli~t til jOl'doverflr~en. Det el af betydning,
at fredskovpligten hæves J S:3 der ikke i fr'eILtid en p~ny ekal tilpl'lntes.

Natur'fr<:;dningsr4det har i skrivelse af' 22. januar 1945 tiltrt.ldt
-8 di Ese erk11n'inger, men fremh:?3vet J at hoveåsynspunkte t IL~ være a.t l(:~de
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de geolOGi ske fonner tI~dE: rt~rke~t mul1{!.t f:rom, hVOl'for L:mntL~ til-
stl :ebc en fuldst-endig afdri vl1ine af plhn t::.!.Zerne i den no:d liCø rJ el,
hvilket kr...1:lve-ren opheevelstl af frecloskovp11gten. Rådet h~l rmset det
fo:r r.:uli.:.:t, ~t en geninvet.ndl'iniS Hf l~lncbevoksnincen p:1 -len Ill~oe kumlP:
ormf.ts, wuliL.' 'oc 2-4 ~rtier, 0[:; r~det l1::...rnnbefL.let, nt r~t(1doptu['.ning
hinrJ rl;s, effekti v 8.f[LUCninc ved i';h og kvæg nf r"'G nfdrevn:: .u'E'!o.ler
etnble:J:'8c, 0t!. l .ndb.(ug!:'lr.~~.fdg :;yr'kning af disf'e ikl(,:: tillr-,oe:J. ]'oru-
dell (le vidensl·:- teIL:;t: og' :"Bstetiske landsk::.'beli[8 gr'unde for' denne
fredning hny 18det l1e;,tvist til den 1Jc~tyc1ning dette l!"'mdr--oknblJil.r haft
for mLle:..nc: ,i.f den fynf:::uJ ckole.

Ved et i 194G IHC~d lodsejerne afholdt fredningsæøc1e vistu der :;i6,
bort8ct f Hi .etiJ.tsr~dinc1e h,..srr.u"scnc F..l vinger kun rinbe intel'esse for
frednincen hos lodsejerne, oG sGCen gik dereftel i ~t8, indtil Danuarks
Natu.rfredn.Lngsfonming fOI'f:lagd G n BVllC t et af dens te:kai ske Udva1r:
udalbejdet frec1nin[sforclu[ af S. muj 1951, bvori efter en henvisning
til lflnd skabets stor'e ~eoloei oke be:tyd :line; og særlig stor·sJ.~ ede kaI c.k-
tel' samt til de tidl igere af (J~9perterne dr. Mil thers OC; profe.:::sor·
Knud Jessen afgivne erkluin['el' -:::el~ det oprindelige m~ll at f'~ bakkerne,
fart tilbng8 til d8n i:.LUJ:lefiIllS- c;:. lyngbevokening blev opgivet til
fordel for vbd en hugr. t- OL bevoksninL"';fiplan at beva.re S~J m,:>[',et:.i.f det
kUl"aktelistiskb lund.s~;.~,b i blottet skikk':.::lse, at eftel:i..)l[~unc,e gene-
l:;~tioner ville :11.Ve mulighed for "t få t.::t in!': tryk uf (1en ::.:'E!præg0cle
fOI'm, og dels fr·,;dninb(~n8 omf.l..'1gog llntullet "f lodsejere, den beror81,
me8et vBsentligt indskr~nkeGe.

Efter N'aturfredningsforeni.n,3:ens 'lnrr.odning inAknldtcs locseje:cne
og andre interesperede til et ~0de llied n~vnet ~en 26. juli 1951, hV~l
den nye flednin~splan blev fOlC18gt og ~r~ftet. Der frem8attes tvivl
om muliGhed en ,~f) som i rlanen for csl~j et, i..t hol :1e Gyvel bevcksningrJn
nede OB ~t renholde for 8elvs~ning af nijlet~~ej ffi.V., samt om hvol'vidt
samtli[e are~er ukulle g'les tilcængelige fOl offentligheden eller
kun lLatI·. nl. 15h og 13~~ad de aller-ecJe over disse f:~(mde stier. Locf'-
ej erne, [:h'de j er J ens Perler Pederr,en (ILU t!'. nI. l2a) oe; E'kovej er H~nR
Petel" Andersen (mutr. nr. 7d) samt tild81!:~ "Bn.ranessens Hvile og
Rekreationshjem" (matl. n:r. 14g) modsatte sig fr'ednLnGs'for-slagets gen-
nemf'l:relse, æecens d irekt,jT Holgel' hasmus8en og fru Harl iet SchCLlde!lJoee
(matr. nr. 15h og l')cJ ville €~ m<:d til f:cedninsen jo~ u(~en at clenne
ILedf':."I"te nogen ud[ifter for c.em ;-;f det 1"redede <:41'eal.

Efter a t n:evnet derefter ha v~:e incJk[.;.ldt el sta tning8 be~~ringer fra
lodsejerne, der vi~te sig at blive ret store, forC!lr:ic(~e u:-evnet :p~ny



• sagen fOJ:' Natur'fredningerfJdet og for Danulf.l.rke Naturfrednln~;.r-;fcrenj.ng,
• iS:Bl" med hentlik p~ lIul1B at f:r <lfalde bcoterr,r4lf,lsen om, at fyv~lbevok8nin-

gen ckal holdes nede, og ;·:t tillade at t.l.f'31iftcl1 ~f n~letl'llSplD.ntae€rne
B'!rlig p~ mat:r·. nr'. l2a 0[; 7d skoT' 0ver et luncere tic.F.lrum.

I skriv~l':"~ uf 28.' frJbruar 1952 har Naturf'rf}dnin.:'~T~det derefter
u~t<...:lt, at :r.~aet kan fA m··,dtil, at fr'edningcn v13sel'ltligt opfatte:=.: eoro.
en udsigtsfr'edriin[;', da.!' vil ku~nr" virkcliC:-c"res ved en frl'dnil:lg af
ID;.;.tr. n:1:'. 15h og 134. og det nOld:1stlic,e hj:\.l.ne af w ..,t"t. nr. 14g, even-
tuel t f'upp,leret lIled par'tielle hUG~Jtel p.~ mat!'. nL. 12a til 13ka'.:.else af
udsigt~linier, dog at matr. nr. 12a og 7d mad rimeli2hed inddrages underle frfJdnin;;;en de!'ved., I_~t(jer r/iI '3gge:q; dem s~r'vi tut om, '1.t ny f'kov ikl~e m~)

, frembrin[:cs P;~ u.r e,...lel'ne ved s;jninc eller r-Ltntning, når de nuv2renoe
bevoksninger el fjernede efter at hdve orn~et hugstmoden alcier. Desuden

.' b",r efter r~dets mening t,p.steml..el sen OlL, at gyvel bevoksnin[en b'Jr 1:o1des
~nede, frafaldes, og det tJr overvej~s, om m~tr, nr. 23c (restauratør

Selchau. Nielsen) of.:mat1. nr. 23f (I.Hrekt0r otto Nørmalk) bar inrJ01 a€(~8

under fredningen.
DanI:1urks Naturfredningsforening har i r1rri vol se 1.:.1' 2. m,~j 1:;52

-fE.~F-:tholr:t cen i . fl'edningsfoI'slu[';et nf :" r;~[.,j 19:,1 beskrevne fn~dninf..
N~vnet har in''':kuldt erstatnj,ngspr,etan~,e fn·:;, (~e af fredninf.:,m berørte

. -lo dse j ere og efter- ILO dtagel ean af NaturfruGninC;f.l ;:0 et" ",1·-ri v':ll ~e af
28/2 1952 yderligere bedt anf~rt, hvor me~et en eventuel u18~ttelse
med afdri vningen af bevoksninzen til denne har n~et huestmoden alder 0e..
frafald Gf krav<:t om, at f:yvel bevoksningen d~8.1 l'::olc:.,:~cnede, vil kunne:

e:ledsutte erstatningsjJ.-\sthnclene, og d er f010lit, ,c;r her efter fol. n:Evnet.-
\, f'Jlgen de erstc-: tninCf;rt~s t ml c:.e:
_at!'. -!lr~ l5h o~L9.,direkt·?)1 Holger haS!I,us~~e:n0e: fru Sch<.:~ldemose: n)
filVis det tillad es e j erna at Opkr-.:BV8en entre P':l )0 3re pro pc:;:'sonå for
~ adeanc til det ri åi3se matril~ulsnuml'a fredede {'l'e;]l - hvilk(:n entre- ikke

skal kunne forh."ljes uden fl'edn.iugr'm:evnets ..;C'dkendelse, og s,~leaGS c t
lLedleml!ler af Danmarks Naturfl'ednin,gsfor'ening og DD.~mcJ.rkE.1Turistforening
og eventuelt p:c01er og videnskabelige institution0r dog f~r ~ratis Ua[nn[~
påtager ejerne sig til €enCBlc at renholee n.rcalet. Derimod vil ejerne
ikke uden yde~('ligere erstatning p:':tuge sig at anLegge v0je eller stier
udover de allerede eksisterende over al :alet. b) Hvis det p~l~ggeG ejerne
at holde gyvelbevoksningen nede eller at friholc;e llreulet for selvs.Jet
oG u0nsket bevoksning iøvri[t, r~stås en erstatning p~ 30.000 kr., Gom
vil kunne nedsættes forholdsmæssigt, hvis gyvelbevoksningen udb~r og det

·~n er' anden uønsket t:r-:evekst, del skal fjerneR.
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Eftel' at ejer'nc er' k('lmn,...~t i forhF1.ndl ing ,me~ en trediemflnd om salg
af arealet, har de doe el·kl.:eret, at deres tilsarn om fr~dninL af
arendet uden erotatning fO·.I.'uaen·:;~1' bOJ:tf;.~ld nf fOl'pli,::telsen til at
holde gyvel og anden uønsket bevok~ning nede tillige er betinget ef,
at dellet ~if.:t omfan{;' Hnerkendes rGt :'01 (lem til ht ",fop:erre ":rea-
let fOL offentliG ~;.('~[:".ngr-n::rrt rLt til ombYLning af oe tilby~.ning til
den p:) ~yer,;lfit li[[!r:=nde p1:,lvillC1u el1l::'r opf':'l'alr;e r f ~m ~yttc eller
ligl1endiS p::; r,.l"cDlet efter konfe! once mod lnvuet <-il1[,~endeplacerinc
ae: ud~Jeende. I m0088.t -r~J.ldh;j.r de p::lst!:let sig tillagt en erstatnine;
li[ den under salgsfol'~l:lndlinge:rne fo:rlangtC' Y.:0't-esum35.000 kr."

I kcn ~el r-: en red eC..lI·(:s der ef te r fOJ: c..e sf e j eren ef IDntr'. nr. 12a
a.f Sv::..nainee b;y og soen, g~rde~er Jens Pedel Peuersen, OS ejeIen af
Ithtr·. nr. 7d af Svanninge by og r:oo,n, skovejer Hans Peder Ander:Hm,
eft·n beregninger fOl et&get af liDet dcmE!ke Hedesel~ka1:;s plantG.geregu-
l e:1:'int" , nedlaGte erstntninbDpå8ti ..m'l e, hvi lke andrager- m~get betyd elice,
bel." b.

Det oplyses Vi~1ere, at ej eren :tf matr. nr. 14g af Svanntnge by og
soen, Baron0ssens Hvile- og hckonvFJ.leEcenthjem har erkl:Eret sig ude
af stand til at opgør'e erstatningskru.v, d:J.man ikke ved, hvad det vil
koste at rydde det c.:.f ::jmrI:iets ar.:~al, der r;::tllnkeEl fredet, og ikke hur
midl er eller mandsk::.i.btil a t holde vc'kst nede rf-1 dette a.real.

Herefter fOl'tsEtter kendelsen:
"N:evnet fin1er-, a t den C"nsked" fredning s~vel unr:er h ,~{w;.:ntil

st(;dets stoYf~l~ede lano(.kabelige ek....,nhed, der OgS8 bc~undrEis ed turif:ter
langvejsfra, som unr) el hcnf:o;';"ntil dets be't3T'1C.:ligt-: vi:ien,C"'k":':'belige v::el'di
bør frerr.IYles i d Gt væf'entlige oveT'ensstcrnm8nde ILed D<inmarks Natul'fl ed-
ningsforenings forsL:'b uf' J. m~,j lS~l, dog at 0.81'1 udvides til ,lt OIli-

fatte matr. nr. 23c af Svnnninr,e b;r r'f. 800TI, Iler tilh~rer Jenr: An~ersel1
og J'B hvilket restaurationen, der dri ves c_s ejer ens syize:r s'.Jn, I·estc;.u-
rator Selchau Nielsen, ligt er, s~ledes at fredningen genn~mføres
efter f01gende

"Det p~ vedhæftede af Damnarko Naturfredningsforeninl; i mLrts 1951
uc.arbejd.:;de kort (1:4000) med enkelt skr'avering angivnf; areal frec1es
Ecm f?!lger:
l. Omfang;..

Fredningen omfatter matr. nr. 13~, 15h og 23c oe de p8 ko~tet
angivne dele af mcitr-. n:r-. l2a, 7d og l4g af Svanninge by og sogn •
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2. Fj~rnelse __af~li~:!.§!~~!lde b~YQkanink:
Den p~ areulet st:)r:TIr:e tætte n:~,letI':.esbevok~ning 1.if{Jlivcs, indtil

arealet er fuldst'.encie; r'yddet, i'_'Ct fH~dskovpligtcn i'oruds''8ttes orhævctQ
Afdriften skal senest vere afcluttl:.:t 10 fll fr'a denne kundelr::t:ls afsigul-
su at r'L. r-n~\.i t..,. ~.

Den :~bnb .tLebl~voksnint; i'flldes 81IE~1'udtyncles, s~IGdes at udsigten
med sydvest og-noldvest ovm det åbne lbnd og Tho0nord0st til det tbne
Oml'~'JC /:if mu.t~. nr. 7d stedse bevu.:rr;;s.

Enhvel st'1dopt<l{:;ning pf:! ::u'ealet Cl fOl'budt.
3. FrumtidiG tilstand:

Ydelligere benl~ll1tnin€:~ er .U:kc tilladt, areale:t 8kn,1 henligge i
græs, ev€mtuF;l t lyne. I dalene kan forbli ve;. enkelte trægrupper og
smukke cnkelttr~er (løvtrl}cr). Landbl'ugsm"essig opdyrkning fJofunkelte
n:Bi.n:f:re angi vne 3.1: ealer skal kunne tillades efter fredningsll'Dvncts
godkcndcl~e. Det henstilles, at arealerne i~vrigt benyttp,s til affræa-
nine v~d f81 og kvæg.

Lodseje;'ne har pliCt til at fjerne selvs6ede ti.æer og buske 8peoielt
af n;1Ietl:eer, Krægel i.d~nog li~",n. Mr::0 1::!.:.ns~,rntil G~?velbevok8ningen
Zivcs der ikke lodsejerne p1buå orr. at fjeln~ eller holde ~en nede, ID8n
d~t hm1stillee tillodeejerne, at de lejll,~hedsvi~ - eventuelt fHJmtichg
med f~ldnin~,! eller- uc1tyndin[- i den ~1bne tr-:el'evok::lTIing jfr. runkt 2 -

ogs~ s~fer at nedsk~re Gyvelbev0ksningen.
Ogs:~ t:: <:;('1 ~ sn~~-~ t tI {J e un-:i:jl <J ette pl1:nkt n"evnte trr:cr oe; euske er

st~dopt'tning forbuGt.
_ ...:,4...::.• ..-=:;B..;;f;:..;;b~;y r;C;Q l_s_~_!ll__• v!..

(
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Enhver form for b-;'tYGcelse er' forbu-:lt, li'Z0.som enhver alt C.d. L.oder,
skur El, mas ter, lednin,:-f:I, rr.inr (;iSm erkur, r el<:lumer' elI er andre ud sit ts-
hindr'(;:nde eller Fk.llmU:t;n(ein':.<.letningel' :ikke skal vl}I'e ttlladt. DOG pkal
ejeren af lllc •.tr. nr. 1)'-1. huvc ret til at om- eller tilbygee f;en p~'i["run*'
Gen lie,[-enC:e pavillon, eftel' Et t frednin6snrvnet har ,:,orJkendt en det
fOI'8lagt t egninG til om- eller til by[nin~en. Ligeledes skal ej er Gn af

m~:t.tr. TIT. 230 have r'et til på samme betineelue at om- eller tilbyr;:::--e
den Pl~t crunden lib..:;~nde re8tauration.

Telt- og lejJ:sI[J.gning r:'l det fredede areal er forbudt. Dog kan
ejer'en af matr. nr. 13ca. med fredningsn'Bvnets samtykk8 i hvert enkelt
tilf.elde arranger'e tel t- eller lejrrl(~df~ p~ visse tid er af {}ret i bun-
den af c en p~ grunden v:er'\...nde dE...l.
5. lIe&ninc;:

Alle hec;n, ('el frelIJtidig ope~tteE p~ det fredede areal, hVCJ.denten--
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det er i skel, lungs stier eller andetsteds, Sk~l for1n~en ops~tn1nfon
godkendes af frednin(;snxvnet sf.lvel n1ed hens;yn til materiale og udsGfm-
de sbm mtd h~na~rn til stedet, hvor de opstilles. LiGcledes dw,l ad-
varsels- eller fo rburlstavler, som ejeren m:)t te ""nske at ops;:ette, inden
opsætningen p::'\ samme' m'~\degodkendee af fr(::dningsl1~l:Jvnet. Iøvri[t be8tem-

,
mel' (~jcrne selv, om de "'lnsker s:.ldanne hegn og tavler 0psUt, oe opsætf-
ningen skor s'om hi dtil for der en e t;011 I'egnil1L,.
6. Gravning:

Afgravning på ar'ealet, hVOTved ternmets nuværende f01'mer og
kar'akter ændres, er ikke tilladt.
7. Adgangsforhold:

Den nuværende adu:mg til ar'ealet ad stierne over matr. nr. lJh
og 230 såvelsom færdsel ad de nuvllrende fJtier ovel' matr. nr. l3q skal
vedtlivende holdes ~jbnc f'or offentligheden, rr..edens der i~Vl'igt ikke
e~ ret til færd~el p~ de fredede arealer, udQver at geologi~ke og
botaniske ekskursioner og lignende efter forudg:3ende aftale med E;jelne
skal kunne få lov til ut foretage videnskabelige unC:or's,"'lLSelse;.'.

Dog skal ejeren af matr. nl. 13q hLive r'et til i visse period.er af
S:l!sonen efter n~Y'mere aftc:::,le med fredningsnævnet at opkr:eve en afgift
af indtil 50 øre pro persona for rublil:ums adgang til stierne over
matr. nr. 13c.L. OgS3 oru det af bensyn tIl en s~~eGl.naft;:iftsopkr:x;vning
eventuel t n~ dvenc1ige mi dl ertidige hegn L :el':!er, at Cl0t ind en OpDætlltngcm
skal godkendes af fredninGsn~vnet.

Det bem,'Erkes, at ejeL'en af matr. nr. 13lj, er berettiget til (;fter
c...ftale med fr edningsn"Bvnct at omlEbgd stierne over ID8.tr. nr. 13(L, hvor
dette er nødvendi[;,t af hensyn til sandflu(;t eller lignende.

Offcn tlic:heden ekal have ret til tit f'Br des p~ sti en p8 bLtkkeknffimen
langs nordgr:ensen uf' rr:3.tr. nl'. 7d indtil midtfor det rr edf.;de .•real.

Om vinteren skal bakkerne kunne benyttes af offentlicnedcn til
skiløb p11 samme mtlde, ~om det hidtil har v:eret tilf13lt5.et."

Under henf'j.'11 til, at den under punkt 2 omto.lte af C: l'ivning ,J,f nf;llG-
træsbevo ksningen, hvifl o en skulle fore t!::l.ges P::i nOl'mul ti~', r~:;:'terh."Yjcien
som tr'Bcrne blev hugstmodne, formentlig ville str~kke sig over l a. 2

menneskealdre, or, det kunn e forventes, b.t arealerne, n'~!r d er kun må tte
foretages hULst men ikke nogen nyplantning, gennem l&nge tider kunne
komme til at henliede i en up~u'set og s1~:EmllICndetilstand, l"':amtuu'>:n'
hens;;rn til den ikke afgørende store fOI'sk~l p:~ de nec'Jl.:iitC; er'statn"ln';:R-
p?5stande ved s:~dan uåsllttelse med afdrivningen, har ;n~vnet fOl'Gtrukke't
a t fasts'Ett e ufåri vningsper-iod en t 1.110 Ih, og ter vil her-e f t eT være E.. t



till~gge lodsejerne f01gende e:r'statningel':
Mf:i~!>._.~~ •.. l?h ~g )}g,Ju'!ir.ektorH()lgel'_~9:sm!g,!senog_tru Schal.demose.
Under hensyn til de i frodnin[;'1pl(men [,ivne tilsagn om om- og til-
bygning til pavillonen, ådgan~ til telt- og lejrslagning i dalene tund
til visse tider og ret til opkr'J3vning::.if afgift i vis~1e perioder, fin-o
des el'statnlngen sk':msL:E-ssigtat kunne UTIE"Bttes til .l.~.OO~Q..Q.~~.'
Matr'.!.-!!T.12a, g~r.dti~E Jen~ ..P • .x~~d{~r:3en.
A. Direkte tabJ Under' hensyn til, at ejeren ved en

afdrift over en 10-th'ig per iode må anti:~cesat
kunne udf'r1redenne ud en anvendel se af fren:Ir:ed
arbej d skraft, vil der ikke kunne y6 es ham er--
statning herfor, og belobet 2.128 kr. m8 derfor
udgå, medens der iøvrigt ydes ham erstatning
for direkte tab i overensstemmelse med ope~rel-
Ren af 28/9 1951 med

B. Salg af pyntegr~nt
C. Forring0lse af jagt: Du Ar-ealet ikte ~,r(.s offent-

ligt tilb~ngeligt, og der-findes omlieGcnde skove,
fustsættcs bel~bet sk~nsIT-~ssigttil

D. Forringelse af læforhold
E. Tilbagebetaling af statstilskud. Forholdet ordnes

af n::evnetved dir·ektE.:forhandlLlg med Lundbl ugs-
ministeriets domænekontor samtidig med fredskov-
plietens oph~velse, eventuelt ved en till~gsk0n-
delse eller ved Ovel'fredninzsn:Bvnetf>ken1else jir •
Landbrugsministeriets skrivelse af l. december 1952

F. Tab af herligheds v.-er-di
G. Der bli vel' ingen ad.:.:. ..ng for offE:ntli()~eden til arealet

•(,

e
(•e

og ingen stier
H. Vurdering af erstatningsbeløb

8.

15. 748, 00 k r•
2.620,00 "

1.000,00 ti

2.217,00 "

o 00 ",
~.000,00 "

o 00 ti,
520 00 ".__ • 1._.__

_Igl~ ~7&!Q~~QQ_kr&
Matr. nl'. 7~_skovf':~;L Hans~~ter An(J~~.
A. Direkte tab: Som i opg0relsen af 10/10 lJ51
B. Salg af pyntegrønt m.v.
C. ForrinBGlse af lBforhold
D. Ulemper ved afst~e18en
E. ForrinGelse af jagten. Da arealet ikke L~res·e offentliet ti16 rmgeligt, og d er findes on:liE:,;~eneJe

skove, fastsættes beløbet sk0nsm~80igt til

13.743,00 kr.
2.782,00 "
2 . 14 ".) ,00
3.000,.00 "

Trsp. 22.8:59,00 k:r.
1.000.00 "----------
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Trsp.22.839,oo kr.le l!' ....G. Der bliver ingen adgang for offentligheden
til arealet udo ver fodsti ~n pi.; b.'J,kkekummen
lant;6 nor'dgr:enF<:m af matr. nr. 70. Erstat-
nIngen herfor fastsættes skGnBm~ssigt til

Ii. Vurder'ina" af erstatningsbeløb
500,00 "
lCO 00 "__ ,. J _

1~~~--g2L192~QQ_~rÅ
Matr. !1;r:! ...lAfL1?~!:QnesRe!l~.Ji,Yi!e- og Re.konval esc~~~l:!j em:

Erstatnineen for hjemmetr, ~lict til efter fredningens punkt 2 at
beskære tl'lH~rne p;~ dGn lille fredede trekant Ilf matr. nr. 14o, sli
udsi gt en ikke hindres , fas tS:2tt€: s r::koJnl?ID':Bf1' ~i0t til 1.000,00 kr.

Ingen af panthaverne i c1e n'nvnte arealer, der a.l1e har været
varslede til n~vnets m"'1(;: er, har nedlnGt p,~otand om an~1el i erstatnirl-
gen.

Ved fredningsn~l:!vn(jts foranstaltning vil der ved indl;.~un2cn til det
fredede ar'eal' V:Ere at opstille en tavle over frc1ningens omfang og
ol'clensz'egler for offE;ntlighe'~ens adgane til are,~.l.let •

.Da Svnnninge bakker er E'tærkt b€>f;0gt af turister fru hele lanc1et
og blandt Wlrlet er et meGet f3''>Igtudfluetssted for borgerne i Odense,
vil de ikendte erstatninger V:Ere a t udrede med 2/3 af statsk:.!.f-~'·'en (' o'

1/3 af Svendborb amtskommune."
Konklusionen er 881ydenae:'
"Matr. nr. 13q, l5h og 23c samt de pr') v(~dbllftede kort ancivne

dele af matr. nr. 12a, 7d oe 14g af Svanninge by og sogn vil V.er-e at
fred-e som e.-mCivct i for ansteende fr8dn in€8J'lun.

hrstatninger vil VEre at udrede 30m for-an angiV'et.
Kendelsen bliver ved nDvnetG foranot ..ltning L.i.ttinglyse p8 de

ovenn'Evnte matrikelnu1TI1'e. p~tale bere ttiget er 1'1'ednln0sn 'Evnet for
Svendborg amtsr::.1dskreds."

Kendelsen er for-elaJ:t over-fredningsnævnet i medf'?lr af n.iturfred-
ningf;lovens § 19, stk. 3, hvorhos den er indanket [tf' ejernr~ af u!atr·.
nl. 13'-1 og 15h af Svanninge by og sogn, oi2'·::ktør Hole;er Rasmussen
og fru Harriet Schaldemose, ejeren af matr. nr. 12a uf .svanninge by
og sogn, g~rdejer' Jens Peder Pedersen, samt ejeren af matr. nr. 23c
af Svanninge by og sogn, Jens Andersen og forpagteren u.f en på dette
areal vErende restauration Preben Selchau Nielsen.

OverfI'edningsn:.evnot hur den 2( juli 1953 besilZtie. e t de pflg.:Bldende
arealer og forhandlet med de ankenc1e og andre i sagen interesserede.

Fra amtsr8dets side gjoloes det bl.a. g~ldende, under henvisning
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til en skrivelse tiloverfredningsnævnet af lo.marts 195', at det.mAt-
te anses for uforsvarligt at unddraee de ikke ubetydelige arealer fra
forstmæssig drift, og at man må~te nære frygt for, at en afdrivning nf
nåletræbevoksningeIl ikke vil medføre, at arealerne kommer til at henlig-
ge 1 græs eller lyng,· men at de derimod bliver bevokset med ukrudt, og
at en afdriv~ing kun indebære fare for sandflugt. Sognerådets repræsen-
tanter sluttede sie til amtsrådets opfattelse.

Efter udfaldet uf stemmegivningen var der enighed om, at frednings-
området vil være at indskræruce til at omfatte matr.nr. l' q og 15 h,
det nordøstlige hjørne af matronr~ 14 g samt matr.nr 23 d, alle af
SVaIlninge by og sogne Det bemærkes herved, at den vedtagne indskræruc-
n1ng navnlig er begrlli1detmed~ at det må rolses betænkeligt at opret-
holde kendeIsens bestemmelse om afdrivning af den tætte nåletræsbevoks •.
ning.

Det bestemtes endvidere, at den fældning eller udtYnding af be-
voksning og fjernelse af selvsåede træer og buske, som er fastsat i
kendelsen, skal ske ved fredningsmyndighedernes foranstaltning, og for
disses regning, idet det fældede materiale skal tilhøre ejeren.

Med direktør Holger Ra~mussen på egne og medej~rs vegne er der op-
nået enighed oms at erstatningen vedrørende matr.nr. 13 q og 15 h af
Svanninge by og sogn fastsættes til l5~OOO kr~ Det skal være ejerne
og senere ejere tilladt at opkræve entreafgift til disse arealer, men
kun når de ved eru~elte lejligheder måtte blive benyttet til opvisnin-
ger, friluftsforestillinger eller lignende~ Denne bestemmelse træder
1 stedet for kendeIsens bestemmelse om afgift for adgang til stierne
over matr.nr. 13qo

Med ejeren og forpagteren af matrcnrø 230 opnåede man enighed om
fredningen, idet der indrømmes dem tilladelse til at bibeholde tr~erne
på ejendommen.

Under sagens behandling for overfredningsnævnet er der af vedkom-
mende ejere fremsat kruv om godtgørelse af udgiften til den foretagne
s~gkyndige udregning af erstatningspustandeneo Disse udgifter vil,du
beregninger må antages at huve været af stor betydning for frednings-
nævnets erstutningsfastsættelser, efter overfredningsnævnets opfattel-
se kunne afholdes af fredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens
§ 33, stk.l.

Du overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen an-
førte, vil denne være at stadfæste med de af det foranstående følgende
ændringer. Et kort nr. Sv. 108, som viser det fredede område, er ved-
hæftet nærværende kendclseo



ll.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Svendborg nmtsrådskreds den 20.januor

1953 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer i Sv?x.minge bak-
ker stadfæstes med de nf det foranstående følgende ændringer •. . .

I erstatning udbetales følgende beløb:
/.Direkt~r Holger Rasmussen og fru Harriet Sc~aldemose,. n~.

landsretssagfører Knud Wa1dorff, Fåborg. ••••••• kr.15.000
Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem, Svan-

ninge bakker prg Fåporgo •••••••• . 1.000
alt med renter 4% Pv ao fra den 200janunr 1953 at regne til betaling
sker.

Ers~ntningen udredes med 2/3 af statskassen og 1/3 af Svendborg
amts fond.

Udskriftens rigtighed
r

bekr~(~

F.Grnger
overfredningsnævnets sekretær
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~&Ø..GRftNSE FOR FREDE.T AREAL

o 100

NaturfredningskonsuJentens kontor
København d. 2 -lo-53,

By: SVANNINGE.
Sogn: -0-
Plan nr. Sv. 108.100
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via f S van n i n g e b a k k e r •

I 1943 rejstes dels på begæring af fru etE1.tsrådindeC. Rasmussen, som
~r af matrikelnumrene 13 q og 15 h af Svanninge by og sogn beliggende i

l.Svanninge bakker og dels på foranledning af lokalkomiteen for Faaborg og
omegn af Danmarks Naturfred~ingsfnrening spørgsmålet om fredning af et areal
i Svanninge bakker såvel på grund af disses store landskabelige skønhed som
på grund af deres betydelige videnskabelige værdi i geologisk og botanisk
henseende. Til en begyndelse stilede man imod at nå tilbage til den græs- og
lyngbevoksning af bakkerne, som disse havde før den nuværende beplantning
med nåletræer foretoges omkring år 1910-20.
tt Danmarks NaturfreuningJforening udarbejdede herefter en plan til fred-

~tt1g af et større areal af bakkerne, væsentligt baseret på forbud mod bebyg-
gelse og yderligere beplantning, ryd~ing af eksisterende beplantning p! vis-
~~dele og fjernelse af hegn og uonsket bevoksning med Kræger, Røn og lignen-
de samt eventuelt Gyvel, forbud mod master, skiltning, hegn, telt- og lejrslag-
ning, men etablering af offentlig adeang til hele eller en del af området,
derunder til skiløbning, Foreninge~s naturvidenskabelige konsulenter, afde-
lingsgeolog dr. Milthers 0g professo~ K~ud Jessen havde forinden afgivet
erklæringer.

Dr. Hilthers skriver i erklæring 8.f 7. februar 1944: "Svanninge bjerge
er en af h~\~dhjørnestene~e i det fynske istidslandskab •••••••••.• I Syd-
~I'tfyn gik g:rc::msenmellC':ndEn J8\'8:'1dc is i Lillebæltsgletscheren og den
døde is i det :hc.::-eFyn nctcp \'8_< ::ocJe'1::lf S·..an:"inge bjerge. Bakkerne har
da ligget s 1);'1 en art rn:i_u"iJ1o:co:'l'J.e IT.el2.crn Ce:1 levende og den døde is •.•••••••
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDNINGSNÆVNET REG.NR. ~~
FORe FYNS AMTS SYDLIGB FRBDNINGSKRBDS

Egensevej U . Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG. den 9/4 1984.
Journal nr.: lrs. 8J./1984

Man har d.d. tilskrevet Statsskovv~enet, Fyns Skovdistrikt,
Sollerupvej 22, 5600 Fåborg, således:

II I skrivelse af 20.marts 1984 (j.nr. '17 2728 og ~1) har
Statsskovdistriktet sammenmed ejeren af restaurant Skovlyst.
Kaj O. Mogeusen. ansøgt 011tilladelse til, at der pi arealet matr.
nr. 23-gb Svanninge by, Svanninge, der er statsejendoJD, indrettes
en restplads med anbringelse af en talerstol i natursten og en
flagstang. løvrigt medfører anlæggelsen ikke terræoændringer og
andre foranstaltninger ud over almindelig landskabapleje.

Arealet er fredet ved Overtredningsnævneta kendelse at
2. december 1953. I kendelsen hedder det blandt andet, at "enhver
form for bebyggelse er forbudt, ligesom enhver art .-. • master
••••••••• mindesmærker•••••••• eller andre udsigtshindrende eller
sKæmmendeindretniu8er ikke skal ~ tilladt."

Det ansøgte udkræver derfor tilladelse i medfør af natur-
fredningslovens I 34.

I'redningønævnet har omsagen brevvekslet med amtskommunena
fredningsafdeling, der i en over sagen afgivet erklæring blandt an-
det har udtalt, at man IIikke finder noget at indvende mod, at der
indrettes en "naturplads" til &!holdelae at friluttsmøder/tolkem8der
i Svanninge Bakker pI. IDatr. nr. 2'-f og 2~gb (tidligere 23 c)
Svanninge by, Svanninge. som sldtseret i skovdistriktets skrivelse
e.! 20. marts 1984.

At hensyn til omrldets daglige funktion som oftentligt natur-
omrlde bør det formentlig foretrækkes, at mødepladsen "møbleres II med
talerstol og flag ved afholdelse at hvert enkelt møde. frem for ved
opstilling af permanent talerstol og flagstant."

hedningsnævnet , hvis medlemmerer kendt med forholdene pi
stedet, finder ikke. at det ansøgte kan tænkes at kommei strid med
fredningeDS forml1 og skal blandt andet henvise til. at der er en
meget gammel tradition tor afholdelse af folkemeder i Svanninge
bakker. Hævnet har derfor enstemmigt besluttet 1 medf.r af natur-
fredningslovens I ~, ~fr. OverfredningsDllMlets b~g.lse i oirk.
239 at 15. december 1978, at tillade det ansøgte. Efter fornyet for-
handling med skovdistriktet. der har påpeget. at en nogenlunde pnø-
sentabel tlagmast vil være vanskelig at udføre transportabel, og

Miijøministeriet
J. nr. F. \~~h -\.\tl 'BU.'-------------:=============----
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som har bebudet, at man vil udtøre talerstolen at store granitsten
i lighed med sådanne, som tindes pi andre lignende mødepladser, t.
eks. Skamlingsbanken, Himmelbjerget m.tl., tinder nævnet ikke, at
den at tredningsafdelingen påpegede løsning med en transportabel
forsamlin~';:rs1;ol og en mindre tlagmast, S"OIIl kan nedtages etter
møder, vil ~e at toretrække frem for skovdistriktets løsning.

Nævnet har underrettet Fåborg kommune, lyns amtskommunes
fredningsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets
afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet at ankefri-
sten, 4 uger, jfr. naturfredningslovens I 58 stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, sUremt den ikke er udnyttet inden
5 Ar tra tilladeIsens meddelelse, jtr. naturfredningslovens I 64 a. II

hvilket herv~ neddeles

~~~;.rul. Pauls en
formand

1 O APR. 1984



FREDNINGSNÆVNET
PORe PYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej 15 • Telefon (09) 211693

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen R EG. N R.

2 O NOV. 1990
o. dø/)O. en>

1 9 NOV. 1990
~700 SVENDBORG, den 16. 11. 199 O
Jownal nr.: F. 212 / 199 O

Fyns statsskovdistrikt
Sollerupvej 22

5600 Faaborg

I
Ved skrivelse af 24. august 1990 har Fyns statsskovdistrikt ansøgt

fom fredn~ngsnævnets tilladelse dels til ændring af en parkerings-
plads, de~s til opførelse af en toiletbygning indenfor det fredede
område fo~ Sv~ninge Bakker.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse i henhold til na-
turfredningslovens § 34.

Det fremgår af ansøgningen, at parkeringspladsen i overensstemmel-
se med vedlagt oversigtskort ønskes ændret med hensyn til udkørsel
og med hensyn til indkørsel. Endvidere anlægges der parkerings-
plads langs udkørslen .

• Toilettet er et toilet fra firmaet Søby A/S i Herning af Type 14
med træbeklædning. Toilettet vil blive forbedret ved, at der bli-
ver lagt et tag med rejsning på toiletbygningen. Taget vil derved
også kunne yde læ for f.eks. informationstavler om Svanninge Bak-
ker.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Landskabsafdelin-
gen, der i skrivelse af 26. oktober 1990 har udtalt:

"Som det fremgår af ansøgningen, er placeringen af to i-
letkabinen udpeget i samråd med landskabsafdelingen, og
vi har derfor ingen indvendinger mod en dispensation fra
fredningsbestemmelserne til opstilling af kabinen og til
de terrænmæssige ændringer, eller mod en tilladelse ef-
ter naturfredningslovens § 47.

Miljøministeriet
Skov- og Natf:8tyre1sen
J.nr.SN 1!J.1'j9--rOoz.-1
Akt. nr. 1



I

,

Vi forudsætter naturligvis, at kabinen om- og overbygges
som vist i projektmaterialet, snarest i 1991.
M.h.t. projektets forhold til anden lovgivning kan oply-
ses, at zonelovstilladelse gives af Faaborg kommune, og
at Vej direktoratet skal godkende de ændrede adgangsfor-
hold. Direktoratets afgørelse foreligger endnu ikke."

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet eenstemmigt ha~ beslut-
tet at meddele dispensation til det ansøgte i henhold til natur-
fredningslovens § 34, jfr. overfredningsnævnets kendelse om fred-
ning af arealet af 2. december 1953. Fredningsnævnets dispensation
er betinget af, at toiletbygningen opføres i overensstemmelse med
de fremse~dte bilag, og at taget beklædes med tagsten af tegl el-
ler mørk ciement.

i
Nævnet ha~ underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
amtskommunes Landskabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan ind-
bringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4
uger, jfr. naturfredningslovens § 58, stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Hans Chr. Poulsen
formand

FotokopieDS rig:ighed b:::1:ræftes.
Fredningsnævnet for Fyns Anits

sydlIge lred~r;~ lif7u

Skov og Naturstyrelsen
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Modtaget'
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS
I

Egensevej n..Telefon (09) 211693

1 4 DEC. 1990
5700 SVENDBORG. den

1 7 DEC. 1990

Journalnr.: Frs. 282/1990
Nævnet har d.d. tilskrevet

Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 16. november 1990 meddelte fredningsnævnet i
henhold til naturfredningslovens § 34 tilladelse til dels ændring
af en parkeringsplads, dels tilladelse til opførelse af en toi-
letbygning indenfor det fredede. område for Svanninge Bakker .

•
Fredningsnævnets tilladelse var bl.a. betinget af, at toiletbyg-
ningen blev opført i overensstemmelse med det fremsendte bilag,
og at taget blev beklædt med tagsten af tegl eller mørk cement.

Statsskovdistriktet har nu ved skrivelse af 26. november 1990 an-
søgt om tilladelse til, at tagbeklædningen på toiletbygningen i
stedet bliver udført med tagspån af træ, hvilket efter distrik-
tets opfattelse passer bedst ind i landskabet. Endvidere har di-
striktet anført, at tagspån vil få en smukkere patina end tegl,
idet tegl på grund af bladhænget meget hurtigt vil blive grønt og
algebegroet og mere udsat for frostskader.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet eenstemmigt har be-
sluttet at ændre vilkårene for tilladelse af 16. november 1990,
således at der gives tilladelse til at anvende tagspån af træ til
tagbelægning på toiletbygningen.

Tilladelsen er meddelt i henhold til naturfredningslovens § 34.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
amtskommunes Landskabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan ind-e,

MiljØIIlinisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1,.1, 11t-:r -OUL-"( ~
Akt nt '2--
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Toftevej 31, 5610 Assens
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Sag nr. F. 65/1993
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Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dato til:• Fyns statsskovdistrikt,
Sollerupvej 22, 5600 Faaborg.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermunds-
gade 38 8, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nær-
værende meddelelse.

P. N. V .

•
/1.

2 .

3 .
4.
5.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen,
Kommunalbestyrelsen i Faabbrg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Lars Brokmann
Torup, Østerbrogade 17e, 5600 Faaborg.

6. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt, v/
Flemming Byskov, Bystævnevej lA, 5750 Ringe.

53, 2100 København ø.
Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT Dato: 16. O8 . 94 .
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Journal nr.: frs. 65/93.

Fyns statssKovdistrikt
Sollerupvej 22
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 15. juli 1993 har statsskovdistriktet ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til at opstille et flytbart elhegn
indenfor det fredede område på arealet mellem Tyveknappen og
Svellebroen. Begrundelsen for ansøgningen er, at man gerne vil
foretage en periodevis afgræsning med kreaturer. Hegnet skal ef-
ter det oplyste kun være opstillet ca. 1-2 måneder om året.

Endvidere har statsskovdistriktet ansøgt om ændring af stiforlø-
bet for så vidt angår Svellebroen, der fører fra parkeringsplad-
sen sydende ind til bakkernes centrale dele. Svellebroen er i en
ringe forfatning, idet svellerne er ved at forgå og navnlig i
vådt føre ubehagelig glatte .

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Fyns amt og Faaborg kommune har begge anbefalet det ansøgte.

Da ændringerne vil blive foretaget indenfor det frede område for
så vidt angår fredning af arealerne i Svanninge Bakker, er fred-
ningsnævnets tilladelse nødvendig.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-



vens § 50 tilladelse til det ansøete, idet det ansøgte ikke
at stride mod fredningens formål.

ses

Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i semme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

tt Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

/~~~~.~f~
,/ s~ er

næstformand

lit



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT• Dato: 22. a u g u s t 19 95 .
Toftevej 31,5610 Assens

TIL 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520 Journal nr.: F r s. 36/ 1995 .

Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 11

5600 Faaborg

Ved ansøgning af 18. maj 1995, fremsendt gennem Fyns Amt, har
Statsskovdisriktet søgt om fredningsnævnet s tilladelse til æn-
dring af stierne i Svanninge Bakker samt et digegennembrud samme

• sted.

Det hedder i ansøgningsskrivelsen bl.a.:

"
I de centrale dele af Svanninge Bakker er publikumssliddet meget
stort.
Fyns Statsskovdistrikt planlægger derfor at gennemføre et projekt
med to hovedmål:
Dels befæster vi en del af de eksisterende stier med stabilgrus
for at sikre mod nedslidningen.
Dels at prøve at sprede publikum mere på arealet ved at anlægge
nye stier og adgangsveje i bakkerne.
Vi vil forsøge at "lokke" publikum til at trække længere mod
nord ved at anlægge nogle bedre stier denne vej og lave en nord-
lig indgang til Svanninge Bakkers centrale dele.
Den centrale slugt i selve bakkerne starter et stykke inde i vo-
res afd. 213, og det er ned gennem denne start af slugten, vi
vil lave en ny adgangsvej.
Men for at komme ind i de centrale bakker skal vi bryde gennem
det jorddige, der omkranser denne del af bakkerne.
Der søges hermed tilladelse til at foretage gennembrud af diget i
en bredde på ca. 2 meter for at kunne føre en sti igennem.
Diget ligger i skellet til det fredede område, og jeg vil bede
amtet vurdere, om Fredningsnævnet ligeledes skal søges - og evt.
videresende ansøgningen her.
Lidt længere mod nord krydser "den gule vandretursrute" skellet
mellem Kastaniely og vores ejendom. Stiforløbet er etableret, in-



den Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft. Stieb går hen over et
jorddige, som med tiden bliver trådt mere og mere ned på det
sted.
Vi vil lave et mere regulært digegennembrud - hvor diget fjernes
på ca. 2,5 meter, hvor stien løber.

"

Fyns Amt har i fremsendelsesskrivelsen anbefalet det ansøgte.

Området er fredet i henhold til kendelse fra januar 1953. I punkt
7 i fredningskendelsen fremgår det, at det "bemærkes, at ejeren
af matr. nr. 13-q er berettiget til, efter aftale med frednings-
nævnet, at omlægge stierne over matr. nr. 13-q, hvor dette er

.. nødvendigt af hensyn til sandflugt eller lignende".

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i
overensstemmelse med ansøgningen.

Tilladelsen, der er enstemmig, meddeles i medfør af naturfred-
ningslovens § 50.

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 fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udlø-
bet og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, den er meddelt.

S. Raunholt
næstformand



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT Dato: 2 5 . O2 . 9 8 .
Toftevej 31.5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 6471 5520 Journal nr.: Fr s. 36/97.

Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22

5600 Faaborg

REG.NR. .1020. oD·

• Ved skrivelse af 3. juli 1997 har Statsskovdistriktet ansøgt om
tilladelse til dels nedgravning af et elkabel, dels befæstelse af
en sti indenfor det fredede område af Svanninge Bakker.

Området er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 2. decem-
ber 1953, hvoraf bl.a. fremgår af punkt 6, at terrænets nuværende
former og karakter ikke må ændres.

Det fremgår af sagen, at elkablet skal nedgraves til brug for ak-
tiviteter i forbindelse med Grundlovsfest Den Fynske Dag etc.

Befæstelse af sti er begrundet i, at man vil sikre mod nedslid-
ning af den eksisterende sti.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Faaborg Kommune,
der i skrivelse af 31. juli 1997 har anbefalet det ansøgte.

Fyns Amt har i skrivelse af 7. august 1997 bl.a. udtalt:

"

Det er amtets vurdering, at nedgravning af elkabel er en
midlertidig terrænændring, der ikke er omfattet af fred-
ningskendelsen.

,

·Arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og



etablering af en grusbefæstet sti forudsætter derfor og-
så en dispensation fra amtet.

Såfremt det sikres, at bestanden af nikkende kobjælde
ikke berøres, hverken af anlægsarbejdet eller af den
færdige sti, har amtet ingen indvendinger mod det ansøg-
te og er indstillet på efterfølgende at meddele en di-
spensation fra naturbeskyttelseslavens § 3.

"

........ -Fredninnsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der,i-
det fredningsnævnet lægger til grund, at der er tale om en mid-
lertidig terrænændring, ikke ses at stride mod ,fredningens formål.

Fredningsnævnets tilladelse er betinget af, at bestanden af nik-
kende kobjælde ikke berøres.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør
af naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 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 dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

!J t4.i
RaunholtUJ

næstformand
,
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Faaborg-Midtfyn Kommune 
På vegne af Lodsejer 
 
 
 
 
 

Afgørelse af 16. maj 2022 
 
Dispensation til opførelse af solcelle tagløsning og lovliggørelse af pavillon og skur 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har ved mail af 2. december 2021 på vegne af lodsejer fremsendt en ansøgning 
om dispensation til at udskifte et tag og opsætte solceller samt om lovliggørende dispensation til en 
pavillon og et skur på amtr.nr. 23c Svanninge By, Svanninge på adressen Odensevej 169, 5600 Faaborg. 
 
Sagsfremstilling 
 
Vedhæftet fremsendelsesmailen er en beskrivelse dateret den 22. november 2021 af de bygninger, som der 
søges lovliggørende dispensation til, en deklaration af 12. april 1983 lyst på ejendommen den 19. april 
1983, fotos af pavillon, Ansøgning for BR18- Servicemål Etagebyggeri erhverv af 20. oktober 2021 samt et 
oversigtsfoto af ejendommen.  
 
Af den nævnte beskrivelse af de bygninger der søges om lovliggørende dispensation til fremgår blandt 
andet: 
 
”… 
"Bygning 1"  
Redskabsskur:  Dette var opført ved køb af ejendom i 1995. Vedlagt er skriv fra skøde hvor 

inventarliste fra redskabsskur fremgår. 
 
Anvendelse: Bliver brugt som fremgår af inventarliste fra overtagelse til div. inventar 

samt redskaber 
 
Udførelse:  Da det ikke er nuværende ejer der har opført redskabsskuret kan dette kun 

beskrives ud fra synligt materialer: Stolper med brædder samt Trapezplader 
som tag 

 
Mål: Målene på fremsendte tegning fra Jer svare overens med faktiske mål. De 

tegninger som jeg var i besiddelse af vedr. givet byggetilladelse til tidligere 
ejer, er desværre gået tabt ved branden i 2013. 

 
 
"Bygning 2"  
Overdækning:  Har erstattet de baldakiner som var ved overtagelse af ejendom i 1995 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-51-2021 
Dato: 1. juni 2022 



Anvendelse:  Bliver brugt på samme måde som tidligere - til udeservering 
 
 
Mål:  

 
   
 
…” 
 
Beskrivelsen indeholder desuden et foto visende et eksempel på de ansøgte solceller.  
 

 
Den omtrentlige placering af det ansøgte er vist med blå prik. Fredningen er vist med gul streg og Natura 2000 område 
nr. 240 (Habitatområdenr. 240) Svanninge Bakker er vist med skravering. 

 
Fredningen 
 
Området blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 2. december 1953. Fredningen har følgende 
bestemmelser af relevans for sagen: 
 
”… 
4. Bebyggelse m.v. 
 Enhver form for bebyggelse er forbudt, ligesom enhver art af boder, skure, master, ledninger, 
mindesmærker, reklamer eller andre udsigtshindrende eller skæmmende indretninger ikke skal være 
tilladt. Dog skal ejeren af matr.nr. 13q have ret til om- eller tilbygge den på grunden liggende pavillon, efter 



at fredningsnævnet har godkendt en det forelagt tegning til om- eller tilbygningen. Ligeledes skal ejeren af 
matr.nr. 23c have ret til på samme betingelse at om- eller tilbygge den på grunden liggende restauration. 
…” 
 
Høring 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med ansøgningen fremsendt en udtalelse dateret den 2. 
december 2021, hvor kommunen blandt andet udtaler følgende: 
 
”… 
Kommunen er i forbindelse med behandlingen af sagen blevet opmærksom på, at der også er opført to 
mindre tilbygninger uden tilladelse fra kommunen. Der er lavet en pavillon på en eksisterende terrasse på 
ca. 95 m2 på den sydøstlige side af bygningen mellem 2009 og 2010 ifølge de tilgængelige luftfotos. Der er 
lavet et skur på ca. 35 m2 på den nordøstlige side af bygningen mellem 1995 og 1999 ifølge de tilgængelige 
luftfotos. 
 
Denne sag handler således om dels en lovliggørelse af de eksisterende forhold samt en ansøgning om at 
udskifte taget og lave en solcelle tagløsning på selve huset. 
 
Der er bl.a. tinglyst en deklaration på ejendommen i 1983, hvor det fremgår at bygningsmæssige ændringer 
i form af tilbygninger og/eller ombygninger ikke må foretages uden ”Skovstyrelsens” samtykke. 
Ansøgningen er sendt til Naturstyrelsen med henblik på at få deres samtykke. 
… 
Det er på den baggrund kommunens vurdering, at ansøgningen med de tilhørende tegninger af om- og 
tilbygningen til restaurationen på matr.nr. 23c Svanninge By, Svanninge skal sendes til fredningsnævnet til 
godkendelse. Kommunen forstår i forlængelse heraf naturbeskyttelseslovens bestemmelser således, at 
tegningerne kun kan godkendes, hvis det ikke er i strid med udpegningen af Natura 2000-områder og 
beskyttelsen af bilag IV arter. 
 
Natura 2000-områder 
 
Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra fredningen, hvis det ansøgte ikke indebærer en 
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af de arter, som Natura 2000-
områder er udpeget for.  
 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område H240: Svanninge Bakker. Natura 2000-området er bl.a. 
udpeget for naturtypen overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidelokaliteter), 
artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, bøgeskove på morbund uden kristtorn, 
bøgeskove på muldbund og egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund. 
 
Der er ikke kortlagt skovnaturtyper lige omkring ejendommen ifølge MiljøGIS, Natura 2000. Der er kortlagt 
overdrev lige sydvest for ejendommen. Tilstanden er god på overdrevet sydvest for bygningerne. 
 
Det er kommunens vurdering, at udskiftning af asbesttaget og en solcelle tagløsning ikke vil påvirke de arter 
og naturtyper negativt, der er på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Det er dog under 
forudsætning af, at asbesten håndteres så der ikke sker spild af materiale til de omkringliggende arealer. 
 
De tilgængelige luftfotos viser, at der formentlig er en form for terrasse på den sydøstlige side af bygningen 
i 1986-1988. Området er meget lyst i farven. Der er en anden form for overdækning på terrassen i perioden 
fra 1992 til 2008. Der er tilsyneladende ingen overdækning i 2009. Den eksisterende ”pavillon” er synlig på 
luftfotoet fra 2010 og fremefter. 
 



Overdækningen af terrassen er således udført før udpegningen af Svanninge Bakker som et Natura 2000-
område og implementeringen af habitatdirektivet i Danmark (1994 jf. vejledfinal.pdf (naturstyrelsen.dk)). 
Kommunen vurderer på den baggrund, at en overdækket terrasse sydøst for bygningen ikke er opført i strid 
med udpegningen af Natura 2000-områder og den særlige beskyttelse af de arter og naturtyper, der er på 
udpegningsgrundlaget for området. 
 
Vejen rundt om bygningen er der formentlig på luftfotoet fra 1977. Den er der med sikkerhed i 1981. 
Pladsen på den nordøstlige side af bygningen er også synlig på luftfotoet fra 1981. Der holder biler og der 
står noget på luftfotoet fra 1992. Skuret er der formentlig på luftfotoet fra 1999. Kommunen vurderer på 
den baggrund, at pladsen ikke er opført i strid med udpegningen af Natura 2000-områder og den særlige 
beskyttelse af de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området. 
 
Kommunen vurderer på den baggrund, at den eksisterende pavillon på terrassen og skuret ikke har påvirket 
de arter og naturtyper negativt, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Svanninge 
Bakker. 
 
Bilag IV arter 
 
Der kan ligeledes ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- og 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt på habitatdirektivets bilag 
IV eller ødelægge plantearter, der er nævnt på habitatdirektivets bilag IV. 
 
Markfirben er fundet på skrænten syd og vest for bygningen. Denne skrænt er soleksponeret og forholdsvis 
sandet. Markfirben foretrækker varme, solrige lokaliteter såsom heder, overdrev og sandede 
bakkeområder. Den kræver solvendte skråninger med veldrænede, løse jordtyper og sparsom vegetation 
(lave urter eller græsser). Dens ynglesucces afhænger af, at æggene kan lægges i varm, løs, veldrænet jord 
af gruset eller sandet karakter. Rasteområder om vinteren skal også være veldrænede og solvendte, så 
solen kan varme dyrene op om foråret og efteråret. De bevæger sig sjældent mere end 100 m. 
 
Hasselmus kan forekomme i skoven lige nord for ejendommen. Den findes gerne i blandskove med mange 
forskellige frø og frugter ifølge DMU-rapporten om forekomsten af arter på habitatdirektivets bilag IV i 
Danmark. Den kræver også en mangfoldig underskov med mange urter, buske og klatrende og tornede 
vækster. Den kan også finde egnede yngle- og rasteområder i randområder til skoven ved bryn, frugthaver- 
og plantager. Den kræver stabile og uforstyrrede levesteder pga. en lav formeringsrate og spredningsevne. 
 
Beskyttelsen af arter på habitatdirektivets bilag VI blev som nævnt implementeret i 1994 (habitatdirektivets 
ikrafttræden den 5. juni 1994). Kommunen vurderer på den baggrund, at opførelsen af terrassen og den 
første overdækning af terrassen blev udført før den særlige beskyttelse af yngle- og rasteområder for arter 
på habitatdirektivets bilag VI blev indført. Den sydvest vendte skråning, hvor der er fundet markfirben har i 
store træk samme udseende som i 1992. Kommunen vurderer i øvrigt, at en lukket pavillon beskytter 
markfirben bedre, hvis der er mennesker på terrassen. 
 
Det er kommunens vurdering, at hasselmus ikke vil opholde sig ved bygningen, terrassen og skuret, da den 
foretrækker uforstyrrede levesteder.  
 
Ansvarsarter 
 
En ansvarsart er en dyre- eller planteart, som et land har et særligt ansvar for. En art betegnes som en 
national ansvarsart, når landets bestand er en væsentlig del af jordens samlede bestand (20 %). 
 
Der er fundet nikkende kobjælde lige vest for ejendommen. Den er fundet på arealet på den anden side af 
vejen vest for bygningen. Nikkende kobjælde er rødlistet som ikke truet, men relativ sjælden i Danmark. 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67022/vejledfinal.pdf


 
Det er på den baggrund kommunens vurdering, at både udskiftningen af taget, etablering af en solcelle 
tagløsning samt lovliggørelse af den nuværende overdækning af terrassen og skuret ikke påvirker 
levesteder for nikkende kobjælde negativt. Det er under forudsætning af, at asbesttaget og evt. spild 
håndteres, så der ikke sker spild af materiale til de omkringliggende arealer. 
…” 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Der har under sagens behandling været foretaget besigtigelse den 30. april 2022. 
 
Fredningsnævnet har voteret sagen telefonisk den 16. maj 2022. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Det er under besigtigelsen oplyst af ejeren, at solcellerne på taget opsættes som en komplet tagløsning, så 
de visuelt fremstår som en samlet sort plade tagbeklædning. Et enigt fredningsnævn finder derfor, at der 
skal meddeles tilladelse til den ansøgte solcelle tagløsning. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på det 
oplyste om udseende og udførelse af løsningen, herunder at den vil fremstå som en hel tagløsning i sort og 
med et genskin, der er reduceret med 97%.  
 
Ved stillingtagen til om der skal meddeles lovliggørende dispensation til pavillonen, skal der foretages en 
afvejning af hensynet til, at pavillonen har været opstillet i en meget lang årrække og er et integreret led i 
den restauration, der var beliggende på stedet ved fredningen over for hensynet til fredningens formål om 
landskabsbevaring. Pavillonen, der ligger på vejsiden af restaurationen, er høj og fremstår på trods af sin 
beliggenhed synligt i landskabet. Et enigt fredningsnævn finder, at den ansøgte pavillon med sin fremtoning 
fremstår så dominerende i det fredede landskab, at der på trods af, at pavillonen har ligget på stedet i en 
årrække, ikke skal meddeles lovliggørende dispensation til denne del af det ansøgte. Fredningsnævnet 
finder imidlertid under hensyn til, at pavillonen som anført har været opstillet i lang tid uden, at 
tilsynsmyndigheden har påtalt det, samt til ansøgers mulighed for at tilrettelægge sin forretning, at der skal 
meddeles en tidsbegrænset lovliggørende dispensation som neden for bestemt.  
 
Et enigt fredningsnævn finder endvidere, at skuret, som er meget synligt fra adgangen til det fredede 
område, med sin fremtoning virker skæmmende i det fredede område. Fredningsnævnet finder derfor, at 
der uanset den årrække, hvor skuret har været beliggende på stedet, ikke skal meddeles lovliggørende 
dispensation til denne del af det ansøgte. Forinden en eventuel genopførelse af skuret skal ansøger 
fremsende et forslag til en helhedsløsning for området til godkendelse hos fredningsnævnet. 
 
Som følge af det anførte meddeles der tilladelse til den ansøgte solcelle tagløsning, midlertidig 
lovliggørende dispensation til den ansøgte pavillon i 2 år fra denne afgørelses dato samt afslag på 
lovliggørende dispensation til det ansøgte skur. 
 
Tilladelsen til solcelle tagløsningen er på vilkår, at det eksisterende tag på restauranten nedtages og 
bortskaffes efter gældende regler, herunder så der ikke sker spild af materiale i forbindelse med arbejdet - 
herunder fra det eksisterende tag - til de omkringliggende arealer. 
 
Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke 
til hinder for den meddelte dispensation, ligesom fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke skader 
integriteten af det pågældende Natura 2000 området nr. nr. 240 (Habitatområdenr. 240) Svanninge Bakker.  
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 



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 https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

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. 
 
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 

 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

	Forside
	Overfredningsnævnet d. 02-12-1953
	Fredningsnævnet d. 20-01-1953
	Kort
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2022


	Regnr: 02020.00


