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Fredning i Fyns amt.

Lokalitet:

~ommune:

Soqn

..L. A '

Ejer

areal

Frtdet

e
Formål

Indhold

2.0~l.OO

Måle Banke

Kerteminde

Viby Reo. nr.: 439-09-01
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•• I 1: 25.000

Privat

Ca. 25 ha

FN 25/4-1953
OFN 2/11-1953

Landskabsbevaring - sikring af udsigt.

Offentlig adgang ad stien til udsigtspunktet. Der må ikke be-
bygges, opsættes master, skure, boder og lignende.
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REG. NR . .1031

!l_D_~_~_h_J;_&,_X
af

QY~hEt~YMIN~~il§Yll~~§_~2N~~~§~§r~Q~Q~Q~~

År 1953, den 2. november, ej fsagde over'fredningsnævnet p8 gl'unrllag
af mundtlie 0g skriftli€.: votc:ring følgende

k e n Cl. e l s e
i sa~en nr. 1139/53 vedrørende fredning nf arealer på Maalo bakke i
Viby sogn.

I den af t'redningsn.:ev'let for Odense amt den 25. april 1953
afsagte kendelse hedder det:

"Danmark~ Naturfredningsfo~ening har i skrivelse af 12. september
1951 unnjo,-1et Natu'rfredntngsn"Bvnet for' Odense amtsl"8dskreds om at
foran8tc.::.lte fredninG af M~le bakKer i Viby sogn, omfattende en ret
foy' ,Llmenl"..edentil ophold P:~i et ::"1'eal af form som en cirkel med en
radius nf størrelse mellem 5 Of; 10 meter uden om den af Geodætisk
Insti tut anbr'agte sten, og fl81edes at der ikke p:.j takken må foretagoR
bebyg~'else eller bepluntning :..~f udsigtsfol'styrrende ;,;.rt. Endvidere
foreslAs udlagt en sti uf en. 1,5 m bredde fra vejon mellem Male og
Viby ~p til Geodætisk Instituts mærke.

MAle bakke hul' tfrnlge gene~alRiRbens m~lebordsblad Gn h~jde af
3~, l) mater over havet, n:cn trods dcn ringe høj de haves fra toppen en
Dtol'sl:;tet udaigt ove ro Stor'e bæl t med Homsø samt over' hill V0en llindsholm
og dele af det nordøstliGe Fyn. Et rrFln::'kebest:1ende af Grani tsten eJ.' af
Geodlltisk Infjtitut anbl'agt p~ toppen af bakken, cg den 18. oktober 1911
er tinglyst deklaration til sikring af institutets rettigheoer.

Jh'edningsn-evnet har den 15. november 1952 samn.en med formanden for
naturfredningsforeni~eens stedlige komit~, politiassistent Rasmussen,
Mesinge, ~:::f ter fOl udg!.tende indkaldel se i henhold til na turfrednillgs-
lOY8ns § 10 afholdt møde p;:i bakken, hvorunder omrGdet blev be'sie;ti{;et,
og der el enighed blandt n~vnets medlemmer om at frede bakkens top
og dens omgivel~er.

Ejeren af matr. nr. 5a, M;31e by, Viby sogn, hvol'på dan tl'igonomctr;":',
ske station er beli 6 c.: .:mde, Mads Larsen, har protestcret mod frsdnings-
bestemmelser og subs. p,~st;1et sig tilkendt en erstatning p:~ 2.000 kr'"
Eom omfattende godtgørelse dele for tab derved, at ejeren mister
adgang til at dyrko det ar'e~~l, der udl'ngg8s som sti, og rJ'3ls for ulem-
per ved frednin2cn i almindelighed.
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Ejer'en af matr. nr. 6a SIDSt., enkefru Anna Mal:'ie Andersen, har pr'otr::-
stljr'et rr:.odfredningfjb~stemmelser og flubs. kr'llvet sig tillagt en erotat,·-
nine pJA :;.000 kr. '1'il otøtte herfo].' har hun anført, at hun allerede
har mOdt:..,;6'8t tilbud p:~ køb Hf byg~egI'unde l; ...ngs vl~jen, og at d€:t
ved rennemi'or (~lse af frl3dningr::n bli ver 'Umuligt for hende at s'Blg(j par ....
celler til bubyggels0.

Ej ej Gn af mntr. nr. 7a, kammerherre Juel, Hverringo, har frafaldet
krav p& 0rstatnin~ •
.Pr·o_qn \ng~n§'_2.~!:.:lde 9..t._!.l1s!.ho1d:

Fredningen omfatter den del af matr. nr. 5a, som er beliggende ovsr
kotr:: 15; hele matr. nr. 61j" bortset fra den sydligste del, CLfgrJmFEJt
af en linie, trukket vinkelI'ct pf:t landevejGn og dn;rende denne 10 meter
nord for dat punkt, hvor den sydvestgf;tr.:::nde 8kellinie mell(~m matr. nI',
4a 0eL 5a r'l:J,mmervejen samt ms.tr. nr', 7n, bortf1et fra den sydv']Gtlige;
o el, afgr:Bnset af (;n lini o tr'ukket i forllmg,::lse af ;~kGllini en mcllGITI
matr. nr. 6a og 7a.

S..edvunl·i13 landbr·ugc::m'.Bosig udnyttels8 af det frodede :...rual <.::rtilladt,
[(,t.;:n al:;l!' mB ik!'~,:: opfør08 bygningr.H' ellr.H' andl'd til b~boelse, udsulgssted
~ler li2nende bestemte indretninger. Ej hell~~ mA skure eller transfol-
matOI't~:cne opføres, ligesom berlo.r1tning med tr:eez' , hvorved udsigten kan
fOYlinges, ikl~e rna finde sted..

Ved fr;Jdningf:mævnot El foranstlJ.l tning anl.EggrJs en sti fru d,at gr.B<""l" ~ ..' i

()mn~de omkring Geodætisk Instituts m.Erkr:ttil vejen, hvo'!' der rmbrin6(~~J
en trn~rd.; i skrDnten. Stien anl:ngges i en 't>rec1d8uf 1,5 meter; d,:::n
holdes til stadiGhed gI'!lskl.edt, med mindre frcdningzn"'Bvnet bostemmer
~ndet, og ~kfm~rk~spå forsvarlig måde. Ad denne sti till~gges ulmen-
heden adgang til d(~t græs,!d l1dte omr~de omkring stenen for at nyde udsiEj-
ten, n;en enhver t':-erdsel og o}:.)hold, som t jen~r andl'e form:)l e11 er fOr(~g;3r
url,(;n for Bti.cn og n~vnte område, el' forbud t.

Et rids, udvisende det fredede omr~de, vedh~ftes.
V~1dfredningsnævnets forunstaltning opsættt1B skilt til vejledning for

al n:(;nheden.
D0I til1~gges ej0ren af matr. nr. 5a, Mads Larsen, i erstatning

~.OOO kr'. og E'::jeren af matr. tu. 6a, enkefr'u Anna Marie AncierGen
3.500 kl. Da d~r ikke fr-a nogon pnn thav~r s si d.e er frumsa t kr~iV pfl
anpar't i erstatningen, vil de fastsa.tte bel~b Vllre at udbetal" _.•"J ..

Erstatni~Derne forrentes med 4% årligt fra nærv~rende kendeIses dato.
Erstatnint,orne udr'edes' med halvdelen af statskasr1en og halvd;:;lGYl af

Odanse amtGfond.
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Kendelsen tinglyses forud for panteg~ld og sarvitutcr p8 matr.
nI', 5a, 6a 0[; 70., M~le by, Viby sogn, med plJtaleret for Natul'f'l'ednin038'
nr..evnet for Odense amt8r~ldsli:rGds, hvorved bGu::er'kes, at matr. nr. 5a i
forb:indel~e med matr. nr~ 27 smst. og matr. m-'. 'la i forb:Lndel~3e med
Eatr. nT. ge smst~ er noteret som lnndbrugBejandom~~.

I medf~J af naturfredningslovens § 19 vil kendelsen v~re at fnre-
læge;e o ve rfl'edn ingsnnvnet. "

Konklusionen er' st,Hydcnc:a:
"Ovennllvn te -.rea10Y' af M~le baklre i Vi by sOLn, beliggenr] e på matl'.

nr~ 5a, 6a OG '7a af Mijle by, Vib;y 806"TI., fr'edes R~lledes som ovenfor
ani Øl t.

I erstatning udbetales der 2.000 kr'. til (~jeyan :.1t' matr'. nr. Sa,
Mads Larsen, og J.500 kr. til '3jcl'en af n.a.tr. nr. 6;..;" Anno. Ma.ria An-
aGIOen, f. Ni81sen, 'l.lt m'::d l"(mter 4~ ~rlie.t fra 'Janus kenr1rJlses dato
at t'~L:.ne, OL i.ndtil betaling sktJr. II

Kende1con er lndank~t af g81:dejer Made Larsen.
Overfredl'lingsnævnet . har den 2. juli 1953 busigtiget det pi:'! (~"Blr1fJnde

areal ae; i'0l'h:],nd1et med bestyr~r I(Clsmus PederfHm, der' mødte som 1>';pl':e-

8entant for den ankende f3jer, og ltE:d fmdre i sagon interesserede.
Del' C"pn:~edes Gnighed med den a~lk...:nr!e f';ljers repræsentant om f(JI€,~mde

ol'dning:
Udstr~knin[en ~f det p6 matr. nr. 5a Manle by, Viby sogn, beligzen~e

areal v8d generu.lstabsm-urket, hvertil offentlibheden skal havC:J e:l.'12,anl,
best(~rnltes i I:e'1hald til dlm P:-l stenen r.mgi vne afst:..;.nd, 3 o,len.

Del' indrr'm!t(~s Gjeren ac12,an~ til at opf:3re een 1::11er flero ll:md L:r'ug::::-
tygninee:l:' p:'i den del af matr. m:. 5n., 0(:1' ligf:~r vust for en J:orl:.en-
gelsG v.f skellet mellem mtl.tr. nr. 8a ibd.. p~i den ent:J side 'Je, i!ntr. nr.
Ga og 7a ibd. p~ den anden side.

Du. over fr' edningsn.Evne t iøvri,:;t kan til tr:~o;le de t i kcmd olsen c:mfrH L<J,

vil denne VBrC:Jat C'tadf:e8te m(]d de ,.f det i'oransti:.~,mde t':jl[.uw]e '"'3n.l:nn'"
gel.

Et kort nr. Od. 104 vi::nnde GlnnRfHne for dot fl'edude Clf.ll\.'j sam't
den ovunfor n:evnte f')kAli'0rlentj~lse over m:..tt:t. nr. 5a er v<Juh:eftot næI-
væl ende k.:;nd else.

T h i b e s t G ID ID e r~ ;
Den af fr-edningsnævn8t for- OC::ense amt dr;n t5. april 1953 afm..l.gte

kendelse vedrøl ende fredning af a.realer p~ Man.1e bakk.'-! i Vi by GOCn
stadf:llst es med d e af d et fa rf4nst:~ ende t'øl:~ ,m de .Bna r inl::'::;r •
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I erstatning udbetales der
g4rdejer Mads Larsen 2.000 kr.
enkefru Anna Mar-ie AnderBen 3.500 /I

del' t'orr.centes med 4%' :p~a. fra den 25. april 1953, til betCllinf, c::ker.
ErstatninGen + renter bdredes ffiedhalvdelen af statskasoen og halv·

delen uf OdenHe amtsfond.

. i,
I

,i " (
~i''---

F. Gragh
0verfredningsn'8V:1(;ts r· Gkret3r
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J "Ø:0'/LL"LL",@Ø GRÆNSE FOR FREDET AREAl-

L..1_1..-1_+-1 I ! t..J.J
100 o

/,1+000----r-----------=r=---__--dl
100 200 ~OOM

Naturfredningskonsulentens kontor
1\øbenhavn d. ICJ~/O-53.•~ By: NÅLE.
Sogn: VIBY.

Plan nr. Oel /04-
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REG. NR. 0103/

Naturfredningsn:>3vnet
for

Odense Amtsraadskreds

fredningsprotokollen for Odense amtsrådskreds
-0-

År 1953, don 25' april kl. 14,00 afholdt fredningsnævnet
for Odense amtsrådskreds møde på civildommerkontoret i Odense.

Der foretoges uro 72/1951: Fredning af arealer på
Måle bakke i Viby sogn.

Mødt var fredningsnævnets medlemmer, formanden, civil-
dommer Ringberg, Odense~ amtsrådsmedlem fru Katrine Møller,
Fangel, og det lokale medlem, amtsrådsmedlem, gårdejer P. Hytte-
balle, Måle.

• • • 4 Q Q • • o • • • • .40 _ • • • • • • • • • • • •

• • o • ø • ~ ~ Q • • • • • • • • ~ • ~ • • • • • • • • • • • • •

Der afsa~des s~Uydende

KE:ND:&;LSE
------------------------------

Danmarks Naturfrodningsforening har i skrivelse af 12' sep-
tember 1951 anmodet Naturfre&1ingsnævnet for Odense amtsrådskreds

om ~orl~~b~M't:~d"
en ~fo' alme~n~. ophold på et areal af form som en cirkel

med Inf~ af strrelse AmFk+ter Ud~ den af

GeodW"sk~titut nbragte~, og slte~s at der i.k:Kepå bakken
må f~a~bebYg~eJll~1lbePlan1l~~rstyrrende
art.~videre for~ u~agt en st1 af ca. 1,5 ~edde fra
vejen mellem Måle og Viby OP til Geodædisk Instituts mærke.

Måle bakke har iføl@e generalstabens målebordsblad en højde
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Zba del!"(a:/fOre er deL /reclecie ;9r~L rnd.kr~..set
nzed i'i'pcL&.
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_ ".:;~", 'Q"ertitil'8de frøken p.rr,,;-Aniersen, JlIll€, deklarerer oc_rved

, .''~Øff~~,.ttlt.,,6gertel"ftf.l&~e ejeI'e ar pucel 2.,at matr. ,nr. ,6 a Mål~ by,
f >,.,'. "t-~ $~ttn, a. t \"@r 1t:.1'\gs ejendoJn~ens j'1Ordllge skel, s11edes som,· v'1st

~. _l.

~
!
(
\
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L ,

,
f

5 MAL øa;, 1483 16 v~

~et
Anmelder: for

o.tense Amtar4dskreclø
!"fet,.. r.'!'. 6 e
~.~~.. ry, t.qby
SOll\"'.

Fotokopi fra Fredningsnævnet.for Odense
amtsrådskreds. '

Stemp81fr1

~ ,
, ~\ .~~ttt.d~ r1d~, skal ~entes og st.dse ~ed11geholdes en,bepl~nt-

'Q~.. • •

f!1nt; ".ståen~f: ar en la. hæk i skellet og nede1;lfor en række stedse ...
• ,l,

C~llt1 bUske i et m1nh~t 1,5 m bredt 'f3tihte og ~f en sådan hØjde, at

"~igten til bebYitelsen på ~urcelle~ 'lØres. . ,

~ ;1., ,.·,\t ~it.fU,•• , t'Pfd.ln.l~.$næJln8t. 101' IJdense amt~rid:Jkreds.

(J. nr. 441/1464) ".:,
•~eklarat1onen begær€s tinglyst pl'eJendommen matr. nr .. o El Må-

l. by, Viby sogn~ ror $1 vidt angår psJ'cel 2 .d prioritet f~Clrud.
,

tor .pantegæld. I ,..,rigt henv1ses~ ogs',~t()rså v1dt
"~. '>.

dl .Andre byrder, til "jendom.'11embla(t/'j:tlligbogen..

ang~r ~er~itutter
I h f, ~l~tf~

> '

ovenomh::indlede hæk, dog således at e..lleUdgifter nerved alene bæres

: ~_.-- -- -



) .'

af ejeren ef parcel 2, der fir ret til at færdes på min
grund i det omfnng det er nødvendigt for et plante og vedli-
geholde h.ekken.

Måle, den.1 S- februfr 1965.

_ J kr.·

'Aw
!e!a Pi .~.nd.lUDll1l hatt~., .' ,

.... ,J .'", -

II

IncHørt ~ da~ tor r~ I K~lnde kø~tad ",o v

den 5 "AR. tØ 1..85' ./j n
Lyst. tingbog: Bd. S'eJ ,bi." ~,; :#t~Skab, IJ n~~

d/u.J."'1 3, •" .

"

- ,~~ ....

l. 8.000 tr. 1tlc~ Ptb~.,~11 tetit~.~. lte4i~tor.n1ng.
,"~.'" l,.t 24/419'~•. r: :. '

2. 10.600 b-~-it'1C:- cti-~~tit .... ;'1:i ...'·1~~ 1952~
... "

3. 53.000 kr. ifl,. 40. til lfan-Og ~k"fJø tOr
&e;ri.~~cl. ~~ ~~~" :17-:' 1/4 19'4.

4. 15.000 kr. itl,. ptlt til .... t 17a't-1/4 1964.
~. 40.000kr. 1 l,. l P:rri.1·~·li.t 114 196••l~'1

. .
"

•
Fotokopiens rigtig~ed bekræftes:

.' .::" ~"l~1,\i-,r~)J den l.ma j 1965.
;~~I ,

-l~~ i' j1~.~'};ST\~Ø~

Edren

, "
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Akt: Skab nr.

t "·_,ft.:~ "er l ,)H

SIlWt'J,eil1i lO ..... inde
FredningsnævnfJl /(j4

for ti l/I
Odense AmtsrådS~' {) L( , ,

"l • •.. ;r:tl~~\
t~ ..",;,

',';4
"
li ' .l... ~_._--.. ~...

2 S JAN~ t9B5

~ 201'6 q

•.1

Rids vedr poret.' af
mcdr. nr. 6 g
Nå/e by
Vi.'by .sogn
UdfærdLgst i jan. /965 l' anlednt.'ng
af tlngl.ysm;ng af deklarat,'on om
beplantnlng,

.~
Ih~~..

: ,.,':itf .
'o::" '

• .i.'"

NåL 1:500

landinspektør
I ..
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