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Sogn Tryggelev ReO. nr.: 481-05-02
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Ejer Offentlig

• Areal ca. 6 ha

Fredet Overenskomst 13/5-1953
e

Formål Bevaring af stubhave.

Indhold Stubhaven på matr. nr. l~ Tryggelev by fredes. Der må ikke pA
arealet foretages afgravning, opfyldning eller planering m.m ..
Arealet udnyttes som hidtil. Der må ikke på arealet placeres
bebyggelse af nogen ar~.

189



R Eq. NR - / j ~-~ .~
o l.o Li 'b .000

År 1953 den 13. maj holdt nævnet møde på Langeland i anledning af sa-

Spørgsmål om fredning af to
stubhaver ved Illebølle •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••

Formanden dommer Keiser - Nielsen, Nyborg var mødt. Suppleanten for
det amtsvalgte medlem, skovrider Th. Neergård, Glorup var mødt.Det sogne-
valgte medlem, bødkor Ferdinand Christonsen, Tryggelev, var mødt .• Der fremlagdes:

t A. Skrivelse af 20/3 1952• Kortskitse._B.
C. Skrivelse af 18/3 1953
D-E. Tingbogsattester.

li' • Skrivelse af 1/4 1952

fra Danmarks Naturfrodningsforoning •

fra Danmarks Naturfredningsforening.

fra grevskabet Langelands godskontor.
G-H. Tingbogsattester.
J. Skrivelse af 24/6 1952 fra pastor Villads Petersen.
K. Tingbogsattest.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte cand. mag Thyge Christensen,

'-øbenhavn.
Pastor Villads Petersen, Tryggelev var mødt.
For Tryggelev sogneråd mødte sognerådsformanden.

løvrigt var ingen mødt. Panthaveren i de i sagen omhandlede ejendomme

var indkaldt, men havde ikke givet møde.
Derefter blev der med formanden for menighedsrådet for Tryggelev sogn,

pastor F. Y. Villads Petersen, indgået sålydende:
o V E R E N S K O M S T .

Den på matr. nr. l ~ af Tryggelev by og sogn beliggende stubhave, der

tttilhører præsteembedet i Tryggelev sogn fredes.Der må derfor ikke på are-
alerne foretages afgravning, opfyldning eller planering, dræning, udgrøft-

ning eller uddybning af eksisterende grøfter og.ikke anlægges nye veje.
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-er 'Arealerne skal udnyttes på samme måde som hidtil, idet på hver enkel t
skovområde al trævækst med undtagelse af enkelte overstandere skal afdri-
ves med 14 - 21 ars mellemrum, og genvæksten derefter ske uden underplant-
ning. De forskellige dele af skoven må ikke alle afdrives samme år. løvrigt

må arealet ikke gøres til genstand for nogen behandling, dor kan ændre kå-
rene for skovens træbestand, flora eller fauna.

Der må ikke pa arealorn~ placeres bebyggelse af nogen art, ej heller sku-

tie, boder, master, skilte eller lignende skæmmende indretninger.
-. Plukning eller opgravning af planter må kun ske efter tilladelse fra Na-

1-~rfredningSrådeteller fra Universitetets professor i botanik.

t 'Overenskomsten kan ved nævnets foranstaltning tinglyses på den
\

foran nævn-

te ejendom. Påtaleretten tilkommer Danmarks Naturfr~dningsforening og fred-
ningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.
Th. Neergård. F. Christensen. F. Villads Petersen. H. Keiser-Nielsen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.

Nyborg den 27 maj 1953.
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Svendborg Kommune 
På vegne af lodsejeren 
 
 
 
 
 

Afgørelse af 18. april 2021 
 
Dispensation til oprensning af sø 
 
Svendborg Kommune har ved mail af 8. december 2020 på vegne af lodsejeren, Tryggelev-Fodslette Sogns 
menighedsråd, fremsendt en ansøgning om tilladelse til oprensning af en eksisterende sø på matr.nr. 11 
Tryggelev By Tryggelev på adressen Tre Høje 8a, 5983 Humble. 
 
Sagsfremstilling 
 
Lodsejeren har i ansøgningen dateret 9. juli 2020, der indeholder oversigtsfoto, blandt andet oplyst 
følgende: 
 
”… 
Baggrunden for ansøgningen  
Der ønskes, at oprense søen for at forbedre levevilkårene for arter der er knyttet til solbeskinnede 
vandoverflader, ved at opgrave vegetation og sediment, samt ændring af eksisterende brinkanlæg mod syd 
(Se figur 1). Formålet er at, etablere et lavvandede område med en zone mellem søen og den tilstødende 
eng, hvor vandspejlet vil være åbent for direkte sollys, som hermed kan fungere som yngle- og rasteområde 
for blandt andet spidssnudet frø og stor vandsalamander.  
 

Eksisterende forhold  
Søbredden mod syd er tilgroet i blandt andet dunhammer, tagrør og pil og fremstår eutrofieret. Ved 
besigtigelse af søen, er der registreret grøn frø i vandhullet i sydvest. Ingen andre padder er registret i 
vandhullet. 
… 
Oprensning af eksisterende sø  
Oprensningen udføres for at forbedre naturforholdene i den eksisterende sø således at søen bliver et mere 
egnet paddevandhul. Dette gøres ved at eksisterende opvækst af pilebuske, tagrør, dunhammer og anden 
opvækst graves op. Ligeledes udjævnes de eksisterende brinker på syd siden af søen, så de ikke er stejlere 
end anlæg 1:5 men gerne endnu fladere. Oprensningen foretages med en 8 tons gravemaskine, så langt 
denne kan nå ud fra sydsiden af søen. Det opgravede materiale ønskes udjævnet på søens sydlige brink, 
mens opgravede rødder ligges i et tilstødende skovareal, uden for § 3 beskyttet natur. Rødderne placeres 
så de ikke virker landskabeligt skæmmende, og vil medvirke til skjul for skoves dyr. 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-38-2020 
Dato: 18. april 2021 



 
Placeringen af den omhandledes sø er vist med en rød prik og mørkeblå skravering. Fredningen er vist med lyseblå 
skravering. 
 

Fredningen 
 
Området ligger inden for fredningen af Tryggelev Stubhave, der blev fredet ved overenskomst af 13. maj 
1953. Fredningen har følgende indhold: 
 
”... 
Der må derfor ikke på arealerne foretages afgravning, opfyldning eller planering, dræning, udgrøftning eller 
uddybning af eksisterende grøfter og ikke anlægges nye veje. 
 Arealerne skal udnyttes på samme måde som hidtil, idet på hver enkelt skovområde al trævækst med 
undtagelse af enkelte overstandere skal afdrives med 14 - 21 ars mellemrum, og genvæksten derefter ske 
uden underplantning. De forskellige dele af skoven må ikke alle afdrives samme år. løvrigt må arealet ikke 
gøres til genstand for nogen behandling, der kan ændre kårene for skovens træbestand, flora eller fauna.  
 Der må ikke på arealerne placeres bebyggelse af nogen art, ej heller skure, boder, master, skilte eller 
lignende skæmmende indretninger. 
 Plukning eller opgravning af planter må kun ske efter tilladelse fra Naturfredningsrådet eller fra 

Universitetets professor i botanik. 
…” 
 
 
 



Høring 
 
Svendborg Kommune har i indstilling af 7. december 2020 vedhæftet kommunes mail af 8. december 2020 
udtalt blandt andet: 
 
”… 
Svendborg Kommune indstiller det ansøgte til Fredningsnævnet for Fyn og anbefaler samtidig en 
godkendelse af projektet. 
… 
Hertil skal det tilføjes, at der ved Svendborg Kommunes fælles besigtigelse med ansøger, fremkommer 
ønske om nedjustering af projektet som beskrevet nedenfor under ’Andre beskyttelsesinteresser i 
området’. 
… 
 
Andre beskyttelsesinteresser i området 
… 
Svendborg Kommune, som gennem det forpligtende samarbejde også varetager denne opgave for 
Langeland Kommune, har den 26. november 2020 besigtiget projektområdet sammen med ansøger, og kan 
her konstatere, at projektet er mindre omfattende end ansøgt:  
 

- Mod vest er pilekrattet blevet skåret ned og der gøres ikke mere der (område afgrænset med blåt 
på nedenstående figur 1).  

- På den sydlige bred fjernes vegetationen, som især består af tagrør (områder afgrænsede med 
orange på figur 1).  

- En ældre grøn pil er blevet fældet på den sydlige bred. Rodkagen fjernes, hvorefter hullet lukkes 
så bredden bliver jævnt (område afgrænset med rødt på figur 1). 

 

 
Figur 1 Arealerne med pilekrat er afgrænset med blåt, tagrør med orange og grøn-pilen med rødt.  
 

Der bliver ellers ikke ændret på terræn, og der bliver ikke gravet eller fjernet slam i søen. Plantemateriale 
der fjernes fra bredden ønskes deponeret i skoven, uden for arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 
3. De beskyttede arealer kan ses på figur 2. 
 



 
Figur 2 Beskyttede naturarealer er skraveret henholdsvis med grønt for eng, rødt for mose, og blåt for sø 

 
Arbejdet foregår endvidere med en mindre gravemaskine, som vurderes ikke at påvirke græsarealerne 
væsentligt, da disse er faste. Det vurderes, at der er grundlag for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
3 til oprensning som beskrevet, forudsat at det opgravede materiale ikke placeres inden for beskyttet 
natur. 
 
Kommunens begrundelse for indstilling 
… 
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at den justerede ansøgning om forbedring af levevilkårene for en 
række beskyttede arter, hvor der ikke opgraves slam eller foretages terrænregulering ikke er i konflikt med 
fredningens formål. Det er kommunens vurdering, at deponering af opgravet tagrør i skovbunden ikke vil 
ændre kårene for skovens træbestand, flora eller fauna, men bidrage med egnede vinterskjul for områdets 
padder. 
 
Projektområdet ligger indenfor Natura 2000-område nr. 127 Sydfynske Øhav (EF-Habitatområde H111) og 
lige op til EF-Fuglebeskyttelsesområde F72 (Marstal Bugt og den sydlige del af Langeland). Det er Svendborg 
Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, kan 
påvirke Natura 2000-området væsentligt eller ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, 
der indgår i udpegningsgrundlaget.  
 
Svendborg Kommune vurderer endvidere, at projektet som ovenfor beskrevet, ikke vil medføre 
beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle-rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV, hvis projektet gennemføres på de vilkår der fremgår af kommunens dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens § 3, beskyttede naturtyper.  
 
Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at give dispensation til det 
ansøgte. 
…” 
 
Miljøstyrelsen har ved mail af 7. januar 2021 udtalt, at sagen synes fuldt oplyst af Svendborg Kommune og 
ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag. 



 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Det fremgår af ansøgningen, at det ansøgte projekt er begrundet i ønsket om at gøre søen til et mere egnet 
paddevandhul. Således som projektet er beskrevet af kommunen, er der tale om et forholdsvis lille indgreb 
i den bestående natur, hvor der fjernes vegetation omkring søen og ikke ændres i terræn eller graves eller 
fjernes slam i søen andet end, at bredden på et enkelt sted bliver jævnet ved, at en rodkage fra en ældre 
grøn pil fjernes. 
 
Det fremgår videre, at det plantemateriale, der fjernes fra bredden, deponeres i skoven uden for arealer 
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og placeres, så de ikke virker landskabeligt skæmmende men vil 
medvirke til skjul for skovens dyr.  
 
Et enigt fredningsnævn finder på denne baggrund ikke, at det ansøgte, således som beskrevet i den 
justerede ansøgning, strider mod fredningens formål om at bevare området i sin nuværende tilstand 
herunder, at forhindre behandlinger af området, der kan ændre kårene for skovens træbestand, flora eller 
fauna. 
 
Der meddeles derfor dispensation til det ansøgte i overensstemmelse med den justerede ansøgning, som 
beskrevet i Svendborg Kommunes indstilling.  
 
Under hensyn til det af Svendborg Kommune anførte er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til 
hinder for den meddelte dispensation. 
 
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/
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