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Fier

Fredet

Formål

Indhold

Privat

Ca. 65 ha

FN 24/5-1954
FN 3/3-1971 og 27/10-1972
FN 30/8-1982
OFN 14/4-1983

: Sikring af stendiger og bevaring af særpræget skov.

Stendigerne må ikke fjernes eller Ødelægges, ligesom der ikke må
borttages sten derfra. Der må ikke graves eller plØjes så tæt ind
til stendigerne, at disse udsættes for Ødelæggelse. Der må endvi-
dere ikke på arealerne foretages bebyggelse udover de til land-
bruget og skovbruget nØdvendige bygninger, uden at der forinden
indhentes godkendelse fra fredningsnævnet og "Næsselaugetll

•

Tilladelse for ejendomsselskabet LindØ til at drive en camping-
plads og til at opfØre de dertil nødvendige faste bygninger på
nærmere faste vilkår og indtil 1. januar 1980. Tilladelsen for-
længet indtil 1. januar 1990.
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REG. NR. 02.. \ sS" ..000

KENDELSE

vedrørende fredning på " Horne og Bøjden Næs."

Fra. 25/1948. Afsagt den 24/5 1954~

-----------------------
Efter at der i 1948 til fredningsnævnet var indgivet en ~odnin!

om fredning af nogle af skovlodderne p~ matr. nr. 57 ~ og 56 ~ af Hornee by og sogn p~ Horne Uæs, re jstes der en fredningssag, hvortil eamtlige
paroelejere p~ II Horne og Bøjden Næs" indkaldtes , og der afholdtes d. 7.
januar 1949 et møde med lodsejerne, hvor det dog viste eig, at det store
flertal af disse stemte imod en frivillig fredning.

Der blev dannet en lodsejerforening, II Næsselauget" , som foreegte pl
at oprette love for skovarealerne derude og tillige til en vie fredning
af arealerne, og bestyrelsen for "Næsselaul2;et"indhentede tiltrædelse o~
underskrift på disse love fra den ganske overve~ende del af lodsejerne.
Sagen blev derefter af fredningsnævnet forelagt for Danmarks Naturfred-
ningsforening, der i en erklæring af 11/7 1949 gik stærkt ind for en
fredning, såvel af videnskabelige grunde, fordi den p~gældende ekovtype
kun er bevaret ganske enkelte steder, som også på grund af den landska-

__ belige skønhed, og foreningen udarbejdede et udkast til en fredningsser-
vitut i det væsentlige g~ende ud på, at lavskovskarakteren skulle beva-
res, omr~det fredes ffiodbebyggelse, og de bestående stengærder fredes,
og Naturfredningsrådet indstillede i en skrivelse af 14/2 1949 ganske
lignende fredningsbestemmelser. Den 100 maj 1950 blev der derefter af-
holdt et nyt møde med lodsejerne, hvor der var enighed om, at stengærder
ne i omr~det burde fredes, og at de~ ved nævnets foranstaltning ekulle
søges udarbejdet et udkast til en fredningsdeklaration svarende til de
bestemmelser, som "Uæsselauget" havde indført i sine vedtægter. Der blev
udarbejdet udkast til en fredningsoverenskomst, hvorefter sten~rderne
frededes, og iøvrigt ændringer i landskabets nuværende karakter ved be-
byggelse eller lignende skulle godkendes af fredningsnævnet ved forelæg-
gelse af bvgningsteg~inger og beliggenhedsplaner. Også på denne deklara-

tt tion blev der indhentet en del underskrifter, og d. 14/7 1952 afholdt
nævnet derefter påny møde med lodsejerne, der erklærede, at de gerne vil
le frede skoven mod bebyggelse, og steng~rderne i og omkring skoven mod



ødelæggelse, men erklærede, at de iøvrigt ikke ønskede at indg! pA en
fredning af skovene, f. eks. således, at der ikke måtte plantes gran-
skov. Dog erklærede flere af lodsejerne, at der.ikke var risiko for,
at skoven blev andet end lavskov som hidtil, idet lodderne er s~ små,
at det ikke vil kunne betale sig at dyrke den som højskov til gavnt~m'
mel' og med hensyn til nåleskov oplyste de, at der var forsøgt plant-
ning af nåletræer men med et dårligt resultat, i alle tilfælde pA al-
le de arealer, der lå nær ved strandene Fredningsnævnet udarbejdede
derefter et nyt udkast til en fredningsdeklaration i overensstemmel~.
hermed og overgav denne til bestyrelsen for "Uæsselauget" med anmod-
ning om at søge den tiltr~dt af så mange af lodsejerne, som det var
muligt, og ifølge oplysnin~er fra bestyrelsen, har en væsentlig del
af lodsejerne tiltrådt den, medens der dog endnu mangler tiltrædelee
fra nogle.

Danmarks Naturfredningsforenin~ OG!, Naturfredningsr~det har der-
efter tiltrådt, at nævnet s~gte opnået en frednin~soveren~komst som
den nævnte med tiltrædelse fra alle lodsejerne, do~ under, forbehold
af, at der eventuelt, hvis det skulle vise sig p~krævet, ad ~re at
foretage nye fredninger, at kunne rejse ny sag derom.

Nævnet har derefter d. 23. april 1954 afholdt nyt møde med lode
ejerne, og formanden for "Næsselauget" ,med tiltrædelse af de ml2ldte
lodsejere, erklærede, at der ikke blandt lodsejerne var stemning for
at frede,udover det ved mødet d. 14/7 1952 bestemte, men at lodsejer-
ne vedblivende tiltrådte de da givne retningslinier, og nævnet optog
herefter sagen til kendelse og bestemmer herefter følgende frednin~
med hensyn til de i skovene lIHorne og Bøjden Næs" på nedennævnte
matr. nr. beliggende arealer, således som disse findes indtegnede på
det kendelsen vedhæftede kort, og således som stengærderne findes ind·
tegnede på det nævnte kort:

" Stengærderne fredes, således at der herefter ingensinde må fjer
nes eller ødelægges, og ej heller enkelte sten i gærderne må fjernes
fra disse. Der ~ ikke graves eller pløjes sa tæt ind til gærderne,
at disse herved udsættes for ødelæg~else eller foretages andre hand-
linger, hvorved ~~rderne udsættes for fOTringelse eller ødelæggelse.

Der ~ endvidere ikke ~8 arealerne foretages bebyggelse udover
de til landbruget og skovbru~et nødvendige bvgninger, uden at der tor
inden indhentes godkendelse fra frednings~~vnet s~vel som fra "Næsee-
lauget" af bygningstegninp'er og beligcrenhedsplan m. v."

Denne kendelse vil ved ~vnets foranstaltning være at tingl~ee
på samtlige lodder i skoven, der ifølge de af nævnet indhentede op-
lysninger er følgende:
l. Matr. nr. la,2ob,21b,2h Bøjden by,Horne sogn. gdr. Einar Nielsen
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25.Matr.nr. 55~t5Qt5h,146,44d. Horne by,Horne sogn. Lmd.Søren Vald. l
tersen.

1-

II Preben )(ortell8en Thl
lund.

tt niels Bild.
II Gunne Busk Ruud.
II Christian Stenbjerg

Sørensen.
140. ti II 140, 141, 51. ti II ti " Niels JeMen Skovhø;

Påtaleretten med hensyn til denne fredningsservitut har fredning~
nævnet tor Svendborg amtsrA.dskrede og "Næsselauget"ls bestyrelse.

Keiser - Nielsen. Kristoffer Ploug. A. KeilgArd.
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....... ................................
Udekriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrAdskreds.
Nyborg den 6. juli 1954.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDN ll~GSN.lTIVNET
FOR Modtagd It(~dnltigsStyt1eise'r1

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevel 15 . Tdefon (09) 21 1693 1 11J Alt 1a18

REG. NR. ~ Iss-
5700 SVENDBORG, den 1r'Vl 1979
Journal nr.: 'J1ro. 393/1978

Man har d.d. tilskrevet Naturistforeningen Fyn, c/o
advokat Leif Lunn, Helgavej 39, 5230 Odense M., således:

II I okr1velso af 23. QUGUSt 1978 (3. nr. 444') har De eneost
om t111Qdelso til på den il:lto !r-cdo1:ovopllatiGo dol at =tr. nr.

6-b BøJden by. norne sogn, at Udvido f~r:r..1~cns ca:(p~lc.dØ
pi denne parcel i ~mmcohzmgmed matr. lU'. ~bt os 3-1 cx=tdS.

Om denne ~1ngplads' smr11SOst4tus her ~t m=:=cre

gjort re4e i skr1ve1so az :;. april 197'. tU dels cøntaeøt 1

skrivelse af' 21. ~Q1Uuar1977t 1wortU man skal hG11,vioe. 11er el:a1
blot erindrGs om. at det anøøgte kJsVer d1opensat1OD 1 henhold

tU naturtr&4n1D881ovanø G 47 os fra trGdUinpktmdølae af 24.

~
. hedn1nGliu:ø~n.t har om Basen brevvGJrslet mød l:7Da .JmtsrAdø

ark1tektatdelJ.r&s. ~la1l.udValset tw J'.Jnt JåborB JtaJrumme,
SkovtUs,ut OS 40111 henhold til frodtd~lØken4elaen 08 Da~

rWJsslovenø O 41 ,plta1øberGi:t1GGdø løon1ns "1iøsae1cwsn-.
J'sDS amtsltemmlmes ar2d.te1ttaft1eUDs hø ecmoat 1 aR1Ye1ae af

18. oktober 1978 p4;pept. at manvel ikke kan wal1tot.bebUdl.
spørssmUøt om~olaa etter zone1oven. sOtnQoJ.'huslOvc 06 ea-
p~t.t. tor1Ddøn cle~ 41reL.;;ø tU øtekommmen ør'1D4øen4'

Gm'Ok11t ~ med ~ oplyon!D&e. OS løvr1st 6Uttørt. &1:

man må afvente t1'e4n1ns;sm:rmGts og okovtUSJUGte indatUUnø tU
sagen, men man hct 408 t11køndQSivot. a1:' a:ddtektat4e11ngeD. ove
tor u4va1gøt to~ 'e1ta~,k OS au~"vil kunne anbatal. en t1clabesa--
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set godkendelse af en mindre udvidelse af dot areal, der anvendes

til ec.mper1ns.
Fredni ~SsplG%1UdvDJ.get tor l?yn bar blandt andet udtalt:

Øl forbindelse mad aagen omopfGrel$e at en kombinoret toilot-

og vaakoruIiJSbygrling på den ikke frods1tov.Gp11gtige del at ovcnntØ1I1te

matr. nr. &-1> tJ.fgav .fredn1ngsplmm.dvalget vod p!te~ af lB. ok-

tober 1976 udtalGlae til ~et. Det 1"r~ hera! t at .f.'rcdni ngø-.
plan udvalget i. forbindelse med den tidUgox-e f:QGSbcb:3ndJiDS i med-

før af naturfredningslovens § 4' tilkendegav l atat såfremt man. 1UAt-
te ønske at anvende den dell af mntr. nr. 6-b, der ikke er fredakovs-
pligtigt areal, til ~1nS1'omål (i sammcrhalvA1:Gt og uden be'b1tt-.-----
selse) i t1d.1m indtil l. ~anuar 1978 (StiUmIlGnlaldende øwd. udløbet
at overenskomsten med. landb:''U~'mjnister1et) vil man hertJ'a 1'EØl'8

velvilligt 1ndat1Uet over for en a.nsøgning herOltl under forudsæt-
ning af, at d~r 1k1tø ind.drqos n.-rearealeJ: 1. området til de aktivi-

teter. der hidtil har tundet sted på det nørm.teareal. Endvidere
forudsættes det. at mntsrldet vil lama. godkende en sådan elven-
delsø at d.et på{g;el4endeareal". Man skal 1 den aktuelle sag hen--

holde sig hertil medden tUfø~else. at tidspunktet l. tJønua;r 1978
ændres til l. ~am~ar 1986semment:eldende med udløbet at den tor-
1.m.3ede overenakomst med 1Gl1dbrugam njBteriet.

Det lorudsættea endvidere herved. at dø tor området gældende

vilkår, der at amtet i skrivolse at 30. e;pril 1976 i sagen er tut-
sat i med.tør at bcøten:l%Z1Slserne i camp1nS,1:'cglcmente1: t overholdes,
1det b~. at eventuel yderligere udb76Tling at toilet- og

vaakerumstorhold.ene ikke bør tillades, ~fr. herunder omtalen i

SkoVtilayncts pltGgn.ing at 6. september 1918 i sasen af, at don



pågældendelokalitet uden tvivl vil tage smde at en alt for inten-

siv udnyttelse til friluftsliv, hvilken vurdering man her!ra kan

tilslutte sig.

På denne b~ okal man ikke herfra udtale sj,z imod en

godkondelaGi medfør at okovbyggolinicbestø.m:nelseme at t at det

or,-.hand1cdoareal ar matr. nr. &-ob WlvGndes til c~orins .t tids-

rummet. indtil overenoltomsten mød ltm.d.brUgomlniote:r16t udløber

pre lo januar 1988. Det er herve~ forudsat, a.t da atskt::ænumdo

!oranBtaltniD.gor det p~d.ende Gted or/bllvor ud.tørt og v:cdligo-

holdt på. tilfredsstillende vis, jfr. e.!en1t II, pkt. " :1 dekla-

rationen l,-at oktober 1968.II
Flborg byråd har anbofalet det ansøgte. idet man ikke har

kunnet ao. at en udvidolso som anført vil medfftlo genoJ:' tor =sen.
SkovtUsynot har i en over tor SkoVB't1relsen afgivet erklæ-

ring bJ.end.t ondet udtalt, at man ik1te 1. htmbold til sk:ovloven hU'

kuDnet komme med indvand' oser. og man har t1ltø~et. " •••• ,.••••••

Uølge deklarationen ar skovtilsywrt lben.bart tilJ.as1; en del be-

føJelser medhensyn til øee.lets ~telae. hVilket managter

at rea.lisGre ved at fGlse amtets og fredninp~&t1edemea vur-

dering og 1ndotilling.

f
SkovtUs;vnet roreslAr derfor, at natur1stemes ansØ;D'Dg fore-

~ amt og fredD'Jngsnrsm."

Bestnslsen tor baelauget bar 1 sin skrivelse ar l. dGcember
19'78 blandt andet tilkendegivet "ikke at have noget at in4vende

mod den bea1æevn.e Udvldoløe. som.hverken ses at skabe b&~ eUer
miljømæasigt ændrede forhold 1 strid med tredn1 ngakendelsen af' ma3
1951h For god ordemJ sqld skal iøvrist; tl1kondegLvea. at Hatur1at-
toreningens drift Clf arealerne ikke hidtil bar givet Lauget anled-

ning til påtale.·

1M: I, I 't J, "
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17rcdni ngGDæVnet bar den 9. d.m. af'holdt møde med besiS-
tigelse at forholdene på stedot. Dø~dancla rcpl'ælilentanter tor Fred-
Il!ngaplCJludvalget, ~ Fyns atarå.qf; fr~ni I13l3afdeling tog z.b:sl.l olaugst
hcnholdt sig til de tidligero afgivne erklæringor, og det blev ~
der liWdetmeddelt, at også lråborg byråd kunne henholde aig hertil.
Stovtilsynet, S01O. havde moldt afbud til mødet. haVde ligeledes
til1tendGgivGt, at IllQl1 ltunno heDholde sig til den tidligere atgivno
erklsu:'iDg. lklpræcm.tanten for DanTjJarks naturtredningstoroning
måtto ~ semmobotænkeligheder som tikOvtllsynet ved en tor in-
tensiv ud.lJytte1ee at arealet og modsatte sig derfor udvidelsen.

lfaturistforeningens rcpræscntonter oplyste under mød..ot,
at J:Um re(5llGde med, at der på det udpczode areal ville kunne op-
stilles 10-12 enheder, således at det samlede Qntal enheder !nole
de 28 enheder, sommanhar tilladelse til at opstille jA. .tred-
Gltovpligtigt areal, vil kunne nå. op på 1h:1teover 40 enheder, hvil-
ket dan 1 næv.nets skrivelse at 21. ~enusr 1977 ommeldte toilet-
og vaskerumsbygnin.g har kapacitet til.

Bævnet konstaterede, at den afs~ bevoksning 0m-

kring pladsen er udført på fuldt tiltredautiUende vis. og at en.
belægni ng på den udaote plade med eampinsvoGllGsolvom" vinteren
ikko l:an iagttages fra nogen offentlig til~elig VG~.

Hævnet finder ikke, at an udvidelse af' cauwi:nsPladøen
fra 28 tU ikke over 40 enhed.er vil give OD sådan m11~øJllæSsi6
belastning af det ret store område. at dør er grundlas tor at
modsætto Elig det ansøgte. Sammenlignet med andre cam.p1nSPladøer
pi mindre, men ofte mere 1,,~nefaldende steder, vil deme camping ....
plads dog stadie; ~G at ret beskeden størrelse.

Den oneøgto {IOdkendelse 1 henhold til naturtredniDGSlovona
G§ 47 og ;4 meddeles derfor herved for tiden :i.ndtl1 elen l. ~8DtI.r
1988. på betingelse af,
nden atakæt'aende beplantning omkrin; pladsen bevares og vedlige-
holdes.

De senest i skrivelse at 21. januar 1977 tor pladsØDØ
fortsatte brug stillede vilkår er stadig mældende.

Hævnet erindrer om, at tilladela. i henhold til Bonelovt
'''-.

~

ommerhuslOV og c.ampingreglement er fornød.en, men J'yns amtskommune
er øamt1dig hermed U11dU'TGttet om .foranstående. llævnet har enc1v1-
ero underrettet de ankeberettigede. ,



Itt Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af anke-
fristen, 4 uger, jf'r.naturfrå.dningalovens § 58 stk. 6.11 hvilket

herved meddeles
~~ Paulsen ~
formand

Fredningsstyrelsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egeosevel l' . TelefoD (09) 21 1693

Modtaget IfredningSstyrelserREG. N R. o2l St;'".00 o

7 JUNI 1982 noo SVENDBORG, de~/6 1982

Journal nr.: Prs. 79/1982

'Nan har d. d. tilskrevet Ej cndor.;s3clskabet Lindø A/S,
Bycentret 202, 5330 ~mnkebp, s~lece~:

II Ved kendelse at 24. maj 1954 bestemte naturtredningsnævnet
tor Svendborg Amt, at et antal nærmere betegnede arealer pI. Horne
og ~jden li-. ville VB!reat trede, sllede. at der pI. arealerne blev
tinglyst deklaration blandt andet indeholdende bestemmelse om, at
der ikke pi arealerne ml toretages bebyggelse ud over de til land-
bruget og skovbruget nødy'!ndige byge'!nger uden at der forinden ind-
hentes godktmdelst' tra !reMi ngsnævnet såvel som fra "1iIøselauget"
at b;ygningstegni uger og beUggenhedsplan 11.v•

Ved skriveløe at ,. marts 1971 godkendte fredningamømet
med tiltnedelse at Bæsselauget, at der blandt andet pI. ... tr. nr.

'"5-a Borne b;y, Horne kunne anlægges en campingplads, og herunder opf ..
res en toiletbj'grd og på et at tredningsrøvnet nærmere godkendt sted.
Ved tredningsnævnets skrivelse at 29. november 19'7' godkendte fred-
ningsnævnet, at en termere beskrevet bygning JIledtoilet og vaske-
taaiU te~er kunne opføru pi. matr. nr. 5-&.

I skrivelse at 24. marts 1982 har rl.borg komllnnes tekn1ake
forvaltning tor tredningsDlBVnet tore lagt tegninger og beskrivelse
til opførelse at en ny toiletbygn1ng pI. omrldet, slled .. at den ek-
sisterende bygning indretteø til salgskiosk. Det anføres i bygnings-
inspektoratetø skrivelse, at ejendommen er beliggende 1 fredaamn-
pligtigt areal.

Som tølge at det anførte har fredningsnævnet indhentet er-
k1IBring tra Statsskovbrugeta ~ Distrikt t som har oplyst, at de
projekterede bygninger ikke vil bl1ve beliggende På fredskovpligtigt
areal, og at man ikke har b8DBrlminger til t at der meddeles dispen-
sation fra skovbeskyttelseal1n1en 1 henhold til naturfredningslo-
vens I 47.

Bæsselauget har 1 en over sagen afgivet erklæring udtalt,
at man ikke har noget at indvende imod de ønskede udvidelser at
b;yg:ningerne på campingpladsen.



:foranlediget heraf skal fredningsnævnet meddele, at tred-
ningsDlllVDett der ikke tinder de projekterede bygninger 1 strid med
fredningens formll, herved meddeler den torn.cm. tilladelae til det
aneøgte i henhold til naturfredningslovens II ". og 47. Det forud-
sættes herved, at tegninger og bYgDingsbeskrivelse nøje tølgea.

Hævnethar underretten J'åborg kommune,"IynB amtskoDlIXW188
tredningsa1'deling II.tI.. der inden 4 uger kan indbringe nævnet.
afgørelse for OvertredningsDæVllet, 011 toranstlende.

Tilladelsen kab ikke udnyttes tør e!'ter udl.bet ar ankefri-
sten, 4 uger, jtr. naturfredningslovens I 58 stk. 6.

Tilladelsen boEttalder, sltremt den ikke er uc1JJyttet inden
5 år tra tilladelsens meddelelse. jtr. naturtredni ngslovens I 64 a. "
hvilket herved neddeles

Mootaget f trednlngsstyrelsel'J

:- 7 JU~!:1982

(~ ..~ "
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FREDNINGSNÆVNET
POR }'J,:1ntaaet i1redj)ln9sstvr~:s,:,·'

FYNS ....MTS SYDl.IGE FR.EDNINGSKlt~OS ~

Egeaaeve) 1~ . Te1efoD (09)211693 1 SU. 19S?

REG. NR. j/S-S-

5700 SVENDBORG, den }o/8 l S
Journal nr.: lTs. 432/19'79.

Man har d.d. tilskrevet Ejendomsselskabet Lindø A/S,
3ycentret 202, Postboks 27, 5350 I~nkebo, således:

II Ved. kendelse at 24. maJ 1954 btiatemte naturtredninglSlW'rnet
tor Svendborg amt, at et antal næJ:'IIlerebetegnede arealer pi Horne
og Bøjden Is ville være at !'rede, blandt andet således, at der
ikke pi arealerne må foretages Debyggelse udover de ~il landbruget
og akovbruget nødvendige bygninger, uden at der torinden indhentes
godkendelse fra f"redningsDB!V'netsAvel 110m fra -Næs. elau gfilt- •

Ved skrivelsæ af ,. marta 1911 og 2'1. oktober 1972, hvor
der er givet en udfarllg fremstilling .t sesenø nsermereomatendig-
hed.er, og hvortil man derfor skal henvise, blev der givet ejendoms-
aelskabet tilladelse til pi ejendo'IIIJD8Dmatr. nr. 5-a 80111e 11. n.
parceller at anlægge og drive en camp1Dgplads og til at t>ptere de
dertil nadvendige faste bygni nger alt pi termere fastsatte vilkår,
og sl1edea at tilladelsen var ~d.Dde indtil den l. januar 1980.
~illadelsen blev givet i torm al en dispensation fra tredningsken-
d818en og fra naturtredningølovena al 47 os 46 stk. 6, jtr. stk. l,
idet Bæsselaugets samtykke til campingpladaens an1R!6 og dri~ torell
Afgørelsen blev 1 alt væsentligt stad!æstet ved Ovørtredningsnævnete
skrivelse a:.r 28. marts 197'.

Ionhertil indsendt skrivelse har eJendomaselskabet amiøgt
om torlølgelse at tilladelsen til at drive cu.pingplads pi arealet.
Ansøgningen har givet anledning til brevveksling med forskellige
~gheder og medBæeselauget, der for at meddele samtykke til caa-
pingpladsens tortsatte drift stillede visse betingelser, 80a ikke
kunne akceptere8 af Fyns amtskommune. Jor at aøge at opnå en atkla-
ring af uoverensstemmelserne tlelle!ll myndigbederne I)g liæselauget og
illVrigt klaring af forudsætningerne tor tred!lingsmyndighedernes stil·
ling til campingpladsens fortsatte drif't a1holdt Damlet møde pi ste-
det den 7. april 1981. På grundlag ar forhandlingerne på mødet og
de fremkomne skriftlige udtalelser kan DrJDdigbede.."D68 m.n. t8 stil-
lingtagen til ansegnlngen om campingpladsens fortsatte drift o?r1d-
ses sAledes :

i ~\, •



~ lfaturtAdn1ngatoren1ns har intet at indvende mod

tortaat drift, dog alled .. at ~enhe<1eD fAr lov til at beQ1'tte det
Ud;rrted. arsal mellij.Jl campingpladsen oS atranden samt at be~e 480
trappe, ao••• laka.bet har ladet udt~ tre. klintfmØ overkant til
atr&nden {med trednings05Mleta tilladela.> • at bu.geDde :Ar mllighec:l
tor at parkere bUer på parkeringBpladsens adgang til at ~te
~ingpladsona toUetter. og at dfU'bliver opsat et skilt ved. vejen
til stranden :.ed. teksten "oftentlig vej til stranden".

Fåborg ko:nmune har intet z.t iLdvende ilOd fortsat dritt al
Catl,Pin&l1.a.da en •

Skovt1l.aj"Tlct har indtaget se.mmestandpunkt.
Bæsaelauget udtalt., at man er iDdatl11et pi fortsat samar-

bejde ~ har oplyst, a~ man havde tlet overladt et areal ;på ca.
5.000 'lA" eller ca. 40 plad!uæ. SOIil maD !ortrioBvia v1.l be~-ttll til
tGL1lil'l og vonnar, lilaD således at manvil udlejo eventuvlle lodigu
pladaer.

Amtako~en meddelto, at manhavde 8tillet visae betingel-
ser 1 henhold til aommcrhusloveo tor fortsat drift og udtalte, at
Naseols'.!.gøt8 udlejninc ~ de pladser, so. ejendomsselskabet havde
stillet til rådighed, kræver godkendelse 1 netJhold til søgæerhua-
loven, og at sådan godkendelse ikke kan torventes m&ddelt. NEVnet
formidlede herefter yderligere breVV6Gling mellem amtlJkoJDrJUn8npi
den ene side 0E liIEselauget pl den anden side, uden at det dog atrala
ly'ltkedes at opnå enighed. I skrivelse ar 17. maj 1982 bar aJltskoma1-
nen præciseret, at man ar 1ndøt11lot på at eodkendø, at ejendomss.l-
skabet stiller 32 pladser til rå4ighed tor llsasselauget, der ønsker
at kunne 81'vende en del ar disse plad3er til rådighed tor la~_d-
lemmaro88 familie og varmer, men undsr torucl.sætning af, at der ikke
bliver talo om torretn1ocpCWGsig udl~jning af campi~la~8r.

I skrivelse ar 14.au.gust 1982 har ltm801au~et d t':re f ter med-
delt, at oan kan tiltiræde, at tilladelsen :tor~as "ogs! på vilklr
ekri!tligt indgået mallenlOdense Staalskibaværft Alu og Iaut-)fit
baseret p~ tOl~~inger tilkendrG1vet i s~'ivelse rra Jyns Amts-
kommune ar 17. ~ d.å. til nævnet.-



li2evnet t'oratb dette alledee. at B8aew'gat er indolct pi
1kb at be~t. 4. pladaer, .0. lauset ba.r tlet st111.t til r6d.1s-
h" til torretningaJB881a udlejning.

I

De~ be~kea, at ejendomes61akabet bar akcepteret de at
DanmarkaKaturtredni uge toreni ns torealle4e ;yderligere vUklr.

lormle4iget h6rat skal :ia&Q aed4ele, at æwnet herved. 1
medIer at naturlr&dn~tO\".llS ~, }4, 40 8tk. 6, j.fr. stk. l, 06
47 for1æ.ot;er dtl,Q ,;~WsJJr~elser at}. marts 1971 og 27. oktober
1972 og OverfredniI1b~D8N'neta au1vela. at 28. marts 1973 givne til-
lade10e til pl arealerne matr. nr. 5-&. 56-d, 53-& og 5o-a BOme bl,
Horne at drive en campingplads tor tid_ etter dem l. Januar 1960
indtil dan l. januar 1990 pI. de hidtil 9I1dende OSneden Dam1t.
yderligere vllklrl

l) arealot skal til stadighed bold.. rent tor affald, Uge-
som der 1.kk.e ml henlaJgcea nogen art at aftald ~11er u-
den urenllgned ved stranden eller skovene i nE"hoden.

2) de omboende mA ikke torulempea ved at.j fra arealet, ha1'\-
under støj fra radioer, grammo!oner eller andre m4kan1aka
~engiv.re.

,) der skal til &tadighed i den tid aroalet benyttes, pi 4ett.
befinde sig en leder, der er ansvarlig tor overholdela. at
ordena- og tredningsbestemmelser.

4) der skal på arealet Op!ffru en indtil 100 .2 stor b76DiDS,
der indanolder toilet- og vasket'aailiteter samt klosk.
Bygnings tet;ninger og bygn iDgena placering skal godkendee
e1 i'redningsDæVJlet.

5) a!lebs!orholdene skal godkendea at vedkommendevandlabsret.
(,) der cl ikke indenfor on af'ste.nd ar 40 ~ fra d~t på !11atr.

nr. 56-d 'Yærende t'ortidBtinde opf~res bYeuintisr, og der
ml ikke ind~n!or en a!atand a.f 20 11 ira !ortidanndet op-
stilles telt., campingvogne eller lignende.

7) !ortidaii< odi:t skal istcindr;ætte.c og lrt-dlit;Wloldea otter
rigsantikvarens anvisninger og aUedes at hegn en. op..
s:Bt'teu •

6) campingplac1aen skal i.vrigt ud.tormes og indrettes eåledes,
at den opt'y1der de al bygni cgsJl;YDd.1Bbedarnet amtskommunen
og akovti1.8;ynøm;yndighederne .tUlede krav.

\ I"



9) a.1m&!lhod.erl ml. 1k.t.e b1ndree 1 at benytte det udyrk ede
areal mølle. caapiDgpladBeo og atrand8ll tor .r.rosel 'til
lods, trlippen til strsndeo, atien til stranden .sot tor
C&IIP1ng;pla.dac, clog kuD tor ~el til fods, og camp1.Dg-
~lad8sna toiletb;rgo1ng.

lo) I det O1I1!ang ledig plada toretin4ee, kan campingpladseaa
park8~plads beQYttes at ~riheden.

ll) Ejendomaselskabot lader O~6ætto 3kilt ved fornævnte ati
medtekst "O!f~ntlig Ati til atrand enII•

ViUAreue t~etJ på ejandolilOeD ved selskabets tonmøtalt-
nillg. De::. tiugJ.:rste deklaration 'bedes tilstillet llB!NUettil gennemayn.
Dec tidligere l.Yat. dele]& ra.~ion kan all3s es.

'Øyna ar&tskoflll'll m. SOlI Mmi n j strarende loven 011 S ommerhwle og

CeJ9erlug er underret"tet om xæmets afgørelse t og det kan forventes,
at a:lltekuJU1Ul1snheretter trætter afgørelse i henhold til denne lov.

Under JWdat den 7. april 1981 oplyste ejeadcmsselskabets re-
pI'I!!Il!Ientant, at aælnk&bet, 9A.I~t t1l1adolsen til drif't at camping-
plad!sen f'orl!sDg., agter at indsende anaegtring til !ØVll8t og bygD1np-
1lJ'D~~d~rnEl om udvidelse ar to11etb7gn.insen. I denne anled.nirJg b~
kes for en orde.ns sq14, at c.søgni.l:.g kan indnandes bertil genn&Illet.
lokale 'byt;nineamyrM~eder.

Foruden a:rtskow:mcn er de øvrige ankeberettiged.e myndigheder
0& organisationer undorrcttet om roranstående~ Disse har adgang til
- lisesom ejeDdo!DSselskabet - at p~klage nævnets e.t(5carels8 til Over-
tre<ln.1n€;snewnet inden 4 uger rra dato. li ~vilkct h,=rved meddeles

----::-::-;:.~- -' -- .- .. - -- - - .-......... - . - ......

Jul. Paulaen
formand.



Dato: 14 .• tprl1 1903

Ocll'nspStåh;kilJ~;værflA/S
Po"lbox 176
5100 Odense C.

J. nr.: 2124/71-1/82

Der~.nr. SlB/RAJ-534.

Fredningsnævnet for Fyns amts sydlige fredningskreds har
i skrivelse af 30. august 1982 på en række nærmere anførte vilkår tilladt,
at campingpladsen på matr.nr. 5 fe m.fl., Horne By, Horne, som tilhører Ejen-
domsselskabet Lindø A/S, bibeholdes indtil l. januar 1990. Afgørelsen er
påklaget til over fredningsnævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

Matr.nr. 5 fe m.fl. er omfattet af fredningsnævn~ts kendel-
se af 24. maj 1954 om fredning af et 50-60 ha stort areal på Horne og Bøjden
~,p.s. Ifølge. Idclsen må der på arealerne bl.a., ikke forelages anden bebyggel--se, end hvad rier er nudvendigt for land- og skovbruget, uden at der forinden

.-,-Idelse fra frednill~::>lld'vnelog "N<J~sselauyet". Arealet er endvi-
dere omfattet af naturfredningslovens § 46 om slrandheskytlelseslinien og af
§ 47 om skovbyggelinien ..

Campingpladsen er elableret efter en af over fredningsnævnet
meddelt tidsbegrænset tilladelse, som udløb l. januar 1980.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at fredede area-
ler, hvortil der som i delle tilfælde forlsat knyller sig meget betydelige fred-
ningsmæssige interesser, ikke bør anvendes lil camping. En forlængelse af den
tidligere meddelte tilladelse indebærer risiko for, at pladsen vil blive perma-
nent. 'Hvis carnpingpladsen tillades bibeholdl, bør antallet af pladser reduce-
res, og der bør ikke tillades opført yderligere bebyggelse på pladsen.

Næsselauget, Fåborg kommune, Fyns amtskommune og Fyns skov-
distrikt har over for overfredningsnævnet tilkendegivet, at man intet har at
invende imod, at campingpladsen bibeholdes.

Over fredningsnævnet har den 25. marts 1983 foretaget besig-
tigelse af campingpladsen og holdt møde med de i sagen interesserede.

Under besigtigelsen konstateredes det, at der uden forud ind-

LI 10-1
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/lt'ntl't Il]];j(j('J~>(~ IlertlJ V~ll fOII'f;HJI:t up];lIj ,If f()r~;kl'llllJ(' hYIJgL'malf'ri<l](,1

:"l/[Il 1l('III:;I~,t (;t ~jff~d d udenfor C<'lIIljll IHJP l :ld:;erl.

I sClgcns bch<mdJing, herlJnder be~:;.igligelseog møde, har del-
taget 8 af overfredni ngsna'vnels med lcmm(~r.

satte vilkår.
vilkår:

Overfredningsnævnet skal herefter udtale:

Den af nævnet trufne afgørelse tiltrædes på de af nævnet fast-
For den herved meddelle tilladelse faslsættes endvidere følgende

1. Arealet skal til stadighed holdes pænt og ryddeligt.
Der må ikke henlægges nogen form for affald eller anden
urenlighed samt foretages oplag ved stranden eller på de
tilgrænsende fredede skovarealer.

2. Antallet af campingenheder må ikke overstige 130 inc1usive
de 32 pladser, som kan benyttes af Næsselauget.

De ved nævnels og overfredningsnævnets afgørelser fastsatte
vilkår vil blive tinglyst på ejendommen.

Afgørelsen er truffet med 7 stemmer mod ~n. Mindretallet
stemte for, at der ikke burde meddeles tilladelse til bibeholdelse af cam-
pingpladsen. .vdJ
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OVERFREDNINGSNÆVNET REG.Nl Slotsmarken 15 BA/ic
2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

Odense stålskibsværft A/S
v/Ejendomsselskabet Lindø A/S
Bycentret 202
5330 Munkebo

Den 13.10.87
J.nr. 2124/71-1/86

Vedr. campingpladsen på Horne Næs, matr.nr. 5 ~, 50~, 53 m og 56 d Horne By,
Horne.

Fredningsnævnet for Fyns Amts Sydlige Fredningskreds har den 2. december 1986
meddelt tilladelse lil, at der på ovennævnte campingplads i sommermånderne må
forelages langlidsparkering af ca. 70 campingvogne og opstilles et større fæl-
lestelt (samlingstell). Tilladelsen lil langtidsparkering er betinget af, at
der ikke etableres mere faste installationer på pladsen i form af hæk eller an-
den indhegning eller antennemaster. Fredningsnævnets tilladelse er meddelt
som dispensationer fra skovbyggelinien efter naturfredningslovens § 47 og fra
en fredningskendelse af 24. maj 1954, jfr. naturfredningslovens § 34.

Fyns Amtsråd v/Udvalget for Teknik og Miljø, Faaborg Byråd v/Miljø- og Planlæg-
~ ningsudvalget og Danmarks Naturfredningsforening har påklaget Fredningsnævnets

afgørelse til Over fredningsnævnet.

Den nævnte fredningskendelse omfatter et 50-60 ha stort, delvis skovbeklædt om-
råde på Horne og Bøjden Næs. Kendelsen indeholder alene de fredningsbestemmel-
ser, at stengærder ikke må fjernes eller ødelægges, og at der kun med tilladel-
se fra både Fredningsnævnet og lodsejersammenslutningen "Næsselauget" må opfø-
res bebyggelse, som ikke er nødvendig for land- og skovbruget.

u 101



2

Landbrugsministeriet meddelte i 1971 Odense stålskibsværft A/S tilladelse ef-
ter landbrugsloven til at erhverve ca. 6 ha landbrugspligtig jord i frednings-
området og indrelte en campingplads på arealet. Campingpladsen agtedes forbe-
holdt personer med tilknytning til værftet. Der blev senere tinglyst en dekla-
ration med de vilkår for tilladelsen, som Landbrugsministeriet havde stillet.
Blandt vilkårene var, at ubeboede campingvogne ikke må efterlades på pladsen,
at der ikke må anbringes campinqvogne i månederne novpmher-marts incl. bortset
fra week-ends, og at spørgsmålet om arealernes Forlsatte anvendelse som cam-
pingplads skulle tages op lil ny overvejelse i 1980.

Fredningsnævnel meddelte i 1971 og 1972 de nødvendige dispensationer fra natur-
fredningslovens §§ 46, 47 og 53 og fredningskendelsen til oprettelse af cam-
pingpladsen. Dispensationerne blev tidsbegrænsel lil 1980 og i øvrigl meddelt

4It på en række vilkår, herunder at vilkårene for Landbrugsministeriets tilladelse
overholdes. Efter klage fra Danmarks Naturfredningsforening stadfæstede Over-
fredningsnævnet i 1973 Fredningsnævnets aFgørelse og Fremhævede herved det be-
grænsede indhold af fredningskendelsen.

Ejendomsselskabet Lindø A/S anmodede i 1979 Amlskommunen om tilladelse til at
opretholde campingpladsen ud over 1980. I den anledning vedtog Amtsrådets Ud-
valg for Teknik og Miljø den ll. november 1980 al meddele Landbrugsministeri-
et, at Udvalget var sindet at meddele tilladelse efter by- og landzoneloven og
loven om sommerhuse og campering m.v. lil oprelholdelse af campingpladsen ind-
Lil l. januar 1990. Tilladelserne ville blive meddelt under iagttagelse af de
vilkår, som Faaborg Kommune, Slatens Skovlilsyn og fredningsnævnet måtte stil-
le, og på nærmere vilkår i medfør af campingreglementet.

Landbrugsministeriet forlængede tilladelsen efter landbrugsloven til l. januar
1990 på uændrede vilkår, og Fredningsnævnet forlængede tilladelsen efter natur-
fredningsloven for samme tidsrum på de hidtil gældende og nogle yderligere vil-
kår, der imidlertid ikke angik spørgsmålet om, hvor længe den enkelte camping-
vogn må være henslillet på pladsen. Efter klage fra Danmarks Naturfrednings-
forening sladfæstede Overfredningsnævnet den 14. april 1983 Fredningsnævnets
afgørelse med tilføjelse af yderligere vilkår for dispen 3tionerne, herunder
at antallet af campingenheder ikke må overstige 130.
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Amtsrådets Udvalg for Teknik og Miljø havde da i skrivelse af 13. september
1982 meddelt endelig tilladelse efter zone loven og sommerhusloven til viderefø-
relse af campingpladsen til l. januar 1990. Tilladelsen efter sommerhus loven
blev meddelt på bI. a. det vi lkår, "at der ikke udlejes pladser til langtidscam-
pering (d.v.s. campering af over 4 ugers varighed)".

Amtskommunen konslaterede ved en besigtigelse i juli 1985, at det citerede vil-
kår for lilladelsen efter sommerhusloven var overtrådt, og at der uden tilla-
delse efter zone loven var opstillet et 4 m højt og 18 x 8,5 m stort fælles-
telt. Odense Stålskibsværft A/S ansøgte herefter Amtsrådet om tilladelse til
langtidscampering af ca. 70 campingvogne og til opstilling af teltet i sommer-
månederne. Amtsrådet traf imidlertid ingen afgørelse, men valgte at fremsende
sagen til Landbrugsminisleriet og Fredningsnævnet med henblik på en afklaring
af det ansøgtes forhold til henholdsvis deklarationen efter landbrugsloven og
fredningskendelsen.

La~dbrugsministeriet fandt, at spørgsmålet om benytlelsen af campingpladsen
henhørte under Amtskommunens område.

Fredningsnævnet foretog besigligelse og afholdt møde med de i sagen interesse-
rede. Repræsentanterne for Amtsrådet, Byrådet og Danmarks Naturfredningsfor-
ening kunne ikke anbefale det ansøgle. Fredningsnævnet traf herefter enstem-
migt den påklagede afgørelse. Tilladelsen til langtidsparkering er begrundet
med, at der ikke ud fra naturfredningsmæssige synspunkter kan indvindes noget
derimod. Tilladelsen til at opstille tellet i sommermånederne er navnlig be-
grundet med, at det anbringes i umiddelbar forbindelse med bygningerne på cam-
pingpladsen og ikke medfører forhold i strid med naturfredningsmæssige interes-
ser. Fredningsnævnet udlalle i afgørelsen, at der ikke dermed var tilkendegi-
vet en stillinglagen til, om campingpladsen kan tillades opretholdt efter 1990.

Efter Amlsrådets regionplanlægning (Regionplanforslag 85) bør campingpladser
nær kysten forbeholdes korttidscampister. l den af Byrådet endeligt vedtagne
kommuneplan er matr.nr. 5 fe, 50 ~' 53 ~ og 56 ~ udlagt som område 0.4.8., og
anvendelsen af dette og et andet område er fastlagt som "mindre campingplad-
ser".
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~ Amtsrådet har for Over fredningsnævnet påstået Fredningsnævnets afgørelse æn-
dret til et afslag. Der er herved henvist til, at tilladelse til langtidscam-
pering vil medføre, al campingpladsen udvikler sig i den retning af en art som-
merhuskoloni i strid med almene rekreative interesser. Der er endvidere hen-
vist til regionplanlægningen og til, at det ansøgle kan vanskeliggøre ~ even-
tuel afvikling af pladsen, når de nugældende tilladelser udløber.

Byrådet har ligeledes påstået Fredningsnævnels afgørelse ændret til et afslag.
Det er herved anførl, at det ansøgte vil eller kan få indflydelse på den afgø-
relse om campingpl~dsens eventuelle videreførelse, som skal træffes om få år,
og al der først til den tid bør lages stilling til det ansøgte.

• Danmarks Nalurfredningsforening har nedlagt samme påstand som Amtsrådet og By-
rådet og har anført, at enhver udvidelse af brugsmulighederne kan bevirke en
"cementering" af campingpladsens tilstedeværelse, så den bliver vanskeligere
at afvikle i 1990. Særligt om langtidscampering har Foreningen anf~rt, at cam-
pingpladsen i så fald let kan udvikle sig videre i retning af en sommerhusko-
loni med terrasser, antenner og hække m.v., og at noget sådant er imod hensig-
len med fredningen.

Over fredningsnævnet skal hereFler udlale:

De tidligere dispensationer i henhold til naturfredningsloven er meddelt til
opretlelse af en campingplads med en maksimal kapacitet og på betingelse af,
at der ikke henstilles campingvogne i vintermånederne bortset fra week-ends.
Dispensationerne indeholder ikke vilkår om henstillingsperioden for den enkel-
te campingvogn. Det forhold, at den enkelte campingvogn i sommermånederne hen-
står samme sled på pladsen i mere end 4 uger, indebærer derfor ikke en overtræ-
delse af vilkårene for dispensationerne efter naturfredningsloven, når der ik-
ke etableres mere faste installationer i forbindelse hermed. Det er da også,
som udtalt af Fredningsnævnet, uden fredningsmæssig betydning, om henstillings-
pladserne udnyttes lil korttidsparkering af flere campingvogne efter hinanden
eller til langtidsparkering af en campingvogn.

Et forbud mod langlidscampering på pladsen er alene indeholdt i Amtsrådets til-
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ladelse efter sommerhusloven til ejendommens udleje til campering. Det må der-
for bero alene på Amtsrådets vurdering ud fra de hensyn, der ligger bag sommer-
husloven og campingreglementet, om forbudet mod langtidsparkering skal fasthol-
des.

•

Anbringelse af det omhandlede fællestelt vil derimod nødvendiggøre dispensati-
oner fra nalurfredningslovens § 47 og fredningskendelsen af 24. maj 195-4. Da
teltet ikke er en faslog varig konstruktion og kun ønskes anbragt i sommermå-
nederne, findes den ansøgte tilladelse ikke at kunne foregribe en kommende af-
gørelse om eventuel forlængelse af de tidligere meddelte dispensalioner. Det
tiltrædes, at Fredningsnævnet under hensyn til teltets anvendelse og dets an-
bringelse umiddelbart bag bygningerne på campingpladsen har dispenseret fra
naturfredningslovens § 47 og fredningskendelsen til det således ansøgte. Det
bemærkes herved, at fredningskendelsen har et yderst begrænset indhold.

Med disse bemærkninger ophæves Fredningsnævnets tilladelse til langtidscam-
pering som værende unødvendig, medens den påklagede afgørelse i øvrigt stad-
fæstes.

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-
sen er enstemmig.

Med venlig hilsen

~~i~/ c4JI':t,~.~.
~~~~hael Chrisliansen

fm.



REG. NR. d .J / 6"S: 000

FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
EgeDsevrj 15 • Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG. den 26/7 -BI

SR/I NR

Sk MOdtaget'
ov. og NatursfyreIsen

2 8 JULI 1988

Journal Dl.: Frs.108/88

Dags dato har man tilskrevet Naturistforeningen Fyn således:

Ved ansøgning fremsendt gennem landskabsafdelingen i
Fyns Amt ved skrivelse af 9. maj 198B har Naturistforeningen

II

• Fyn ansøgt om forlængelse af den tilladelse. som nævnet meddelte
ved skrivelse af 12. januar 1979 til campering på ejendommen
matr. nr. l bt, 3 i og 6 b Bøjden by, Horne. Frednin~snævnet
meddelte ved ovennævnte skrivelse tilladelse til fortsat cam-
pering for tiden indtil l. janaur 1988 på nærmere fastsatte vil-
kår. Fredningsnævnets afgørelse blev stadfæstet af overfrednings-
nævnet den 18. april 1988.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse i henhold til
naturfredningslovens § 47 og endvidere godkendelse fra fredningsk4
delse af 24. maj 1954, hvor fredningsnævnet sammen med næsselaugel
er påtaleberettiget.

Næsselauget har for sit vedkommende ved skrivelse af 7. juli
1988 anbefalet, at der meddeles dispensation.

Ved fremsendelsesskrivelsen har landskabsafdelingen Fyns
Amtskommune blandt andet udtalt:
II Fyns Amt anbefaler, at der meddeles tidsbegrænset dispensation
til l. janaur 1990 fra skovbyggelinien og den evt. fornødne dispel
sation fra fredningen til fortsat opstilling af campingvogne på
det hidtidige campingareal samt til bibeholdel~e af den opførte
toiletbygning og telefonboks med henblik på, at der i perioden
frem til tidsfristens udløb, tages stilling til den fremtidige
status for området omkring Hornenæs Skov som helhed.1I

~r Iv:.
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Skov-og Naturstyrelsen har i skrivelse af 26. april 1988
for sit vedkommende meddelt tilladelse til, at tilladelsen til
campingplads på det fredskovspligtige areal forlænges frem til
l. janaur 1990. Naturstyrelsen har understreget, at der ikke i
forlængelsesperioden kan gives tilladelse til nye investeringer
eller omfattende forbedringer, og styrelsen har endvidere forudsat
at Fyns Statsskovdistrikt bliver inddraget i planlægningen af om-
rådets fremtidige status, og endelig forudsat at forholdene herom
er afklaret inden l. januar 1990.

Fåborg kommune har i skrivelse af 6. november 1987 til Fyns
Amtskommune anbefalet, at tilladelsen forlænges.

Fredningsnævnet meddeler herved, at tilladelsen af 12. janau
1979 forlænges på samme vilkår, som er indeholdt i skiivelsen af
12. janaur 1979, således at campingpladsen kan blive liggende
in d t i l l. j a n u a r l990 • T i II ad e lsen m e d de les i hen h o ld t il nat u r-
fredningslovens § 47 og endvidere i henhold til naturfredningslo-
vens § 34 og omfatter også den fornødne dispensation fra fredninge
til fortsat opstilling af campingvogne samt bibeholdelse af toi-
letbygning og telefonboks.

Udover de tidligere i nævnets skrivelse af 12. januar 1979
stillede betingelser, betinges tilladelsen også af, at der inden
tidsfristens udløb tages stilling til den fremtidige status for om
rådet Hornenæs Skov som helhed.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for overfred-
ningsnævnet,Slotsmarken 15,2970 Hørsholm.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse,
Fyns Amtskommune m.fl., der ligeledes inden 4 uger kan indbringe
nævnets afgørelse for overfredningsnævnet. om foranstående. "

Hvilket herved med

Skov-og Naturstyrelsen
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FOR
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Journal nr.: F r s. 271/ 1989

Nævnet har d.d. tilskrevet

Odense Staalskibsværft A/S,
Postboks 176,
5100 Odense C.

Ved skrivelse af 14. april 1983 meddelte Overfredninsnævnet på en
række nærmere anførte vilkår tilladelse til, at campingpladsen på
matr. nr. 5-fe m.fl. Horne by, Horne, som tilhører Ejendomsselskabet
Lindø A/S, kunne bibeholdes indtil l. januar 1990. Overfredningsnæv-
nets afgørelse var en stadfæstelse af fredningsnævnets afgørelse af
30. august 1982 med tilføjelse af to yderligere vilkår.

Campingpladsen er etableret efter en af Overfredningsnævnet meddelt
tidsbegrænset tilladelse, som første gang udløb den l. januar 1980,
hvorefter den, som ovenfor nævnt, blev forlænget til l. januar 1990.
Campingpladsen er etableret på ejendommen matr. nr. 5-fe m.fl., der
er omfattet af fredningskendelse af 24. maj 1954, hvorefter et 50-
60 ha stort areal på Horne og Bøjden Næs blev fredet. Ifølge fred-
ningskendelsen må der på arealerne blandt andet ikke foretages anden
bebyggelse, end hvad der er nødvendig for landbrug og skovbrug, uden
at der forinden indhentes godkendelse fra fredningsnævnet og Næsse-
lauget. Ejendommen er endvidere delvis omfattet af naturfredningslo-
vens § 46 om strandbeskyttelseslinien og af naturfredningslovens § 47
om skovbyggelinien.

!1

Odense Staalskibsværft har nu ved skrivelse af 17. august 1989 anmo-
det fredningsnævnet om at forlænge dispensationen i 10 år på samme
vilkår som hidtil, men principalt med en udvidelse af antallet af cam-
pingvogne fra 70 til 100, subsidiært alene 70 campingvogne, som fred-
ningsnævnet meddelte tilladelse til ved skrivelse af 2. december 1986.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns amts udvalg for
teknik og mIljø, der l skrivelse af 5. december 1989 har udtalt:



"at der meddeles dispensation fra fredning, fra skovbyggelinie og
fortidsmindebyggelinie efter naturfredningslovens § 34, § 47 og
§ 53 til fortsat campering på arealet frem til l. januar 2000 som
ansøgt og på de betingelser, som er foreslået i ansøgningen samt
på yderligere betlngelser, ~_tdet sikres, at områdets naturværdier
ikke yderllgere forringes eller tilsidesættes, og ~ der sikres det
offentlige ret til at foretage den nødvendige aktive pleje af arealet
til opretholdelse af de biologiske, kulturhistoriske og landskabelige
forhold."

Fåborg kommune har i skrivelse af 2. oktober 1989 udtalt, at de ikke
har indvendinger mod det ansøgte og har fremhævet, at kommunen den
12. september 1989 har meddelt zonetilladelse til det ansøgte, men
dog således, at der alene er meddelt tilladelse til max. 70 camping-
vogne.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet
at meddele tilladelse til det ansøgte i henhold til naturfredningslo-
vens § 34, § 46 og § 47.

Tilladelsen gælder i 10 år, således at den udløber l. januar 2000.
Tilladelsen meddeles på de samme vilkår, som Overfredningsnævnets
tilladelse af 14. april 1983 og hvilke vilkår, der er tinglyst på
ejendommen.

t
i
\1e,

Endvidere betinges tilladelsen af, at områdets naturværdier ikke for-
ringes eller tllsidesættes, og at der sikres det offentlige ret til
at foretage den nødvendige aktive pleje af arealet til opretholdelse
af de biologiske, kulturhistoriske og landskabelige forhold.

Nævnet har underrettet Fåborg kommune, Fyns amtskommunes landskabsafde-
ling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Over-
fredningsnævnet, om foranstående.

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

ilLu..-'. til, 1:" l:" "
Hans Chr. Poulsen

formand
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Nævnet har d.d. tilskrevet
Fåborg kommune
Teknisk Forvaltninq
Nørregade 4
5600 Fåborg.

1\
I
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Vedr. campingplads på ejendommen matr.nr.3-i,6-b og l-bt Bøjden by,
Horne.

Ved skrivelser af 12/11 1989 til Fåborg kommune og til Fyns amts
landskabsafdeling har Naturistforeningen Fyn ansøgt om forlænqelse
af tilladelsen til at drive campingplads på de ovennævnte matr.nre.
id e t d e n n u v æ re n d e t i 11 a d e ls e u d lø b e r d. l. j a_nu a r l990 •

Ved skrivelse af 21. januar 1977 meddelte fredningsnævnet tilla-
delse til opførelse af en vaske-og toiletrumsbygning på ovennævnte
ejendom på betingelse af

at tegninger og beliggenhedsplan nøje følges,
at bygningen nedrives og grunden planeres, såfremt der ikke opnås

forlængelse af foreningens overenskomst med landbrugsministe-
riet udover 1.1. 1988,

at' alle midlertidige toilet-oq vaskebygninger og lignende søværts
strandbeskyttelseslinien helt fjernes, samt

at de af amtskommunen i skrivelse af 30.4.og 11.11 1976 stil-
lede vilkår for pladsens brug nøje følges.

Ved skrivelse af 12. januar 1979 meddelte fredningsnævnet endvi-
dere en tilladelse til en udvidelse af campinqpladsen fra 28-40
enheder på vilkår, at den afskærmende beplantning omkrinq pladsen
bevares og vedligeholdes oq endvidere på de i ovennævnte skrlvelRe
af 21. januar 1977 vedrørende pladsens fortsatte brug anførte vil-
kår, saml tilladelse til fortsat campering for tiden indtil l.
januar 1988. Afgørelsen af 12.januar 1979 blev af Danmarks Natur-
frednlnqsforening indbragt for Overfredninqsn~vnet, som ved skrI-
velse af IB. april 1979 stadfæstede denne.
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Ved skrivelse af 26. juli 1988 meddelte fredningsnævnet i henhold
til naturfredningslovens § 47 og § 34 tilladelse til, at camping-
pladsen kunne blive liggende indtil l. januar 1990 på samme vilkår
som tidligere.

Fyns amts udvalg for teknik og miljø har ved skrivelse af B.decem-
ber 1989, der vedlægges, indstillet, at der meddeles dispensation
fra fredningen og fra skovbyggelinien efter naturfredningslovens §

34 og § 47 til fortsat campering frem til l. januar 2000 på fem
nærmere angivne betingelser.

Næsselauget har ved skrivelse af 24. januar 1990, som påtaleberet-
tiget vedrørende fredningsdeklarationen, anbefalet at Naturistfor-
eningens tilladelse til fortsat campering forlænges, og fyns Stats-
skovdistrikt har ved skrivelse af 4.marts 1990 som skovejer meddelt,
at det illtet har imod, at fredningsnævnet tillader det ansøgte.

for en ordens skyld skal det bemærkes, at nævnet ligesom Stats-
rnedskovdistriktet finder det uheldigV fortsatte tidsbegrænsede dispen-

sationer ,og nævnet vil på et tidspunkt indkalde de berørte parter
til et møde vedrørende fortsat drift ~f Naturfredningsforeningens v

og Odense Stålskibsværfts campingpladser på det fredede areal. (~l

Under henvisning til det ovenanførte meddeler fredningsnævnet herved
i medfør af naturfredningslovens § 34 og § 47 tilladelse til forlsa
campering indtill.januar 2000 på de hidtidige vilkår.

Nævnet har underrettet fyns amtskommunes landskabsafdeling m.fl.,
der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Over fred-
ningsnævnet, om foranstående.

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

~\ ~4.rq::~~~~
Hans Chf.Poulsen

formand

- - I
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

EseDlnej n . TeJefoD (09) 21169'

5700 SVENDBORG, den 30.07.1
jownat nr.: F. 56/1990

Faaborg Kommune
Bygge- og Plankontoret
Teknisk Forvaltning
Nørregade 4
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 21. februar 1990 har De på vegne ejeren af matr.
nr. 11 af m. fl. Horne by, Horne, ansøgt om fredningsnævnets til-
ladelse til opførelse af garage til opbevaring af skovredskaber,
traktor m.v., som erstatning for tidligere 32 m2 udhus på ejendom-
men. Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse " dels i
henhold til naturfredningslovens § 46, dels i henhold til natur-
fredningslovens § 34, idet der på ejendommen er tinglyst en fred-
ningskendelse med formål at sikre diger og særpræget skov.

I henhold til den tinglyste fredningskendelse kræver opførelse af
bygninger tilladelse fra fredningsnævnet og "Næsselauget". "Næsse-
lauget" har udtalt, at de intet at indvende imod opførelse af den
ønskede garage.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Landskabsafdelin-
gen, der i skrivelse af 7. maj 1990 har udtalt:

"Strandbeskyttelseslinien løber 100 m fra sædvanligt ud-
målingspunkt.
Faaborg kommune har oplyst, at ejendommen ikke er pålagt
landbrugspligt.
Ejeren har oplyst, at ejendommen p.t. ikke er beboet, at
udhuset er nødvendigt til beskyttelse af maskiner og af
såsæd og kunstgødning m.m., og at det tidligere hus blev
nedrevet for ca. 2 år siden af arvingerne efter den tid-
ligere ejer.

, .inisteriet
SRuv-og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ ~ '\ \ 't-C 00 I
Akt. nr. es S



Dette hus havde et areal pA 32 m2 og bestod nærmest af 2
gavltrekanter og 2 relativt stejle tagflader (et sAkaldt
A-hus), tækket med skifre.
Det redskabshus, der nu ønskes opført, er pA ca. 50 m2.
Der er tale om en noget anderledes bygningsprofil, idet
der nu regnes med bræddebeklædte sidesægge på ca. 2,5 m
i højden, og et sadeltag i Ondulineplader (ligner eter-
nitplader) med en rygningshøjde på ca. 4 m og en hæld-
ning på 25-30 grader.
Ca. 1,1 ha af ejendommen dyrkes som fritidslandbrug.
På grund af den bevoksede skrænt mod kysten er det umid-
delbart vanskeligt at fastlægge strandbeskyttelseslinien
i marken.
Imidlertid synes det af Amtets kortmateriale og især
luftfotos at fremgå, at beskyttelseslinien løber ca.
gennem bebyggelsen, og dermed vil de 18 m2, som red-
skabshuset ønskes udvidet med i forhold til det gamle,
formentlig kunne opføres landværts linien.
Det tidligere udhus giver under alle omstændigheder ba-
sis for anvendelse af § 46, stk. 5, f.s.v.a. de 32 m2,
og landskabsafdelingen vil ikke have indvendinger mod en
godkendelse af en bygning af denne størrelse og med et
udseende som i det foreliggende projekt.
Landskabsafdelingen vil dog efter omstændighederne ikke
have indvendinger mod, at usikkerheden om liniens kon-
krete forløb betragtes som en dispensationsmotiverende
omstændighed med hensyn til den 18 m2 store forøgelse
af redskabsskuret på ejendommen, hvis bygningsudvidel-
sen i forhold til det gamle hus foretages mod nord, væk
fra kysten, helst så langt inde i det nordvestlige hjør-
ne af ejendommen som praktisk muligt.
Derimod finder landskabsafdelingen ikke, at ejendommens
status som fritidslandbrug kan tillægges dispensations-
motiverende betydning m.h.t. udvidelsen, bl.a. fordi
fredningsnævnets hidtidige praksis i området har været
restriktiv (der tænkes her på nævnets sag, j. nr.
176/1989 om et redskabsskur på næsten-naboejendommen ma-
tr. nr. 11 ah smst., der ligger 125 m mod øst).
M.h.t. stuehusets tagmateriale har det ikke været muligt
at konstatere, om der tidligere har været stråtag eller,
hvornår det i givet fald måtte være lagt om.
Ejendommen er også omfattet af en fredning (reg. nr.
43106-03), der har til formål at sikre stendiger og
"særpræget skov", og bebyggelse ud over de til land- og
skovbruget nødvendige bygninger må ikke opføres uden
fredningsnævnet s og "Næsselaugets" godkendelse.

L t IU'I'~ I



Da ejendommen ikke er land- eller skovbrugsnoteret, er
disse godkendelser nødvendige.
Det er landskabsafdelingens holdning, at de landskabeli-
ge hensyn, der skal varetages med fredningen, ikke vil
blive tilsidesat ved opførelse af den påtænkte bygning,
og vi har derfor ingen indvendinger mod en sådan godken-
delse."

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet eenstemmigt har beslut-
tet at meddele tilladelse til det ansøgte i henhold til naturfred-
ningslovens § 46 og den på ejendommen tinglyste fredningskendelse,
jfr. naturfredningslovens § 34, på betingelse af,

at bygningen på intet tidspunkt kommer nærmere kysten end den
nedrevne, hvilket medfører, at en eventuel udvidelse må ske
landværts strandbeskyttelseslinien, og

at tagbeklædningen og vægbeklædningen sker med mørke materialer,
der ikke kan reflektere.

Næ~net har underretten den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns amts-
kommunes landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe
nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4
uger, jfr. naturfredningslovens § 58, stk. 6.
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Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 B.

Hans Chr. Poulsen
formand
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Dato: 30, september, 1992
Journal nr.: Fr s. 12 5 / 19 9 2

Faaborg Kommune
Bygge- og Plankontoret
Teknisk Forvaltning
Nørregade 4
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 8. maj 1992 har kommunen på vegne ejeren af
matr. nr. 5 fe m. fl. Horne by, H9rne, Hornenæs Skov 3, ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til udvidelse af eksisterende toi-

letbygning med 22,20 m2.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse i henhold til
naturfredningslovens § 46 - strandbeskyttelseslinien, § 47 -
skovbyggelinien og § 34 - fredningskendelse af 24. maj 1954.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amts land-
skabsafdeling, der i skrivelse af 16. juni 1992 har udtalt:

"Fredningsnævnet for Fyns Amts sydlige fredningskreds
har den 20. maj 1992 anmodet amtet om en udta12lse til
ansøgning om opførelse af tilbygning på 22,5 m til den
eksisterende toiletbygning på ovennævnte campingplads.

..
Bygningen skal in~eholde køkken til brug for camping-
pladsens gæster.
Arealet er omfattet af en fredningskendelse af 24. maj
1954 og af skovbyggelinie. Der er meddelt tidsbegrænset
tilladelse til bibeholdelse af campingpladsen med byg-
ninger indtil den 1. januar 2000.
Faaborg Kommune har intet at indvende mod det ansøgte,
såfremt tilladelsen tidsbegrænses til den 1. januar
2000.
Amtet skal, på baggrund af byggeriets beskedne omfang,
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ikke udtale sig mod, at nævnet meddeler dispensation
fra fredningen og skovbyggelinien indtil den 1. januar
2000."

Næsselauget har ved skrivelse af 28. juli 1992 udtalt, at de intet
har at indvende mod det ansøgte.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele tilladelse til det ansøgte i medfør af naturfred-
ningslovens § 34, jfr. den på 'ejendommen tinglyste fredningsken-
delse, : 46 og § 47.

Nævnet har underrettet Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Amts land-
skabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets af-
gørelse for Naturklagenævnet 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.

k ~1(,.,,!?~~.
Hans Chr. Poulsen
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Dato: 16. f e br u a r 19 94

Journal nr.: f r s. 47 a / 1992

Faaborg Kommune
Rådhuset
5600 Faaborg

Faaborg kommune har fremsendt en ansøgning på vegne Naturistfore-
ningen Fyn, Sønderhjørnevej 22, 5600 Faaborg, om tilladelse til
opførelse af 3 stk. campinghytter hver med målene 3,48 x 3,80 m
på ejendommen matr. nr. 6-b, Bøjden by, Horne.

Ejendoæmen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 24. maj
1954 om fredning på Horne og Bøjden Næs, hvori det bl.a. hedder:

"

Der må endvidere ikke på arealerne foretages bebyggel-
se 'udover de til landbruget og skovbruget nødvendige
bygninger, uden at der forinden indhentes godkendelse
fra fredningsnævnet såvel som fra "Næsselauget" af byg-
ningstegninger og beliggenhedsplan m.v.

"

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Fyns Amt har i skrivelse af 24. august 1993 bl.a. udtalt:

II
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Fyns Amt har den 10. november 1992 via Faaborg Kommune
modtaget ansøgning fra Naturistforeningen Fyn om tilla-
delse til opstilling af 3 campinghytter på ovennævnte
campingplads.
Faaborg Kommune anbefaler det ansøgte.
Den 18. december 1992 har Fredningsnævnet anmodet om en
udtalelse til sagen.
Hytterne ønskes opstillet på det areal på ca. 5000 m2
af matr. nr. 6-d, der er tilladt anvendt til campering
efter sommerhuslov/campingreglement, zoneloven og efter
naturfredningsloven.
Amtet har den 18. maj 1993 modtaget brev fra Fyns
Statsskovdistrikt, som fraråder yderligere urbanisering
af området.
Det fremgår endvidere af brevet, at forholdet tll skov-
loven for så vidt angår den del af pladsen, der er om-
fattet af fredskov, ikke er afklaret.
Det vil være afgørende for den fortsatte anvendelse af
pladsen til campering, at den fornødne tilladelse efter
skovloven indhentes.
Campingpladsen er omfattet af en fredningskendelse af-
sagt den 24. maj 1954.

Fredningsnævnet har den 29. marts 1990 meddelt tilla-
delse efter den dagældende naturfredningslovs § 34 og §
47 til fortsat campering indtil 1. januar 2000 på de
hidtidige vilkår.
Området er i regionplan markeret som negativ afgrænset
areal.
Dette har sin baggrund i områdets fredningsmæssige in-
teresser.
Campingpladsen har ikke tilladelse til interopbevaring
af campingvogne, og der var i tidligere deklaration fra
landbrugsministeriet vilkår om, at udeboende camping-
vogne og telte ikke må efterlades på pladsen.
På baggrund af de fredningsmæssige interesser i området
finder amtet, at man bør være tilbageholdende med at
meddele tilladelse til byggeri på pladsen ud over det,
der er nødvendigt til sanitære installationer, telefon
o.l.
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På den baggrund indstilles det hermed til fredningsnæv-
net, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensa-
tion fra fredningen til opførelse af hytter.
Det bemærkes, at opførelse af hytterne kræves dispensa-
tion fra naturbeskyttelseslovens skovbyggeliniebestem-
melser. Udlejning af disse i forbindelse med camping-
pladsen kræver tilladelse fra amtet efter campingregle-
mentet.

"

Fredningsnævnet har afhold~ møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet oplyste ansøgeren, at de 3 hytter ikke skal have el-in-
stallationer eller vandinstalletioner. De vil blive placeret ba-
gest på pladsen ved indgangen, som vist på vedlagte tegninger,
skjult af hæk m.v. Hytterne er beregnet til navnlig lette cykeltu-
rister. Ansøgeren oplyste videre, at, såfremt tilladelsen til
fortsat at drive campingpladsen ikke forlænges efter år 2000, skal
hytterne selvfølgelig også fjernes. Endvidere var man indforstået
med, at, såfremt man får tilladelsen til at placere 3 træhytter på
stedet, skal disse fratrækkes de antal campingvogne, som de i for-
vejen har tilladelse til at placere.

Fyns Amt, Statsskovdistriktet og Danmarks Naturfredningsforenings
repræsentanter tilsluttede sig Fyns Amts ovennævnte udtalelser,
hvorefter amtet har indstillet, at der meddeles afslag på det an-
søgte.

Næsselauget har meddelt godkendelse til det ansøgte.

Frednin[snævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Nævnet har lagt vægt på, at hytterne ikke placeres således, at de
vil virke skæmmende, og at de vil blive mindre synlige i landska-
bet end campingvognene. Endvidere vil der ikke blive tale om en



udvidelse af antallet af campingvogne/hytter, og endelig er ejeren
bekendt med, at hytterne skal fjernes, såfremt der ikke bliver
meddelt tilladelse til forlængelse af campingpladsen efter år
2000, hvorved bemærkes, at campingpladsen efter det fra Faaborg
kommune oplyste, og det fredningsnævnet ved selvsyn har konsta-
teret, er en velfungerende campingplads.

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 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.

lit
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Dato: 16. f e br u a r 19 94
Journal nr.: f r s. 47 a / 1992

Faaborg Kommune
Rådhuset
5600 Faaborg

Faaborg kommune har fremsendt en ansøgning på vegne Naturistfore-
ningen Fyn, Sønderhjørnevej 22, 5600 Faaborg, om tilladelse til
opførelse af 3 stk. camping hytter hver med målene 3,48 x 3,80 m
på ejendommen matr. nr. 6-b, Bøjden by, Horne.

Ejendommen e~ omfattet af fredningsnævnets kendelse af 24. maj
1954 om fredning på Horne og Bøjden Næs, hvori det bl.a. hedder:

"

e
Der må endvidere ikke på arealerne foretages bebyggel-
se udover de til landbruget og skovbruget nødvendige
bygninger, uden at der forinden indhentes godkendelse
fra fredningsnævnet såvel som fra "Næsselauget" af byg-
ningstegninger og beliggenhedsplan m.v.

"

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Fyns Amt har i skrivelse af 24. august 1993 bl.a. udtalt:

"
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Fyns Amt har den 10. november 1992 via Faaborg Kommune
modtaget ansøgning fra Naturistforeningen Fyn om tilla-
delse til opstilling af 3 campinghytter på ovennævnte
campingplads.
Faaborg Kommune anbefaler det ansøgte.
Den 18. december 1992 har Fredningsnævnet anmodet om en
udtalelse til sagen.
Hytterne onskes opstillet på det areal på ca. 5000 m2
af matr. nr. 6-d, der er tilladt anvendt til campering
efter sommerhuslov/campingreglement, zoneloven og efter
naturfredningsloven.
Amtet har den 18. maj 1993 modtaget brev fra Fyns
Statsskovdistrikt, som fraråder yderligere urbanisering
af området.
Det fremgår endvidere af brevet, at forholdet til skov-
loven for så vidt angår den del af pladsen, der er om-
fattet af fredskov, ikke er afklaret.
Det vil være afgørende for den fortsatte anvendelse af
pladsen til campering, at den fornødne tilladelse efter
skovloven indhentes.
Campingpladsen er omfattet af en fredningskendelse af-
sagt den 24. maj 1954.

Fredningsnævnet har den 29. marts 1990 meddelt tilla-
delse efter den dagældende naturfredningslovs § 34 og §
47 til fortsat campering indtil 1. januar 2000 på de
hidtidige vilkår.
Området er i regionplan markeret som negativ afgrænset
areal.
Dette har sin baggrund i områdets fredningsmæssige in-
teresser.
Campingpladsen har ikke tilladelse til interopbevaring
af campingvogne, og der var i tidligere deklaration fra
landbrugsministeriet vilkår om, at udeboende camping-
vogne og telte ikke må efterlades på pladsen.
På baggrund af de fredningsmæssige interesser i området
finder amtet, at man bør være tilbageholdende med at
meddele tilladelse til byggeri på pladsen ud over det,
der er nødvendigt til sanitære installationer, telefon
o .l .
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På den baggrund indstilles det hermed til fredningsnæv-
net, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensa-
tion fra fredningen til opførelse af hytter.
Det bemærkes, at opførelse af hytterne kræves dispensa-
tion fra naturbeskyttelseslovens skovbyggeliniebestem-
melser. Udlejning af disse i forbindelse med camping-
pladsen kræver tilladelse fra amtet efter campingregle-
mentet.

"

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet oplyste ansøgeren, at de 3 hytter ikke skal have el-in-
stallationer eller vandinstalletioner. De vil blive placeret ba-

tt gest på pladsen ved indgangen, som vist på vedlagte tegninger,
skjult af hæk m.v. Hytterne er beregnet til navnlig lette cykeltu-
rister. Ansøgeren oplyste videre, at, såfremt tilladelsen til
fortsat at drive campingpladsen ikke forlænges efter år 2000, skal
hytterne selvfølgelig også fjernes. Endvidere var man indforstået
med, at, såfremt man får tilladelsen til at placere 3 træhytter på
stedet, skel disse fratrækkes de antal campingvogne, som de i for-
vejen har tilladelse til at placere.

Fyns Amt, Statsskovdistriktet og Danmarks Naturfredningsforenings
repræsentanter tilsluttede sig Fyns Amts ovennævnte udtalelser,
hvorefter amtet har indstillet, at der meddeles afslag på det an-
søgte.

Næsselauget har meddelt godkendelse til det ansøgte.

Frednin[snævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Nævnet har lagt vægt på, at hytterne ikke placeres således, at de
vil virke skæmmende, og at de vil blive mindre synlige i landska-
bet end campingvognene. Endvidere vil der ikke blive tale om en



udvidelse af antallet af campingvogne/hytter, og endelig er ejeren
bekendt med, at hytterne skal fjernes, såfremt der ikke bliver
meddelt tilladelse til forlængelse af campingpladsen efter år
2000, hvorved bemærkes, at campingpladsen efter det fra Faaborg
kommune oplyste, og det fredningsnævnet ved selvsyn har konsta-
teret, er en velfungerende campingplads.

Nævnets afgørelse kan i medfar af naturbeskyttelseslovens § 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-tt geberettigede.

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

1=,'/ v kil
( S Raunholt~
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Dato: 4. marts 2002
Journal nr.: Frs. 36/99

Ejendomsselskabet Lindø A/S
Bycentret
Postboks 27
5330 Munkebo

Ved skrivelse af 25. juni 1999 har Odense Stålskibsværft A/S ansøgt fredningsnævnet om
principalt tidsubegrænset, subsidiært tidsbegrænset dispensation fra fredningskendelsen af 24 .
maj 1954 til, at campingpladsen på matr. nr. 5-fe, 50-c, 53-m og 56-d, alle Horne by, Horne,
som tilhører Odense Stålskibsværft A/S, fortsat kan drives som campingplads.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 24. maj 1954, der bestemte, at bety-
delige arealer på Horne Næs vil være at frede, særlig ved fredning af stengærder, og endvide-
re hedder det i kendelsen: "Der må endvidere ikke på arealerne foretages bebyggelse udover
de til landbruget og skovbruget nødvendige bygninger, uden at der forinden indhentes godken-
delse fra fredningsnævnet såvel som fra "Næsselauget".

Det fremgår af sagen, at Ejendomsselskabet Lindø A/S endvidere har ansøgt om udvidelse af
antallet af sæsonpladser . Dette spørgsmål er ikke underlagt fredningsnævnets kompetence,
men afgøres af Fyns Amt.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen den 20. december 1999. Under mø-
det blev det oplyst, at fredningsnævnet gennem årene har meddelt tilladelse til, at Odense Stål-
skibsværft A/S kunne opretholde campingpladsen. Tilladelserne er blevet meddelt på vilkår
som Overfredningsnævnets tilladelse af 14. april 1983, hvilke vilkår blev tinglyst på ejendom-
men.

Fyns Amt, Faaborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Fyns Statsskovdistrikt
har ikke haft bemærkninger til en tidsubegrænset dispensation, men anført, at det skal ske på
Ilærmere vilkår.

Fyns Amt har herefter den 8. november 2000 fremsendt de vilkår, som amtet mener skal stil-
les for en tidsubegrænset tilladelse til at drive campingpladsen, så l:;engecampingpladsen dri-
ves og ejes af Odense Stålskibsværft A/S. Vilkårene er følgende:

• Arealet skal til stadighed holdes pænt og ryddeligt. Der ma således ikke hc;l:l,C6o;;j...:'J.;,:.n
former for affald eller foretages oplag på stranden eller på de tilgrænsende, fredede skov-

.I

arealer.

• Offentligheden har ret til at parkere på campingpladsens parkeringsplads og færdes til fods
ad stien til stranden samt benytte det udyrkede areal mellem campingpladsen og stranden.

~"'~;'J\.\lJji ... , •• , • ,.,11 +" . +l;Jgw ; •• • L '; ~ p
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• Der må ikke opføres bygninger inden for en afstand af 40 meter fra fortidsmindet på matr.
nr. 56-d eller opstilles telte inden for en afstand af 20 meter fra fortidsmindet.

• Områdets naturværdier må ikke forringes eller tilsidesættes, og der skal sikres det offentli-
ge ret til at foretage den nødvendige, aktive pleje af arealet til opretholdelse af de biologi-
ske, kulturhistoriske og landskabelige forhold.

• Fredskovsarealerne skal drives i overensstemmelse med anvisninger fra Fyns Statsskovdi-
strikt.

• Fyns Amts vilkår for en tilladelse efter Campingreglementet skal overholdes.

• Alle bygninger og andre indretninger skal fjernes, såfremt pladsen nedlægges.

Næsselauget har i skrivelse af 22. november 2001 udtalt, at lauget ikke har indvendinger mod
det ansøgte .

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tidsubegrænset tilladelse til at opretholde campingpladsen,
så længe campingpl~dsen drives og ejes af Odense Stålskibsværft A/S.

Tilladelsen er på følgende vilkår:

• Arealet skal til stadighed holdes pænt og ryddeligt. Der må således ikke henlægges nogen
former for affald eller foretages oplag på stranden eller på de tilgrænsende, fredede skov-
arealer.

• Offentligheden har ret til at parkere på campingpladsens parkeringsplads og færdes til fods
ad stien til stranden samt benytte det udyrkede areal mellem campingpladsen og stranden.

• Der må ikke opføres bygninger inden for en afstand af 40 meter fra fortidsmindet på matr.
nr. 56-d eller opstilles telte inden for en afstand af 20 meter fra fortidsmindet.

• Områdets naturværdier må ikke forringes eller tilsidesættes , og der skal sikres det offentli-
ge ret til at foretage den nødvendige, aktive pleje af arealet til opretholdelse af de biologi-
ske, kulturhistoriske og landskabelige forhold.

• Fredskovsarealerne skal drives i overensstemmelse med anvisninger fra Fyns Statsskovdi-
strikt.

• Fyns Amts vilkår for en tilladelse efter Campingreglementet skal overholdes.

• Alle bygninger og andre indretninger skal fjernes, såfremt pladsen nedlægges.

Under disse vilkår og under hensyn til, at fredningsnævnet gennem årene flere gange har med-
delt tidsbegrænset tilladelse, og campingpladsen fungerer tilfredsstillende, finder frednings-
nævnet ikke, at en tilladelse vil stride mod fred?ingens formål.

/

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1.
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Natur-
klagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Afgørelsen med vilkår vil være at tinglyse på ejendommen ved fredningsnævnets foranstalt-
ning. Tinglysningsafgiften betales af Odense Stålskibsværft A/S.

, . Raunholt ~
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Dato: 4. marts 2002
Journal nr.: Frs. 66/99

Deres j .nr.: 8-70-51-8-431-1999
Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

Fyns Amt har fremsendt en ansøgning fra Naturistforeningen Fyn om tidsubegrænset forlæn-
gelse af den personlige tilladelse til Naturistforeningen Fyn til at drive campingplads incl. ud-
lejning af 3 campinghytter på naturistforeningens ejendom matr. nr. l-bt, 3-i og 6-b Bøjden
by, Horne.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 24. maj 1954, der bestemte, at bety-
delige arealer på Horne Næs vil være at frede, særlig ved fredning af stengærder og endvidere
hedder det i kendelsen: "Der må endvidere ikke på arealerne foretages bebyggelse udover de
til landbruget og skovbruget nødvendige bygninger, uden at der forinden indhentes godken-
delse fra fredningsnævnet såvel som fra "Næsselauget".

Det fremgår af sagen, at campingpladsen blev etableret i 1961 på grundlag af en deklaration
fra landbrugsministeriet. Efter etablering af sanitetsbygning fik naturistforeningen i 1979 tilla-
delse frem til 1. januar 1990, hvilken tilladelse blev forlænget i en lO-årig periode frem til l.
januar 2000. I 1992 blev der meddelt tilladelse til opstilling af 3 campinghytter.

Vedrørende ejerforholdet er det oplyst, at Naturistforeningen Fyn er ejer af matr. nr. 3-i Bøj-
den by, Horne, Andelsforeningen "Bøjden Næs" er ejer af matr. nr. l-bt Bøjden by, Horne,
og matI. nr. 6-b Bøjden by, Horne.

Alle andelsbeviser er købt af Naturistforeningen Fyn, og andelsforeningens bestyrelse er iden-
tisk med naturistforeningens bestyrelse. Det er i praksis naturistforeningen, som driver cam-
pingpladsen, og til daglig skelnes ikke mellem naturistforeningen og andelsforeningens ejen-
domme og tilhørende forpligtelser. Konstruktionen med andelsforeningen blev lavet for at
skaffe midler til køb af parcellerne.

Fredningsnævnet afholdt den 20. december 1999 møde og besigtigelse til behandling af ansøg-
ningen om en tidsubegrænset dispensation, således at dispensationen var "personlig" til Natu-
ristforeningen Fyn til at drive campingpladsen inel. udlejning af 3 campinghytter.

Fyns Amts, Fyns Statsskovdistrikts og Faaborg kommunes repræsentanter var enige i, at der
kunne meddeles en tidsubegrænset tilladelse på nærmere fastsatte vilkår. Amtet og statsskov-
distriktet ville drøfte vilkårene, navnlig pleje af stævningsskoven.

Under mødet aftaltes det endvidere, at der blev fremsendt relevante bilag til oplysning om
ejerforholdene .
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Fyns Amt har herefter den 8. november 2000 indstillet, at der kan gives en tidsubegrænset til-
ladelse til campingpladsen, så længe campingpladsen ejes og drives af Naturistforeningen Fyn
på følgende vilkår:

• Den afskærmende beplantning omkring pladsen skal bevares og vedligeholdes.
• Alle bygninger og andre indretninger skal fjernes, såfremt pladsen nedlægges.
• Stævningsskoven skal drives i overensstemmelse med anvisninger fra Fyns Statsskovdi-

strikt.
• Fyns Amts vilkår for en tilladelse efter campingreglementet skal overholdes.

Vilkåret vedrørende stævningsskoven er tiltrådt af Fyns Statsskovdistrikt.

Næsselauget har herefter behandlet ansøgningen på et bestyrelsesmøde og den 22. november
2001 meddelt, at Næsselauget ikke har bemærkninger til ansøgningen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet, der gennem årene flere gange har meddelt tidsbegrænset dispensation til
campingpladsen, meddeler herved en tidsubegrænset tilladelse til, at campingpladsen kan
fortsætte som hidtil, så længe campingpladsen ejes og drives af Naturistforeningen Fyn, og
der ikke sker ændringer i de ejerforhold, der er nævnt ovenfor, nemlig at matr. nr. 3-i Bøjden
by, Horne, ejes af Naturistforeningen Fyn, og matr. nr. l-bt og 6-b, begge Bøjden by, Horne,
ejes af Andelsforeningen "Bøjden Næs" .

Den tidsubegrænsede tilladelse er meddelt på følgende vilkår:

• Den afskærmende beplantning omkring pladsen skal bevares og vedligeholdes.
• Alle bygninger og andre indretninger skal fjernes, såfremt pladsen nedlægges.
• Stævningsskoven skal drives i overensstemmelse med anvisninger fra Fyns Statsskovdi-

strikt.
• Fyns Amts vilkår for en tilladelse efter campingreglementet skal overholdes.

Under disse betingelser finder nævnet ikke, at en tidsubegrænset dispensation vil stride mod
fredningens formål.

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

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

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

Afgørelsen med vilkår vil være at tinglyse ved"fredningsnævnets foranstaltning på de respekti-
ve ejendomme. Naturistforeningen Fyn skal betale tinglysningsafgiften .

. Raunnoltr-
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520 Dato: 18. juli 2003
Journal nr.: Frs. 55/2002

Deres j .nr.: 8-70-51-41-431-58-2002
Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense S0

Fyns Amt har ved brev af 5. november 2002 fremsendt en ansøgning, som amtet har mod- ,,~
taget fra Skovdyrkerforeningen for Vejle Amt på vegne KFUM-spejderne i Danmark, om __
tilladelse til at etablere 3 shelters til primitiv overnatning samt et muldtoilet på KFUM-
spejdernes ejendom, matr. nr. 7-n Bøjden by, Horne.

Ejendommen er på ca. 1,4 ha og er en parcel i skoven Bøjden Næs. Ejendommen er regi-
streret som fredskov. Ejendommen er endvidere omfattet af fredningen "Horne og Bøjden
Næs" ved fredningskendelse afsagt den 24. maj 1954 med henblik på sikring af stendige og
bevaring af særpræget skov. Fredningen indeholder endvidere bestemmelse om, at der ikke
må foretages bebyggelse udover de til landbruget og skovbruget nødvendige bygninger
uden fredningsnævnets godkendelse.

Det fremgår videre af brevet, at Fyns Amt i 1999 har givet lovliggørende tilladelse i hen-
hold til planlovens § 35 til ændret anvendelse af ejendommen til lejrplads for spejderne.

Shelterne ønskes etableret på en lille, åben plads på den sydlige del af ejendommen. Der er
tale om traditionelle, lave shelters på 4 x 5 meter til primitiv overnatning. Formuldnings-
toilettet ønskes etableret på den nordligste del af ejendommen ved vandforsyningen.

Fyns Amt har i fremsendelsesbrevet anbefalet det ansøgte på vilkår, at bygningerne fjer-
nes, hvis ejendommens brug som opholdsareal for spejderne ophører.

Fyns Statsskovdistrikt har den 6. december 2001 givet tilladelse efter skovloven til etable-
ring af shelters og muldtoilet på nærmere angivne vilkår.

Næsselauget har som medpåtaleberettiget i henhold til fredningsafgørelsen udtalt, at Næs-
selauget ikke har indvendinger mod det ansøgte på vilkår, at bygningerne skal bygges af
træ og placeres, så de ikke virker skæmmende, og eventuel maling indpasses i landskabet,
og såfremt ejendommens brug som opholdsareal m. v. for spejderne ophører, skal bygnin-
gerne fjernes.

Faaborg kommune har anbefalet det ansøgte, men på den betingelse, at der ikke anvendes
muJdtoilet, men i stedet en opsamlingstank.
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KFUM-spejderne har herefter ved brev af 12. juni 2003 erklæret sig indforstået med, at
der anvendes opsamlingstank i stedet for muldtoilet.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at bygningerne
fjernes, når de ikke længere anvendes af spejderne, og at bygningerne indpasses harmonisk
i landskabet. Fredningsnævnet finder herefter ikke, at det ansøgte strider mod fredningens
formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives 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 frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Faaborg-Midtfyn Kommune 
på vegne af lodsejer 
 
 
 
 

Formandsafgørelse af 14. november 2022 
 
 
Ansøgning om dispensation til etablering af jordvarmeanlæg 
 
Faaborg Midtfyn-Kommune har ved mail af 3. maj 2022 på vegne af lodsejeren fremsendt en ansøgning om 
dispensation til at etablere et jordvarmeanlæg på matr.nr. 11af Horne By, Horne på adressen Hornenæs 
Skov 4, 5600 Faaborg. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag som en formandsbeslutning i henhold til 
forretningsordenens § 10, stk. 5. 
 
Sagsfremstilling 
 
Vedhæftet fremsendelsesmailen er et oversigtsfoto visende placering af slangerne, skema til ansøgning om 
etablering af jordvarmeanlæg af 28. marts 2022 og en kort beskrivelse af varmepumpen. 
 
Ved mail af 27. september 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune fremsendt yderligere oplysninger om det 
ansøgte vedhæftet beskrivelse af det ansøgte, fotos visende udførelsesmetode og oversigtsfotos visende 
placeringen.  
 
Af en vedhæftet mail af 2. september 2022 fra VVS-installatøren til Faaborg-Midtfyn Kommune fremgår 
blandt andet følgende 
 
”… 
- Beskrivelse af udførelsesmetode: Jordvarmeslanger nedpløjes med slangenedlægger(se vedhæftede 
billeder) som trækker jordvarmeslangen ned i den ønskede dybde 90 cm. Når jordvarmeslangen er på 
plads, køres der et par gange frem og tilbage over området. Derved opnår man, at jorden trykkes på plads 
og området er genskabt som før. Arealet hvor slangerne nedpløjes er græsbelagt se fotos. 
… 
der er ingen dele af udvendig anlæg der bliver synlige slanger indføres i kælder under jorden og der er 
ingen samlebrønd. 
…” 
 
Ved mail af 8. november 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune uden bemærkninger videresendt mail af 3. 
november 2022 fra ansøger. Af denne mail fremgår blandt andet: 
 
”… 
Jeg kan meddele, at jeg har drøftet dette med vores VVS´er og han siger, at vi uden problemer holder os 
mindst 1,5 meter fra diget – hvis to meter ønskes, så gør vi det. Vi vil bare gerne i jorden, så huset kan få 
varme. Det er intet problem herfra– vi har i sinde, at slangerne skal lægges så langt væk fra det beskyttede 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-19-2022 
Dato: 17. november 2022 



dige, som overhovedet muligt. Diget bliver derfor ikke påvirkes i forbindelse med jordbearbejdningen. 
Slangerne rykkes derfor så langt væk diget som muligt (mindst 1,5 meter fra kronekant).  
Vi kan ikke ligge slangerne på sydsiden af vejen, da dette ødelægger mulighederne for beplantning af skov, 
dyrehold og giver ligeledes udfordringer med nogle af de drænrør/spulebrønde, som findes på dette stykke. 
Jeg ser ingen grund til en fysisk besigtigelse, da alt kan ses fra luftfoto. Og vi garanterer, at diget ikke vil 
blive påvirket – og det vil en besigtigelse på nuværende tidspunkt ej heller kunne afklare. Vi holder den 
nævnte/ønskede afstand og det ændres ikke, uagtet om grunden besigtiges eller ej på nuværende 
tidspunkt. 
…” 
 
 
 

 
Den omtrentlige placering af det ansøgte er på kortet vist med blå stiplet linje. Fredningen er vist med skravering og 
gul linje. Beskyttede diger er vist med orange linje. 

 
Fredningen 
 
Området ligger inden for fredningen af Horne og Bøjden Næs, der blev fredet ved fredningsnævnets 
kendelse af 24. maj 1954. Fredningen har følgende bestemmelser: 
 
" Stengærderne fredes, således at der herefter ingensinde må fjernes eller ødelægges, og ej heller enkelte 
sten i gærderne må fjernes fra disse. Der må ikke graves eller pløjes så tæt ind til gærderne, at disse herved 
udsættes for ødelæggelse eller foretages andre handlinger, hvorved gærderne udsættes for forringelse 
eller ødelæggelse. Der må endvidere ikke på arealerne foretages bebyggelse udover de til landbruget og 
skovbruget nødvendige bygninger, uden at der forinden indhentes godkendelse fra fredningsnævnet såvel 
som fra "Næsselauget" af bygningstegninger og beliggenhedsplan m. v." 
 
Høring 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har i fremsendelsesmail af 27. september 2022 udtalt blandt andet følgende: 
 



”… 
Natura2000 og Habitatdirektivet. 
Nærmeste natura2000-område nr. 197 Flensborg Fjord, Bredegrund og farvandet omkring Als er ca. 1,3 
km.  Området er udpeget til beskyttelse af det marine dyre- og planteliv. En etablering af et 
jordvarmeanlæg vil ikke medføre en negativ påvirkning for arter eller naturtyper som er på 
udpegningsgrundlaget for det nævnte natura 2000 områder. Det samme gælder for Natura2000-området 
nr. 123 Bøjden Nor som ligger i en afstand ca. 1,7 km. 
  
I nærområdet for ejendommen Hornenæs Skov 4, 5600 Faaborg er der ikke registeret arter på 
habitatdirektivets bilag IV eller II som vil blive påvirket negativt af en etablering af et jordvarmeanlæg.    
  
Fredningen: 
Ud fra projektskitsen fremgår det at slangerne skal lægges meget tæt på det beskyttede dige, dige nr. 
15888. Det er ikke helt hensigtsmæssigt, da et af formålet med fredningen af området er at beskytte 
områdets særpræg i skov og diger. Digerne må derfor ikke påvirkes i forbindelse med jordbearbejdning. Det 
anbefales, at slangerne rykkes diget så langt væk diget som muligt (mindst en meter fra kronekant). Det 
mest optimale ville være at lægge slangerne på sydsiden af vejen, herved er man sikker på ikke at lave en 
påvirkning som strider imod fredningen.    
  
Kommunen vurderer, at etablering af jordvarme ved Hornenæs Skov 4, 5600 Faaborg ikke vil være i strid 
med fredningen vedrørende Horne og Bøjden Næs (Hornenæs Skov), hvis der holdes behørig afstand til 
dige nr. 15888. 
…” 
 
Videre fremgår følgende af fremsendelsesmailen fra Faaborg-Midtfyn Kommune af 3. maj 2022 vedrørende 
fortidsmindebeskyttelse: 
 
”… 
Da der er fortidsmindebeskyttelse på grunden, har jeg forespurgt Øhavsmuseet om deres bemærkninger og 
de er fremkommet med følgende: 
  
”Tak for din mail. Jeg har lige været inde og lave en arkivalsk kontrol af matriklen. Og jeg kan se, at den er 
omgivet af fredede jord-/stendiger på tre sider. På nabomatriklen ligger der en forsvarsskanse fra 
Svenskekrigene i midten af 1600-tallet. 
  
De skal blot være opmærksomme på, at de ikke må røre ved digerne uden at have søgt tilladelse (som hos 
jer i FMK).” 
…” 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Denne afgørelse træffes som en formandsbeslutning, da det ansøgte, således som det er beskrevet, 
skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, jf. forretningsordenens § 10, stk. 
5. 
 
Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune oplyste lægger formanden til grund, at en nedpløjning 
af jordvameslanger som ansøgt ikke vil beskadige det nærliggende dige, såfremt nedpløjningen foretages 
mindst 1 meter fra digets kronekant. Ansøgeren har oplyst, at nedpløjningen vil ske mindst 1,5 meter fra 



digets kronekant. Formanden finder under denne forudsætning, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål om at bevare digerne i området 
 
På denne baggrund, da der ikke vil være synlige indretninger over jorden efter etableringen og da det efter 
det af ansøgeren oplyste ikke vil være muligt at nedpløje varmeslangerne på sydsiden af den nærliggende 
vej, meddeler formanden dispensation som ansøgt. Det er en betingelse for den meddelte dispensation, at 
slagerne lægges mindst 1,5 meter fra digernes kronekant, og at digerne på ingen måde påvirkes.  
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke 
til hinder for den meddelte dispensation, ligesom formanden vurderer, at det ansøgte ikke vil skade 
integriteten af det nærmeste Natura-2000 område Nærmeste natura 2000-område nr. 197 
(Habitatområdenr. 173 og Fuglebeskyttelsesområdenr. 64) Flensborg Fjord, Bredegrund og farvandet 
omkring Als. 
 
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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