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OVERFhEDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------~_.-

År 1955, den laaugust, afsagde overfredningsnævnet p~ grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1174/1954 vedrørende anl~g af en motorvej p~ Fyn fra
Hjulbyviadukten til færgehavnen på Knudshoved •

Ved lov nr. 223 af 11/6 1954 § 2 bemyndigedes ministeren for
offentlige arbejder til bl. a. at lade anl~gge en vej på Fyn, udeluk-
kende for kørsel med motorkøretøjer, fra hovedvej nr. l ved Hjulbyvia-
dukten til færgehavnen på Knudshoved. Med hensyn til udførelsen af
denne vejstrækning er der i vedkommende folketingsudvalgs den 13/5 1954
afgivne betænkning udtalt følgende:

"Linieføringen for forbindelsesvejen på Fynssiden, som ikke er
n~rmere angivet i lovforslaget, finder udvalget ligeledes først bør
endeligt fastlægges efter forhandling, for dennes vedkommende med
Svendborg amtsr~d og Nyborg byråd, hvilket ministeren har tiltr·ådt."

I henhold til naturfredningslovens § 9 har spørgsmålet om vej-
føringen v~ret forelagt fredningsnævnet for Svendborg amt, som har
behandlet sagen i et den 4/10 1954 afholdt møde.

Som grundlag for forhandlingen forel~ to af vejdirektoratet udar-
bejdede vejprojekter. Efter det projekt, som vejdirektoratet ønsker
at gennemføre, går vejen i en bue fra Hjulby mod øst og~d mod Knuds-
hoved. Dette projekt kaldes i sagen "den store bue". Efter det andet
projekt, som vejdirektoratet tager afstand fra, følger vejen hoved-
sagelig jernbanelinien fra Hjulby til Nyborg. Dette projekt kaldes
i sagen "fugleflugtslinientI.

I en udskrift af fredningsnævnet s protokOl vedrørende det nævnte
møde hedder det:

"Et flertal af nævnets medlemmer var mest stemt for det projekt,
der fører vejen langs jernbanen, medens et af medlemmerne, borgmester



2.
l- Bjerring, var enig med vejdirektoratet i dettes forslag.

Der var i betragtning af de vanskeligheder, der var forbundet med
projektet langs banen, enighed om, såfremt vejdirektoratets forslag
gennemføres, at henstille, at vejen på "Øen" føres så langt mod vest
som muligt, så strandbredden, sommerbyen og idrætspladsen skånes og
på den anden side, at der tillige tages størst muligt hensyn til golf-
banen. "

I en "indstilling" til vejdirektoratet af 15. oktober 1954 gjorde
fredningsnævnet nærmere rede for sin stilling til sagen.

Fredningsnævnets vedtagelse er indanket for overfredningsn~vnet af
Avnslev-Bovense sogneråd med påstand om, at der af fredningsmyndighederne

_)nedlægges forbud mod gennemførelsen af "den store bue". Sognerådet anfø-
rer bl.a., at dette projekt vil ødelægge store skønhedsværdier, at det

tt medfører vanskeligheder og ulemper ved driften af de landbrugs- og skov-
~)arealer, det gennemskærer, og at vejen bliver længere og det beslaglagte

landbrugs- og skovareal større end efter det andet projekt.
Overfredningsnævnet har den 19/3 1955 besigtiget de påg~ldende

arealer samt drøftet sagen med rep~sentanter for Avnslev-Bovense sogne-
råd, Svendborg amtsråd, Nyborg byråd, ministeriet for offentlige arbej-
der og landbrugsministeriet. I forhandlinger~e deltog endvidere kammer-
herre G. luel, luelsberg, som ejer arealer, der i stor udstrækning
berøres af de to projekter.

Det er oplyst, at et overvejende flertal i Nyborg byråd ønsker
gennemførelse af projektet "den store bue". Svendborg amtsråd har ikke
ment at kunne tage stilling til spørgsmålet og har i så henseende anført,

•
at der ikke foreligger nogen detailprojektering af vejføringen langs

,jernbanen.
Overfredningsnævnet har efter besigtigelsesmødet anmodet vejdirekto-

~ratet om fyldigst mulige oplysninger vedrørende de to vejføringer. Vej-
direktoratet har i sin svarskrivelse af 4. april 1955 gjort rede for de
hovedhensyn, som har ført vejdirektoratet til at vælge "den store bue".
Med skrivelsen fulgte en oversigt over de skønnede udgifter ved de to
linieføringer.

Ifølge denno oversigt vil udgifterne ved vejføringen "den store bue"
blive 13.297.000 kr., medens udgifterne ved vejføringen langs jernbanen
v~l beløbe sig til 17.049.000 kr. Vejdirektoratet bem~rker, at det ved
eu sammenligning af udgifterne må tages i betragtning, at der i over-
:llaget for linien langs banen er medregnet 400.000 kr. til ombygning af

,laden nuv~rende bro for Frisengaardsvej under banen, hvilken ombygning
• o.c ønsket af Nybor'g byråd, og 500.000 kr. til ombygning af den nuværende
l

bro for Christianslundsvej under banen, hvilken ombygning vejdirektoratet
\

"
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ikke vil finde det rimeligt at bekoRte, men som bliver nødvendig, såfremt
linien la~~3 banen v~lges.

Efter overfredningsnævnets opfattelse vil en vejføring efter projektet
"den store bue" gribe forstyrrende ind i den bestående tilsta.nd på om"
råder, som på grund af deres skønhed har væsentlig betydning for almen-
hedcn, se naturfredningslovens § 9, l. stk., jfr. § l, l. stk., idet
vejcn navnlig vil gennembryde nogle landskabeligt meget smukke landbrue8-
og skovarealer under Iuelsberg og den Nyborg købstadkommune tilhørende,
ved Storeb~lt lidt nord for Nyborg beliggende skov Christianslund, som
besøges af mange af Nyborgs beboere. Derimod vil vejføringen langs jern-

~ban~n ikke i n~r så høj grad gribe forstyrrende ind i landskabet.
Som sagen fOI'eligger bliver spørgsmålet herefter, om det vejan-

4t l~g, som ifølge den ovennævnte lov nr. 223 af ll. juni 1954 skal iværk-
~sættl;s, vejteknisk og økonomisk forsvarligt kan gennemføres i overens-

) stemmeIse med det projekt, hvorefter vejen ,i det væsentlige følger
j ernbanen.

I så henseende lægger overfredningsn~vnet afgørende vægt på den
mGget store merudgift, som ifølge de af vejdirektoratet givne oplysnin-

r. gar vil ~re forbundet med gennemførelsen af dette projekt i sammenlig-
J ning med udgiften ved gennemførelsen af projektet "den store bue". I

betragtning af denne merudgift, som bl. a. beror på,at projektet vil
medføre nedrivning af et betydeligt antal beboelseshuse, mener overfred-
ningsnævnet ikke at kunne træffe en afgørelse, som udelukker gennem-
førelsen af projektet "den store bue".

T h i b e s t e m ID e s :
Fredningsnævnets vedtagelse af 4. oktober 1954, hvorefter nævnet

ikke har villet forbyde anl~g af en motorvej fra Hjulby i en bue mod øst
4 og syd mod Knudshoved, stadfæstes.

'.

Udskriftens rigtighed
bekr'llftes.

~ F.Gr7
overfredningsn~vnets sekretær

,,..
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lIr 1~54 del. 4. oktober boldt iøvue" ;4040 på tWosh~w.' 1 U.vbors i &.nlcd.ål~

at IagOfl'

52/1954.

tor ytJ.QEkA .... l.W tø h3\A11lY - yl&4~-

~il tt~;g8rut.n j{eAAffb2!fu3 - 11U,lllkOV

rtf· .!.!X.

:Itorl.tl&nc1eD. dOtomlal" K01a8r - lileltum. det wutava1ete 1D8dlot.ll. prdeJer i'.• a. j arsen

og 8upploanhn tor dut tor A.ul.ølttV øO,lX1a08l1evalg'te ~.dlNf ala&termeeter ;bur-

e \'&14 ;balesen, i\una1.ev, var mødt. l,nl!vidvre illudte ~..t af 1'1bor« kOWli\We va1.ate

mdlem, 'borpeater 1~J•.rr1na.

1;81" fremlagdee:

... r:: •• m.ølq ..t l\_nete skr1vel •• at 26/0 1,:'4 '111 V.J41ro~tol'.t.t.

D. V.J41rektora~8'. akrtvel•• at 4/9 1954.
c. a.nne •• lag at .1"1ve1.0 at 9ft.) 1954 tra tWllVM'l t11 Lanc1brug81l1n1ø'eriet.

D. :$kriveleo.t 11/~i 1954 tra La.n4brug8lD1n1ehr181l.

.'01" lJej41rekwral.t mø,. veJ41l"ekter fi. ~f .upeCiltlon ... 1I.re.1" katv.d,

overln.«4tn181' E. (J. 1.aJ'u.n o, atdellngslngent"r A. co141na. aut lQPUUJ' t:. h;sebo.

Ifor uon.ra14trektorat.' tor ~tat.batlern. Ilød'te rdd.U.nga1ngens.U' H. t. c.le .RUllWUUU u

do 40~5/8 40 40 med l bll~.

Mtiller, var aedt.
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For uaturtredmu.""åd4tt ll1"d~e ... t'ilIiI8 ..

For J"knd brugem1n1ø ter1et m~dt. akovr1Cler .~bell ..

POl' l>.yboJ"g byri4 OOll 1048838" F.liØdte v1cebor&Q;l88,.ren •• lenaes".r non4eø.n • .l~.-
du.'ør l-.geb~.r,g. Mlvaf'læ8er ilbl, But 1wIr.tner :J).l.ØVog atadv1ngen1er JulwlUum.

I'or 4unalev soaneråd iløat.e 8oil1erMafoz:oallå i:uneen•

.Dcr j~"'I..,.iH. Alatur.tr(jduil'A:~atorenlD6 liIhllJdteark 1tt;ti" 'fyge Uolm.

I'or Dumaaru llatur.fred1l1nu.atorOfilnga lokulkol:l1t. l'l.o4te dir. tør Holt.

~o. lod..8~8r &'led t. kammerluu:'re Gra.øre luel, I I.lolab.rs.

E'or tsvenduuJ:''' ;lllt8r~d mødte amtaveJinapekter (rnmøtru.p og ve3U81at.nt l,araen.

uv.r11l~8n111rj,. o. Lu-sen aJorde red~ tor det at Vejd1reAtorut.t udarbej4ifde

proJekt (,. Den IIftor. bue").

Atdellnplngen1cr h. F. o. H~WiUllQn redegJorde for 48!'~cl.l at proJek1iet. du

88te .. udtøl't af ~'al,ebBnum., bew.uder GlOu for parker1nptorl1014ol18, tor liv1Ue

der do" endnu 1"8 er udarbeJehJt ena.,11«e plsner.

l:lorgm.eeter Hjsl'1"1nS rettede for •• pørsoel m.edb.bRyn t11 don .ven~.ll. tldllwg-

n1na lIi.t t.&neapore' Ul Knuiøbovet1.

C)verlue,8111ørenbe.rk61dd'. at øpørttødlei beror J?Iil Wiltav.3vli.~enet.

AmtQv.~1nap.kt~r Or1mat~» b.mwrk~G•• a' d.,ial1pro~.kt.i tormoden'll& vil

~r. t~rdibt O~ oa. ~ ~., hvoretter aet tor81~e8 tor VQ~d1reK1orQ~.t.

t"a~erb8rr. luel hunei1U.'iti, a.t 801fbanfitn uh.Aneu 1 otilru. DUll1st omfa.nti.

~~.u1"r Bl1Konorane - iViøller henst1lled., at der OgøAred68ør8ø tor de

andre for.ll~enQ. proJektør.

?:l.dut_r f,HebJeJ:'ø tONaj,iur.clle. Olll veJ4m pi 4et Bla.,•• '.vM.ka.kluw. t17tte.

over lIoa tJorialilen a.i" 11 l.:.n te, 06 OJl 481' eventw.l i .kunne otabbr.8 ol1lSreUet

kenel ad den ny. v.~ til 4e,neno øid. o.. det .kela"erend. voJanlaa til den an-

4.u 81de.

ttvel"lnøenlør tr. o. l,araen 8wxed. bertil, at 11l11onat benø,n Ul 601tba-

naD OB ne,tUJ'YWl"d1en ikke var las" over .od tJoraaldell at ".lOD " ..

UltlJ'l be_riut4. rød henull1 tll 4. anclr. proJektør, ai tolk:.tlQB" havd. ta ••

188t ".n".tore bil.". {~pl)'tndng.n bliirCimfl" .tremkOWllf.lt ~ Orelt8J1'ø tølk"ln.ga-

_ud Horn. li.m torklartKle deretter pl"GJek~et 06 v.3tø.rln,en lange ..e« 38rn~an.n.

der 1m141ertld butragte. uom opalvot. !~Jektet er ca. 2,2 mlll10ner 4,ror~ end

jlden store bue" ..

:;ogn...r~d8torli:ill.nd iluoGO.t'l. Aunalev, opll..lute ot br." Ira ,raflkmln1øterell,
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bvori denne aav udtl:"1K tor, fat den "store bil." er taaUagt ..

He,Jakt".. ;:4ebJerg 'bulærkfta .. , .'to batl luo Øll&llte, at II 4ffU .'ore 'bue II var tllLat.-

1MBt, turdl ordf0r.ren tor ~olke'1n~øudv ...lset l*vde udtalt 4ette •
.ikoyr1der Abell benledte oplliWI'kaoftlh8chmpi, ~1 1.&Wl1brugadn1uterie1i 1kke var

en1" l, a.t aen It 810re bue" var tuUagt. BlIl.l1pllpudedo. at der ~kot. sterr. 8j(il,-

dø ved proJekt.'. en4 bvl. man tulgte dem tllhreCle ud.t",r'. 1111i. lansø jernbanen '

VeJdlreht ... llaug bOWllrked.Ci,at. linien er tuøUaat.. de18 tor41 den eJ' b:U11ge-

.~. 4816 fordi d~n .~ umukkere. ~«Qele fordi maj~vil sklne d. hua., der eller.
okulle nedrives.

foman4en toreøpurBt., om "ejen t~enllom .;:llrluUallt:Jluudeukoyen eventuelt luw-

ne tLJ'"•• D04 v.at.

uverln~sen1.rK. (). l,at'Dtm reJe.Jorde tor. bvorfor veJen er l&at, 80111den er,

id.t bl. a. 11.mtfne' til vl11ume pI!l Ghr18tl.a.nulund.ve~ 0& en bøbYAG1•• v.d.
llIorcmarkllve~ '~.t'81, pldencle. Hun lovede, at v~~d1.l'.. torat.t ville U"ekke veJen

841 lanst vest ~ aOll w],lat •• elv oa <htn åorved KOlDln4 1. BorpeeterBlloven.

A~'.viJ1nap.Kter.~ bc~kede hertil, Qt linSen 1. så tal4 vill. kqmmetil at

11,j,f(ijee10 tor ;"rb~3d8b3~Wo' for a.v., 08 O\føl·111~en1.rons30rde opU1lliolrkoolllpå. at
J1.nø ~dvl&ltn6~ullgb$jør ~d nord d~rve~ ville blive b.grIR~ot.

hitj;uu1illlr Ul:1tanorono- f'løller tor esllE en ØEll'. e-tomet veJ'''l'ln&, aennlllm ilko-

l ven.
}lad heuuyn til V.Jf~r111gan ji4i:l'ln.øUi J.1J81~buruøj(oven tcu.'klW'ede K~.rb&rLe

lu.1 de ulemper, deu vl1 bttvlrke for ludøbeJ'i og bcc.fJtil'ke4e,at luw ikke ~Wlnlj

b.tragte 4eD t'I .. tor. bue'" tor ve4~Gt tiL! tolkeUl1~$tl". I.w.kabel!B' el" lueløli8l'S

allerede U411nore l.t1ovet del t af hovectve~ l 0l at J_rnbanen. Hau tor •• plU'gte,

hvorfol" b~tPl ab801ut tOl"e'ftk40n II 8~" bu•• , tr.tor 11n18u lanaø l>anellnien

Ol P'pea~8, ., .t.~pl8&on bUl"4. kone.nuU' •• lanp Jernbanen - _., at 4eo J4UVlIlI-

rend. vla4ukt ".4 ;"br18UanølUJ\dnaJ er l1vøtarllat anlø4t.

BOr"~.8t.r fiJørl'lns ~llIII1"ke4.,at .. JttD lunse banen '9111. blive &1'141, 08 at

bu.ene l.up banenikke Der ne4rlvoe, aut at viadukt.n v111. bl1v. uge' 8tor 08
WJken.

ArkUekt 1)rge Holm tor •• purB'., oa clu' l~t.r~.t tap' 'b1Planta8llBlll •• overv_J"

.1••1' •• d 1 bt:ttl'agtn1na.
BYI'å,4øa,odle. J' hl fOl"klarQ~. Vt!lt3kol.\~øndubYTtidtsudv&\1g&atl111na t1l .&øen.
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OverlD8.n1~r R. o. LaruøD beamrkod8, a' der på planon ikke er .1.' alle 4.
Ov.rtarelor eller uud.rt~r81er. der kan bll"e tale oa a~ udfere. Dtr "11 0iSA

ved veaen lanse banen 'bll"e 1381'118' ., ø\t.ovueal 0& et lan4bl"U88&rea1.

A.ts"ejlD8~ekt.r GrlmstrUp ant~r1et at l1nlen lena- 3ernbanen ,,111e sedtøre
.nødvendigheden at en tunnel UIlder Jernbanen vild U~ulb" 08 at et.n 11s.1e4e. vl1-

le ~4.lø8ie ølv.1 okoy- 80a landbru8830rd.

iiodaktø1' Eg.hjere mente, at en tobanet vej t1Atte vSI4retil_trækkel!g. ner v11

r'd l1Di8n langs jernbanen lkke bllve brug tor al manse viadukter. Han aflever ..

de tll ~vnet et udku~t til en eådnn plan.
~OJILIHJ'herrøluel toreø;Jurs,o, om der er udørbejde1i planer tor en viadukt "ed

( ....rløt1anølund.

Ingeniør ~g.bO rep110erede, at vejeDB og banens bredde tileømmen v1l1. med-
t«r. tunneller pl ca. 40 meterø lang4e.

it.er .Idet på t1nshuaet beøl 4e a_dte du torskellige arealer, 4er Ir om·
bancUtt 1. øaeeD.

Uulvnet forhandlede deretter pi I'AcShuuet 1 U,vbol'Qom uin ot111111& til eaaen.

it flertal at nævnetø ••~l.mmer var ~øt øtamt tor 40' projekt, der tører
v.~en 181188Jernbanen, med.nø et. at udlemmerne, borll2Wu~.r D~elTiq. var enla
1 ,4 V'Jd1rektoratet 1 dottes toralas.

Jer var, 1 bøtragtn1ns at de vallak.U&h.der, dOl""ar tor'bWi4et ...4 vroJekte'

leDS_ banen, enighed oa, øltremt VeJ41rektoratet8 tor81&. aeane_t.reø, at heD-
Ie ·dtll1. at ve j.n pli IJ ,:8Dtl :t~reø sll langt uo4 veot &001 muligt, så øtrandbred4en,

Bommerbyen og ldrætøpladøon øklneo 0l på den anden ulde, at dal' tll11se t8S88
støret muligt hensyn til goltbanen.

tJ"det havet.

o. t. ajerrlna. K. G. toraen. Th. 'hule.en.
~.18.1'- Uleløen •

e,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
U.':8kr1ttene l'tatigbecl b.kÆfte ••

ll~.4D1D8.neynet tor Uvendbor& AlItørA"-ue.. dea 8 deoaber 1954.


	Forside
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>



