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Navn: Sdr. HØ j rup ki rke Reg,nr.: 473-10
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Kommune: Ringe
Ejerlav: Sdr. Højrup by o sp 100 200m

! ! ,
Sogn: Sdr. Højrup 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse I Tinglyst dato Bemærkningerdato

I ~ 24/6-1955 15/7-1955 Del aaf <r.

~, 20.9.og 20Q .
(

~ 24/6-1955 15/7-1955 Hele ~. Tidl. ~,
Forbehold ang. bebyggelse på arealet.-, Hele ~. ~ og 2of.10/10-1962 13/10-1962 Tidl.
Forbehold ang. bebyggelse øst for den
nuværende bygning, dog ikke højere end
denne.

202 24/6-1955 15/7-1955 Hele 202.
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F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T • ~ r'--------------------------------------------- ~

Undertegnede
IlI"·J.·J'U~ "'.%'~.l$. u~•.r4.n •. ·1,1J". lldJl'u;:

erklærer Sig villig til som ejer af matr. nr.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140 - 19)7.

Sdr.Højrup

J 4,

af Højrup by, Sønder Højrup sogn, at lade et areal af dette matr. nr. fre-
~de, for at sikre den fri beliggenhed af Sønder Højrup kirke.

Arealet beskrives således: t
.ri. Ø~~ll·". p"" 100Ht.r r.-gu.' m 'd.l'~

:&tI ,.~tatlt;r:.
Fredningen har følgende omfang:

tt Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-
~~ntning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transforma-
torstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhefsforstyrrende genstande •

Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand
der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning. ..
~ Jeg er enig i, at ovenstående frednin~stilbud tinglyses på min ejen-
I dom matr. nr. -)II; af Højrup by, Sønder Højrup sogn,

t uden udgift for mig.
4t ' Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtar~dskreds og

menighedsrådet for Sdr. Højrup.
Sdr. Højrup, den 24. juni 1955 •.s.,._ ... li.;ta,,:Q.•

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud
beste~mes det, at fredningen vil Være at lyse på matr. nr. 1a
af Højrup by, Sønder Højrup sogn'·l.'".a!NAttl 'ø.~.1~;l:~t,..nr. lot,17.t,~'iO}Oi~ S

J ~r '~r~~l~~~~~i~~d~~~ Svendborg amtsrådskreds, den 24. juni 11955i formandens fraværelse
som suppleant for denne J. Hvass •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cl ••••••••••••••••

Udskriftens rigtighed bekræftes.
itednin~snævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 15. juli 1955.

1{fh~~4"'~r:/:.
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Undertegnede '~J:"U. Cuttø girot1ne :/'ot;elt:;lm'lt

erklærer sig villig til som e jer af matr. nr. "'.s.,JJ,2o"Q øg ~oa

Stem~el- og gebyrfri
lov nr. 140 - 19)7.

Sdr. Hø jru~

4Irf Højrup by, Sønder Højrup sogn, at lade et areal af dette matr. nr. fre-
de, for at sikre den fri beliggenhed af Sønder Højrup kirke.

Arealet beskrives således:•
Fredningen har følgende omfang:tt Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

t'antning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transforma-
torstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhefsforstyrrende genstande .

Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand
der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
"eg t<'2:1.leholds3!mø tikt byg~~epf~ ~Jj.llaOt\t(li,an. men v;11 l .• t>. :tal'! tor~læl];~. · 'lf:t-

.rJ.I'IJ OB tegnitlf~F tor tr~~eæJv!"$t iuuen arbe~d~t ':P~b:)8Y.n.1ee,

.. For fredningen kræves ingen erstatning.
"

Jeg er eni~ i, at ovenstående
dom ma tr. nr. 'Oa.94,20.Q. og 204

~g uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsr~dskrede og

menighedsrådet for Sdr. Højrup.
• Sdr. Højrup, den 24. juni 1955.

"l'oJiettø. )'t'f. .. w;t"""'- ,ql",.. .. tV..8 ...
~. ~ ~ I ~ .. ~t.J .. ,,~ \~Ij..'\I~$-g- ,,"'ivu

fredningstilbud tinglyses på m1~ ejen-
af Højrup by. Sønder Højrup sogn,

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredni~gstilbud
beste:qlmes det, at fredningen vil Være at lyse på matr. nr·9Ji1.'J4.:Jo.Q.t ,"0 4
af Højrup by, Sønder Højrup sogn,

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 24. juni 1955
i formandens fraværelse
som auppleant for denne J. Hvass •.. , , ., " .

Udskriftens' rigtighed bekræftes.
~edningsnævn~t for Svendborg amtsr~skr~eds~ den

IJ~:.,....".. 1..:_ 1?/t./7"
J'17 t!.~.:.;;~";/e-- ~ ...~~~

15. juli 1955.
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Matr. nr" 36 og ~8~~ø~ru~ by

Sd~. ~øjrup sogn.

, j'
f"

Fredningsnævnet
Anmelder:

for Svendborg amtsråds-
kreds.

Nyborg.

År 1955, den 24. ju~i holnt nævnet møde i Sdr. Højrup i anledning af
spørgsmålet om fredning af

e· Prs .. 34/1955 Sdr. Højrup kirkes omgivelser.

Iltt 'l

I formana.e:."=:i.r~:'fcJlc. mødte suppleanten, dommerfuldmægtig J. Hvass.
sognevalgte medlem, pr~p~i~tær Boeerup, var mødt.

Endvidere var pr'ovst G, Brunl1~ Hesselager og sognepræsten, pastor
Windeløv og kirk8v~rgen, gdr. Carl Petersen.

AY'~tluj'fet 1)le'1 ejeron af matr, nr. 36 og 38, Højrup by, Sdr. Høj-
rup SOf":l~ Pen;_::'" I,j::1.:,s8n~De.: fo:rharldledes med hern om oprettelse af en fred-
:'1il1gsov8J:'E:r~s:i\:o:'l)G'~7edrøre:1.c"o hans e~:endome På dE:r..neligger et beboelseshus
og nord for de'~"~ueen rnL:1o...l..'c:, ældre mellE:mbyg!line med tag af sort tagpap.
Nord for deJc-i.,eiL~er. har CO:'lra1'enten o-pført et hø:.:.sehus og en hønsegård.
Poul La~3en orklærer9 afo ha~ ikke er villig til at indgå på nogen overens-
ko~st om fredninG af ejenQo~nen. Han vil imidlertid i sin ejertid ikke op-
føre bygni::''1ger på d0n nu llbeby ggede del a f e j endomrnen og e j heller anbrin-

t't 1'2.ns forrr."1toratc:.t-i.ov.ler, t8lefon - og teleGrafmaster og lignende eller
I ::æt-ce:3 Sku::-C, udsale;ssteder, isbcder, vogne til beboelse eller opbeva-

ing af reds}mbey 81ler nndre skøru1edsforstyrrenQe genstande og ej heller
foretage ændringc~ i cen rul bestående tilstand, der kan virke skæmmende

.ler ~1.inc1:re:ldofor nds igten til eller fra kirken. Han forbeholder sig at
nedrive hU3e~ mellem høn~ebuset og beboelse3buset og at opføre et nyt på
samme sted, dog ikke højere end hønsehuset. Han er villig til at forhand-
le med f:. (3 dr:ings :''lævnct om dets uds eende og place::::,ing.

Mødet sluttet.
Poul JÆYSen. D. Boserup. J. Hvas s.

••••• c.'!:IO ••• C'O" ••••••••••• "' ••••

Udskriftens ~igtighGd bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds] den 16. juli 1955.
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I FREDNINGSNÆVNET
FOR

{NS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

EgrD.evej l' • Telefon (09) 2116 9~

Modteget I
Skov- Ol Naturstyreletn REG.NR.

2 6 AUG. 1911 5700 SVENDBORG, den 25. aug. 88
journal nr.: F r s. 19 3 /8 8-

Man har dags dato tilskrevet:

Lehn Petersens Tegnestue
Lahnsgade 63
5000 Odense C

Ved skrivelse af 26/7 1988 har De på vegne menigheds-
rådet for Sdr. Højrup kirke ansøgt om fredningsnævnets godken-
delse til opførelse af et redskabshus på kirkegården i overens-
stemmelse med vedlagte tegninger.

Fredningsnævnet har om sagen brevvekslet med landskabs-
afdelingen, Fyns Amtskommune, der i skrivelse af 5. august 1988
har udtalt:

II at landskabsafdelingen ingen indvendinger har imod
opførelse af ansøgte redskabsrum på en del af det tidligere matr.
nr. 9 a, som er omfattet af kirkeomgivelsesfredning (Provst Exner-e fredning).e Landskabsafdelingen skønner ud fra arkivmateriale, at red-
skabsrummet ikke vil have nogen væsentlig betydning for udsigten

e til og fra kirken eller for oplevelsen af kirkens nærmiljø.1I

En repræsentant for nævnet har foretaget besigtigelse.
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det an-

søgte i henhold til naturfredningslovens § 34.
Nævnet har underrettet Ringe kommune, Fyns Amtskommunes

landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets
afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af anke-

•

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. 17'2':3.fW';' Foto venter



.'

e fristen, 4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 5.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet

inden 5 år fra tilladeisens meddelelse, jfr. naturfrednings-
lovens § 64 a.1I

hvilket herved meddeles.

Hans Chr. poulsen
formand

•••

SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Slotsmarken 15e 2970 Hørsholm

•



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Kim Niikanoff 
Kim’s Sommerfestival 
 
 
 
 
 
 

Afgørelse af 8. maj 2017 
 
Ansøgning om dispensation til at afholde festival på areal beliggende op ad Sdr. Højrup Kirke  
 
Fredningsnævnet har modtaget en ansøgning fra Formand Kim’s sommerfestival ved Kim Niikanoff om 
tilladelse til at afholde ”en mindre musik festival som nabo til kirke og gravplads”. Festivalen skal afholdes 
på matr.nr. 9c Sdr. Højrup By på adressen Skovhavevej 7, Sdr. Højrup, 5750 Ringe, der ejes af Inge Birgit 
Niikanoff.  
 
Arealet er beliggende indenfor fredningen af Sdr. Højrup Kirke. Der er tale om en sædvanlig 
omgivelsesfredning, der er etableret ved fredningsoverenskomst af 24. juni 1955. Af fredningen fremgår 
blandt andet:  
 
”Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke 
på arealerne må anbringe transformerstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes 
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende 
skønhedsforstyrrende genstande.” 
 
Placeringen af det ansøgte fremgår på kortet – den røde prik 
 

 
 
 
 
 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 99683200 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-8-2017 
Dato: 10. maj 2017 



Sagens behandling  
 
Fredningsnævnet har indhentet høringssvar fra Miljøstyrelsen samt menighedsrådet, provstiet samt Fyens 
Stift.   
 
Alle giver udtryk for, at de i ansøgningen omtalte installationer efter ansøgningen kunne fremtræde som 
midlertidige skure, telte og lignende, men efter besigtigelser på stedet, luftfotos og ældre fotografier viser 
det sig, at der snarere er tale om faste skure, boder mm. der har karakter af egentlig bebyggelse, som har 
været på stedet i flere år.   
 
Faaborg-Midtfyn Kommune skriver blandt andet i deres høringssvar:  
 
”I forhold til kommuneplan 2013 om kirkebeskyttelsesområde vurderes det, at bebyggelsen vil påvirke 
indsigten fra Sdr. Højrupvejen til kirken. Især da der er tale om flere små bygninger. – Et behov for 
udhusbygninger på ejendommen bør løses med en samlet bebyggelse i nærhed af boligen på ejendommen 
og i en harmonisk arkitektur hertil, således at påvirkning af udsigten til og fra kirken påvirkes mindst 
muligt.” 
 
Fredningsnævnet kan konstatere, at der er tale om flere faste boder, toiletvogne og skure/telte, der for 
nogles vedkommende, navnlig toiletvognen, er beliggende helt op ad det stendige, der omkranser 
kirkegården. Alle skurene, campingvognene mm. er synlige fra kirkegården, og der er i høj grad tale om 
skæmmende installationer i strid med fredningens forbud mod ”skønhedsforstyrrende genstande”.   
 
Selvom et flertal i menighedsrådet i deres høringssvar af 13.2.2017 udtaler, at de som udgangspunkt ikke 
har nogen indvendinger overfor afholdelse af festivalen, så tilføjer de, at de ”vil på det kraftigste anmode 
om, at de på matriklen opstillede campingvogne, skure, etc. fjernes, da det skæmmer udsigten fra kirken.”  
Menighedsrådet anmoder om, at det nuværende materiel fjernes i det tidlige forår, og fredningsnævnet er 
ikke bekendt med, om Faaborg-Midtfyn Kommune som tilsynsmyndighed i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 73 har været inde over og pålagt ejeren at fjerne skure, toiletvogne mm. Men i 
april 2017 kunne det konstateres, at de nævnte skure, boder mm. stadig befandt sig på arealet. Der er 
aldrig søgt om tilladelse hos fredningsnævnet til at opstille de pågældende bygninger, campingvogne, telte 
mm.   
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde.   
 
Fredningsnævnets afgørelse  
 
Et enigt fredningsnævn finder det klart i strid med fredningen, at der varigt eller over en lang periode er 
opstillet boder, toiletvogne, campingvogne mm. på det pågældende areal. Der er aldrig søgt om tilladelse 
hertil, og fredningsnævnet har heller ikke nu fået forelagt en lovliggørende dispensationsansøgning.   
 
Den ansøgning om tilladelse til afholdelse af mindre musikfestival over 4 dage, som nævnet har modtaget, 
finder nævnet er i strid med de faktiske forhold på stedet.  Men under alle omstændigheder er det nævnets 
opfattelse, at en afholdelse af en festival med de samme boder, vogne mm. som beskrevet i ansøgningen, 
klart vil være i strid med fredningen, og et enigt nævn afslår derfor ansøgningen.   
 
Nævnet henstiller samtidig til den kommunal tilsynsmyndighed, at man reagerer på forholdene på stedet.   
 
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 www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere 
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du. 

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 og www.nmkn.dk. 
 
 

  
Anni Højmark  
formand 

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
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