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:Privat

:ca. 720 ha

:Deklaration 22/7-1957

:Landskabsbevaring

:parken skal bevares i det væsentlige i den tilstand, den nu har.
Områderne skal bevares i det væsentlige i deres nuværende til-
stand, således at ejendommens karakter af landbrugsejendom under
herregårdsdrift oprethold~s. Områderne må ikke udstykkes, udover
hvad der er en nØdvendig følge af den til enhver tid gældende ud-
styknings- og jordlovgivning. Der må opføres de for ejendommens
landbrugsmæssige og skovbrugsmæssige udnyttelse nØdvendige byg-
ninger samt mindre bygninger, bestemte til ejerens personlige
brug. Offentligheden har adgang til parken på fastsatte tider.
Der er ligeledes offentlig adgang for gående og cyklende færdsel
i skovene ad eksisterende veje og stier.
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]·;otr.nr. l.§: al' t~olckellhuvll
hovedgård, \Jilldillc;e

sogn, m.fl.

F- R E - D N f 1\J G ~l 21 "S R V I :r U T

Undertegnede, lcnsbul'un r·bg8Ils ConFc.l.dChristian Howden-Rønnenb.:Tlp
~..'·1 c~c ob lunsbaronasse Je:J,~/ FCJvr(;.",ri-~-{onnenk8f.lpIlolck bestemmer h~rved,
~:~ :1"3 0S tilhørende ejerJ.dO!rJIlDK,:ml', rhc,lm-Bavclse og Holekenhavn !3kal~ ...._...._.....-.-_....._...._....~-_'O_-e '::"Ji :·.f'p'ives Jota.~ __fredn!~~ og i:":'irigt udr:1~~nistl'ercs efter nedenstående
~js~t.Jmmelsero

,
; Under fredningen gå:c kun d.a tre? selvstændig matrikulerede god-

i ~,:;'.;'~-.,ffifJnikke andre os ti l J:lør'enua i Næsby, Ba vels c og Vindinge sognEj
~

,·)(:l1.J.r;gande. se l vstændig m~l.tri kulcruc1e c j c;ndomme. Derimc>d hørEjr under
fL'(';L~!linf,~:m Bøllevænget , HurY.:usm":"l1~(Jog Konrads lund.

....

§ l
.,1
',l Formålet er at bevare far oftertiden som fredede mindesmærker de

:J '~(,llnæ' ...nte godser ~ deres bY.3'ninijcl' 9 kunstgenstande, skove, enge, stran-
Q~ cg øvrige natur~ som ut \~rigt minde om de nationale skønhedsværdier
oe n:'3:turværdier, disse gOC.:3Cl'n~ed omgivelser repræsenterer, og som for

, , ui't I.':l ro 1ægten kan vise et S8,;I!lot bj.llede af en smuk og værdifuld kul tur-
" i

~ pln:-io(}e i Danmarks historie·,
tI' Samtidig er det fOrJlI(~l.:ot&.t videreudvikle landbrugsbedriften på
~" ~f';...j(:1..::..:(;:~ne såledas t at den ud0n hun3yn til øjeblikkets pengegevinst hol-
~ ,Lo på et højt landbrugste(~nil:3k og landbruGsvidenskabeligt stade, for
Il:, e r)!~;:;tl h0:cig,:mnem at være t~.l g~1.Vl1 for d(jt danske samfund.

~
(:
\
/,

§ 2
Codsorne Holckenha.vn~ rJ-XJsbyholmog Bavelse med jorder og bygnin-

{>()r' ;:3on 1:..ds tykke s , forudon eftGr denne paraerafs stk. 4, når ejerne an-
,:·,·!~:.r Jordlovsudvalget og l~ndbrugsministeriet herom' og får tilladelse
hc-::dil a::: disso myndighl;;d':l' I ltgcsom JorcllovDudvalget også kan søge
~V,Jrk5ut udstykninger ved frivillige overenskoester mellem JordlOvsud-
",'.l~,~t oe; ejdrm~1 altoå Og~1'J. ul.L.mior tllfælc; af denne paragrafs stk. 4,
;',~.':.1J.nder for'.ldsætning ai.'~, (~t de utJ 113 af eocf:';ernas a'realer, der efter
C:.:J ~)~~ fJj(mdomm;~no:ned stat~,:n~,~5.i)t(:"'·ietfJ samtykke tinglyste deklaratio-
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nor er fredede, ikke ød\;l:;':-']l3gesi strid med servitutten, hvilket afgø-
res af statsministeriet ~iter § 10, jfr. iøvrigt forordningen af 13.
u~j 1769 § 5, l.punktum~ og lovbokendtgørelse nr. 388 af 25. september
1951 § 3.

Ved udstykning i stk~ l forstås både udstykning i den i lov nr.
290 af 31. marts 1949 § l anførte betydning, altså: en samlet fast ej-
endoms deling i flere pa:r'~ellermed egen matrikelbetegnelse på en sådan
måde, at ~e enkelte parceller kan særskilt afhændes, pantsættes o.l.,
og en deling af jordegods ved stykkevis salg af de enkelte ejendomme. -.

Godserne Næsbyholmy Bavelse og Holckenhavn kan dog både arveS
særskilt og afhændes og pantsættes særskilt. 'I' ,

Statens ret til udstykning i henhold til den gældende lovgiv-
ning og eventuelt fremtidige love om udstykning og andre love, som
~åtte forudsætte udstykning, for~eholdes, ligesom der med naturfred-
ningsmyndighedernes samtykke kan ske frivillige jordfordelinger og
udstykninger, der ikke forrykker formålet med fredningen.

Bebyggelse må som hovedregel ikke ske. Der må kun opføres de
for jordens landbrugsmrossige og skovbrugsmæssige udnyttelse nødven-
dige bygninger. Opførelse af andre nye bygninger skal billiges af det
nedenfor nævnte udvalgo

t
l

§ 3
For at bevare den individuelle skønhedsværdi , som Holckenhavn "

og Næsbyholm hovedbygninger og interiører med deres bohave, malerier,
bogsamlinger o.l. udgør~ må nævnte bygninger og deres kunstnerisk
værdifulde interiører ingens~nde væsentlig forandresf medmindre det
nedenfor nævnte udvalg anser en forandring for at være en afgjort
forøgelse af bygningernes eller interiørernes skønhadsvrerdiø

Endvidere må de malGrier~ andre kunstgenstande, møbler og bøger,
der er opførte på den dette dokumont vedhæftede fortegnelse, ikke uden
n~vnte udvalgs samtykke sælges olIer på anden måde afhændes, men skal
altså forblive på godserne~ Midl~rtidigt udlån til ansete kunstudstil-
linger er dog tilladt, når der sørges for en fuldt betryggende for-
sendelse og forsikringø

.Renne og andre, i d-a'bfølg8~de næynte sa.[ky~dige afgørelser træf-
fes af et udvalg, nedenfor kaldet udvalget, på ; medlemmerft Et medlem-_....··-el.......-.-._._J ._.. _ _ _ .. _...- _ - -.. _..--_ '_ , __ ~'''4~ " . . . ." .... ' , .... _. w. _."-,,, ..• _---.-....- ~__
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oJkal være direktøren for fa~:i:>[.3 l:WS\.:lJt" Dut andc:t :-:I~dl~la udnævnc.::;saf.~_ ~__~_.1- ,_--------_
statsminister'1et ··og···;k~i··'·\;;'r-d···:;rltg saekYl?d~g_~ sp0rgsmål._.ved:~~(;:
den efter~nærværende--se-rvit;t- f;~d~d;--nat;ro Det tr~dje mlJdlem væla.es_. _._ ...-_...--.--'- -_ ...... -. ..~.~~---......_- ~.~.._-~--- ....... _ .....-~.._, ..... ........ .... _ ...-- ._ ...._ .......-...-------
af ejerne. Udvalget vælgclr Gulv sin formand~-----~,.,_ - "..~ - ..

§ 4-
Som nærmere retnin5s1inJ.~r Cor natur(:jns

skønhedsvæ~diers bevaring best~mm8s følgende:
e

og de dertil knyttede

De nuværende parker skal bovares og kun udvikles efter skønheds···
mæssige hensyn på historisk grund~ Større ændring~r i parkanlægene

•

~:1!i ikke foretages uden gudkendelse af Kunstakademiets professor i have-
irunst og direktøren for Købonhavl1d Universitets Botaniske Have.

Det bør tilstræbcs~ at mindst 70% af skovenes nyttear0al på
begge godser er dækket med løvskov~

Jagten skal drives eftor retningslinier? dGr fastsættes af ud-
valget Q

De landskabsbilled~r på godserne~ som efter udvalgets opfattelse
anses for fredningsværdige, Skal bevares intakt~

§ 5
Særlig må med hensyn til ~~?b~~~~~_~~avels~ mærkes, at land-

skabsbilledet v0d ~~~~ og Bav~l~~_.~~ som det i øjeblikket tegnar

'

~ig, skal bevares et Herv8d vil de.'rsamtidig være tag~t ho:ms~tn til plan-
tevæksten og til faunaen af insol"-(;(.lrog andre såkaldte lavere dyr ..
For de i åen og den ved søbredden lev8nde dyrosamfund er det netop i

ttdenne egn overordentlig vigtigt at sikre naturlige livsvilkår, fordi
studiet af vort lands fer:Jkvandsfauna for en meget væsentlig del dri-
ves ud fra det ved sØens nordvest onde liggende "Suseruplaboratorium".
Endvidere må man sikre den til åen knyttede fauna nf højere dyr.

Af hensyn til fredning~formå10ne må navnlig følgende b~stemmel-
sar oVGrholdes:

l. Løvskoven skal ganske særlig bevares omkring de steder. hvor
eravhøje og dysser ligger twttust" Udvalget må rådspørges desangåonde.

2. Der må ikke f'orutaefJsC't,fgl'Cl'vningeller opfyldning langs Søen
eller i mosen ud mod dem; hen må :i kk'e reguleres:, medmindre ud valget:e)
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glv~r sit samtykke d~rt1! ~llur det offontligd kræv~r duto

Roklubhuse o.le m:1 j, l:ku 1.~2j;t;(.'S på arealet. og der må heller ikke
, indrettes særlige badepl~Gsar~ idet et mere omfattande sportsliv hen-
~ " vises til egnen omkring Tyr.strup og Vinstrup 'I hvor landet er tættere

beboet og mindre uberørto Enkelte le jrpladser må anlæggds på arealet,
,liter dertil indhentet t11la de lS0 ::ra ej eren, men s kal placeres mindst
200 m fra søbredden.

"~. .Der må ikke finde rc::,skæring sted udover selve godsets for-
0rug og ikke sejles med ~Ado i rørnkoven undtagen af ejerne og godsets tt
':':~)lkø Sejlads med motorbtl,jofOl'bydes i for at fuglelivet kan have ro
på søen, og vandet ikke sl~al bli vo for stærkt tilsølut med olie" Ud- •
~~lget kan dog tillade anvondolse af en motorbåd til brug for det nød- \
'lendige erhvervs fiskeri og til hindring af krybskytteri og -fiskeri.

lAl anvendelse af grammofon~ radiolog and3n mekanisk musik forbydes
~ide på og ved Søen.

§ G

~

På Holekenhavn gods mi navnl~g udsigten fra højdepunktet lige
vest for Bøllevænget bevareso Tilstødende ejendomme, hvis uforandrede
karakter er nødvendig for bevaringen ~f denne udsigt, skal enten er-

~ hverves eller søges fredet ved en særlig sarvitut ..
l Bevares skal endvidere områd~t langs østranden af Kajbjerg skov,

.!:lvorder me llem skoven og '3tranden 'liggGr et tørt, græsklædt areal,
bagtil begrænset af et brog~t skovbryn dannet af selvsåede træer, eg,

, :røn~ abild m.fl. i uregelmæssig blanding og med en yderbræmme af hind-
1 ':' 'bær og ørnebregnerCl

:~' Skoven.ses meget både fra vandet og fra landevejen mellem Nyborg
~,t ...

:l' 03 Svendborg, og en bevar(;lse af løvskovskarakteren er derfor af væ-
centlig landskabelig betydning~

Samme hensyn kræver skovb~ndens rige forårsflora, som er af stor
l>Jtanisk interesse. DEoltn:& særlig bemærkus, at skoven rUr.lmertre for-
.;:;kclligearter af primula" Af sjældnore skovbundsplanter kan nævn~s
'~(;debregner (Ma tteuccia ~;tl'u:thioptClri,s)og påske lilli~r (Narcissus
F~eudonarcissus).

Den botanisk interusaQnte~tG dal af skoven er
"B0Tlevænge" ved nordves-LbJørn·:;taf KI.\jbjergskovs

,

"

I

I·
I,

iØ\Tigt det lille
Dette ar bemærkel-

\
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.j',;~·~·ærdigt.ved 9 at nere partier af dut hidtil mr v.zl'l,;t(:,:-~v(j't s()m
0øndorskov, d"v"s. at man kun har foretaget hugst og d(;rpå lO.det sko-
v8n vokse op, som den ville, uden plantning~ BI.ae har betydelige
arealer været.dækket af hasselkrat .. Denne driftsforrr.dr Gfterhånden
r.1Cgotsjælden, og da don giver skovr::net særligt, på sin V:i.S r.atur-
::,J..gorepræg end plantagen f skal dut tilstræbes, at den fortsat opret-
l.loldeso På de steder p hvor bønderskoven dels før og dels i krig3årene

~~r blG~et helt eller delvis erstattet af nåletræsplantning~ skal denne
efterhånden erstattes af løvsk()vo

Dernæst har forskellige småpletter i nærheden af fjorden en vild

•
\:~~getation af særlig inte.l....essotl Her vokser den kun 2··3 s"teder på Fyn

'rundne svalerod (Cyanchum Vincetoxicum). En bevarelse af de udyrkede
c'letter på skråninger og tør. bund vil derfor være af botanisk J..nter-
~~3e og bør altså tilstræbes" I

De zoologiske interesser knytter sig hovedsagulig til fugle-o
':'~v'eto Om sommeren er der et rigt li v af eng- og strandf:1.g1e omkring
r~olGkenhavn nor f og om vinteren er der som regel besøg af svømmefugle
i Holekenhavn fjord, der kun i de strengeste frostperiod~r fryser helt
ti l.

\

Det
Til

:-~~..!ges:
, l)

må tilstræbes i at hele fjordarealet bliver reservato
beskyttelse af de nævnte værdier må følgende bcstemme:ser

2)

Dor må ikke foretages va.ndstandssænkning eller opfyldning;
hvorved kysten ændres; medmindre det offentlige kræver det~
Hidtil udyrkede områder må ikke tages under kultur, og n~tur-
lig kratvækst må ligesom trægrupper og skov, d~r hidtil har
fornyet sig selv, ikke ryddes, men kun udn~ttes ved pluk-
hugst og skal også i fremtiden forny sig sttlv uden under ..'
plantning. Kun hasselkrattone i Bøllevænge skal so:n hidtil
drives ved periodisk fuldstændig afdri vning ~ T:lensom de øv--
rige kategorier uden underplantning.

•

§ 7
Demle servitut tinelyses pi de i nærv.:erendeseryi tutdokuoents

:.r~dJ edende b8stemmels e nævnttj e jendomi71e.
_ På udvalGets foran] udning nffattes der en fort,;gnt'-!1~9Qver og

\
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C. er· foretages en kortlæening uf' de i de foregåelndG 1>..l:JtE;'~Jm<Jlsdrt'lærme···I

ra beskrevne arealer~ Ved dcrule o~rvituts tinglysning skal dennG for-
tognelse tinglyses på de ej~ndornrne; hvorpå disse arealer findes;
genparter af fortegnelsen og kortkopier skal medfølge anmGldelsen til
tlnglysning og opbevares i akterne for de vedkommende ejer.domme.

De 1 henhold til de foregående fastsatte bestemmelser om fred-
~ing af dyreliv sikres ved ministerielle bekendtgørwlser i det omfan~
<:e.:t',ernødvendigt efter lov nr o 94 af 7. april 1936.. Men der ydes •
J.k}ceejerne erstatning i den anledning.

Fredningen af de 1 ovenstående §§ l, 2, 4, 5 og 6 nær:,nereom .."
l~lte naturområder skal uikres ;~-lbesiddernes frivil~s~~verensk~m
3tGr for de respektive lokale naturfredningsnævn.

----~===- §18
Der skal gives almenheden adgang til godsernes nn.tur~,og skøn·-

nedsværdier (parker og bygninger) på bestemte tider og i det hele i
de~ omfang, det må anses forsvnrlig~ af hensyn til disse værdiers beva-
:ing og husfreden. Nærmere ordensregler skal godke~des af statsrntni-
citeriet efter indstilling fra udvalget.

§ 9
For at give samfundet den fornødne garanti fo~, at g0dserne frem'

~idig administreres i overensstemmelse med de i nær~~ende dokument
angivne bestemmelser, skal udvalget give nærmere retningsl~nier for
frudningen og behandlineen iøvrigt af henholdsvis godsern~s kultt~- ~
værdier og naturværdier og i det he le føre ti lsyn med:1 at 1"'..c"3rvær,jl1dG

-.r:rGdningsservitut overholdes"

§ 10
D8nne servituts bestemmelser kan ikke forandres uden samtykl~e

nf statsministeriet, der tilligG har påtaleret efter nær-Jær.::::ndeser,·>
\.1. "tutdokume nt et

§ 11
Der oprettes et fond~ kaldGt det Howden-Rønnenkt1mp· Holckt ske ,"-
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:F':.),lC.~~. mod ovennævnte v.L:-,';~ .ll~ ,-,~;i1 j jndl2"7,:Jbu'3+,.y;,·e18~',
Til dettu fond hc'n-':',:)I;I',,~ .. :, b81ob, r.c,,,li.Ylelt 6~~C')U r.r. J. V(~;·,t..

"J .. J

'Jg sønd'Jrjysk kreditfor'_'lllnG;-~C';JJi,jttioner, 4 pr"o ... lo,s\~r:;''':1I d0r:;,æst
nominelt 12.000 kr. 4 pr,c, JY:31:<.J LD.nc~krudi'tfortlnln9.,~·_'vll.D::..ti0rL;r~
8, serie9 150000 kro 4 pr~c~ Sendurjylland KrJditfor0ningRoLligation~r1
7 ~ f'lerie, 4.000 ler. 4 pr. c" ,fyr"c HusmG.nds~cr·editfor;~ning2c 'lJliCC'-·U.()nor 1

',.J ... ::'eri3~ ialt nominel~g kr.,95,e;:/;.-, dGrna;st et b..."l./b aI 65.,00'j ':r ...
.; r-.:leståen,de på sparekaSi3l.·L10e; '.\,'{i.~' b med Bondestand:':l-s Sr:&r~i-::as:.e~. og ot
~(;·1.0bl/ 147<,000 kro I :.nd:.:';Jtj.,"~nde 5-'0), spG.rekassr~bog r.l'Jd "S.)rdu,:;t.1.nd..:r'.CJ
t,pc"'l'ekasse U 214 d~ enu-.dd.0Ie J.::JO,OOOkro!, som vil b1ive vå.'Jc:ver'"t mig,
·~.;,;n"!ba::-onesse Holck af Le; t, RI·J:1118 n~'~am?\ ske Pcngefid3ikommis (j;) de t

~~<:n1;yholmf ske Legat til ir'i y·,lcl:!..C,l1vd"
N&r sukce~sorfond.u.1\j ~_ :j0j.(;rc~nhc.~vn e;ftur l~::-:sl{l)r.tY'olJ.~:_~ :,(~~

;;;'tumme12e for de fondec.'d 'c::'3.l1'Jr(;nde be'løb f~]' pa:1L~G::'~:k';:!;'~1Jdii~r:or
I

:' Holckenhavn - ligesom :i>~.:'h::,lG.~"G var 8ft9I' d:m cpr::'ndGlig(: c:,:'dr:ing o.,
..)g til gongæld herfor ~ ti~.0.1e'.: 'l·.;:v.~rer de i fondtln,~ dcponL;:r'0cl<:~værdi-o
;~pirer til Det Rønnenkampozk~ r~ngefideikomnis og Det Næ5~yholm'sl~&
L-..::gnt og det m.:.g ved de·i;t.~ n,d'.n kcmmi.s f og logats ·af10.3j,1.i~g ti l fri
rfl.dighcd givne beløb~ 225~OOO Iu',; vil dette sidsto b·::løb 'b:,~i.ve 0I10r~·

givet til Det Howden··R~n:1':..'nl:amy'Hclck:s~13 Fo~d.
Undertegn0de Lm:3br..r~)i.L !1og~;ns :!oVldGn·-Rønnenko.:npHolcl-:: :f'or:pligter

p:ig "ti'l. at . indbetale 't5..l n;.(j','i'lte ~t'ond et bel~b af 1.00-000 kl'v i ind'J-
v.]::r(jnde år, og i hvert :..:.1 e1c:: fo},;;,.;mde 2 år 70,,000 kr"il icl.l'G 240,o(',(JO h"ro

:fondet vil herv8d kornm(~-ti 1. at n:.d:ra.g8 eo." 900.000 kr. FOj,1C',dt~2..n'i

~vis ejerne øn&ker det) fcr0~~Sr
Fondet er en selve jlJnd0)' ~:.in~nnyttig insti tuti,on j og ir.d t æ:; tljrne

::..i fondets -kap i -tal må allinr; ar. '/r.;ndes til n·~denfor nævnte for::l&l, ;;,ddn
;1~llZYll tll, hv(~m der nl,\-;','V: VrT;L"J c:118r bliv':: ejer af god::;cr:l'J T::p.:3byl-;,olm,
h.i. V' ••;lse og Holekenhu'\itl.,

l'or:dets kapi tal ~Jt't!. n.l.-r,:i.J V;.Brclanbra.~t ef tur r·.;gLH'lw for c.nbrin-
gGl:3El ni' umyndJ.ees mialeJ'i) do!": :.:li, inci~il halvdelen af i::a'Pitu.li:'11~ hll'$ ....
\·~!'d1 kan a.nbringes i d.kIJLll'~ ele.c daglig rlG t tn"'es' på Kub~i1h['.vn:3 bers ~
..::0.'fremt vedkommende akt:i. ..lSc:l.;ll.,(.lh··i hVC'l"t nf de sL:sto 10 r8gns::nbd:r
har givut et ud bytte pf? mi.nJ;Tt 4j'~.. :E:ildvj,c:.(~-r-t;;kU::1 fOIldu t TIlvt: r.t2..1 s~
i.;.1.1UtC'!'iets tilladel:J~l cl:'i1'"tdJ~'Ve; -ftl.st eJundo:n.. Ved.!.)r.:.nd~ s?idan ej~n--
.1e::1' vil dekln.:r'tltion Vi~r,.!r,.·~ -tJ~_n': ~'y.CJOjlon :,tt ojE.md(;m::10n ik:::J L~n iJm1.cos
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1J11.~:,:,bl"Jhæftes uden stu:t:8IT.1..n,j1.,IJl'·O ... to tJ.JladG!.se·,·
Fondets aktiver ::;1:0.1. lyclo pi~i fvrlCl...:t.Jnavn og s{.tvidt mulig·t nO'G~-

res som tilhørende dett G~. 11VOY'11oS'd::! s ka l forsynds m.::dprohi bi ti vp5.-
tu~ning af statsministeriutw

4~
< "

'~' Hedons fond.skapi.-t.flJ.~11 :;3 .../:.':ts.J skal forbl.J.vd lll'J(;rtv ,;J}:a,lfond.e;ts
• ~ I

·~11:1ige.i.nqtægter alenu a~lvc::]dlj,~~t:i} ~_;nrH:lmførclse af d~n 'led nærvæ~_
:rf,;:nde:~'fredningnsc:",vitut s:LkrGc1<: n8.tur-' og kulturti l.stand:, ul-cs1 "::.1 e
·.~ågj'.:t'ter ved fredningi v\:;,.n::'gol1cJdcls-:..l og viderE:;ad":i.~ling efter sGrvi-
'(,uttens formål af den V8 c.. s er v.:..t.tL-~,tu:abeskyttede l1;.-~tur ~ ffi3.rl{ur? &ngef 1\
sl?er~ åor, udsigter~ skOVG,J pr-:.rl-:';.H'9 dyre- og plunteliv og P.Qlckcnhavn.
l'iæsbyholm og Bavelse bygnin::;,:l.('~ dl.sses interi0r(~r~ bohave p r.."'.l'i.::"':'';l'' og
andre kunstgenstande ~ til \T(;dl.~g·-=tl()ldelse og b~nytt~l.se af de til byg'·
1J:.J ngernes bevarelse ncdVGns..igB \.'arrr:~- lys ~ b!'andfor~'Jil~ring3-' oe andre:
.,nJretninger og det til ,::klP1w';:' b~varing og til opf;yld,)'~se af fn:dnlngs··
fW.L·vi tu ttens :fo:-mål iøvrJ.gt f'j:cn,)ri~1e ~olkehold o.l~, ~ derund~r og:di
0psynsp0~sonaleQ Medens d~t e!' 0n f~ruåsætnJ.ng~ at bygnIngerne bevares
i en sådan stand, at de er tj('riljg,:; -til beboelse for b;::si,-ldcrnG~ ur
c.Gt en s elv:følge 9 at dt:r i kk~ af fondet .wC! afholdes t.tc.gif-tCir; dur t j G-

nor ttl at o.pretholde ej(;rnl2S rri·,;~te husholdning"
Hvad der i et enke l t år :! kko anv(:nd·:H:3til ovunnævute :fo:::-m.J.l~

:":cgglJS til di sposi tion for ~O."lUY'-.l :':'ugr..skabsår. Be~tyr~ ~~~,J11 afgør
.::;pø.:-gsnål om 1ndtægtern2:'l an V'J ndf:lls(~ efter nærvær811cl''::§ 12 p stk~ l)
:5. tilfælde af uenighed h(;::,omm\:l1.(~m b,:'siddeL1e og 'b:styrr:ls~n)' afl;:;~rc;s
:::pørgsmålot endelig af' sta tG1:'l!.aisteriet f hvis beslutn:l.ng tkke kan :;_nd- .')
bringes for domstolene~

Over fondets formu~;I dlJts .i.ndtægter og udgift ti:......, s kaI oc'styrulsen
h VE:rt år aflægge rogns kab og h<;;!."..mdor gøre rl;;de for ~:·lV2.nd·:;l.sljnaf
:fondets indtægter til ·'V~(lJ.·~fj/..'hole}':..] <.3 e Clf den af f:.:-od!lings 80 r v::'t'..rttJn
l~:r<Jl'ledetilsta.nd., Fond~t8 r'2Cl1!.:lk:to:Jårer kal~ndlJrår\:!t.

Regnskabo't skal p f!)r ..~yr..ot m;d bU8tyrE;'l~(ms unl~er::krift" -:ntlel1 3
måneder efter rognskabså.r·ut.tJ t~d'10b inåsonå.l::~ tiL r(;vi~iJn i st".ts:n5.'-
.!li.steriet l' der udnævn()r l' J '1': SOl' og fet n tswttE.l!' h~lns honor:lr, ~l 'tntu·, /1e;

r .
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Foranstaaende Fredningstilbud modtages.
Vindinge, den l. Juli 1958.'

~A/l'I?i J.f:-MM:J
Vindinge Kommunes Medlem af
Fredningsnævnet ved Sagens
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Matr.nr. la af Holekenhavn
hovedg~rd, Vindinge
sogn, m. fl. - 9r'.
tup. i /31J..l.. YV.

Anmelder: Fredningsnævnet fo
Svendborg amtsrådskreds, Fåt

1760 REG.NR. ~5ZI A ,

... ~ 1'11 19~7
t- _ .. .J":". ."

F R E D TII N G S D E K L A R A T I O E
vedrørende

E O L C K E N H A V N.

I tilslutning til den af os lensbaron Mogens Conrad
Christian Howden-Rønnenkamp Holck og lensbaronesse Jessy
Howden-Rønnenkarnp Holck angående ejendomn'ene Holckenhavn,
Svendbore; amt og Hæsbyholm og Bavelse, l'ræstø amt afgivne
fredningsservitut skal underteenede ejer af Holekenhavn,
lensbaron Hoc;ens Conrad Christian lIowder.-Rønnenkamp llolck -
udfra øns]~et om i videste omfang at bevare og sikre ejendom-
mens naturværdier - i henhold til bestenlrJelsen i servi tut do-
kurnentets § 7, sidste stk., afgive den for mig og efterføl-
gende ejere bindende fredningsdeklaration indeholdende nærme-
re angivelse af fredningens indhold.

Fredningen o~~atter følgende omrAdel':
l. Der. til cjendorr~en hørende park under matr.nr. l ~ af

Holckenllnvn hovedgård, Vindinge sogn med gartnerhuset i
parkens nordvestlige hjørne matr.nr. l e og l 1. af Holeken-
havn hovedg~rd, Vindinge sogn.

2. FøIGen~~ skovområder:
a) "DyreJ"lveskoven" af hojstar.:rnetboC nord for fjorden på

be[,~e sider af landevejen til !;ybore under matr.nr. l !!
og l ~ (selve skoven), l~, l m, l ~ og l l (stykket syd
for r.l: oven) S3l:Itl r... l h og l i (stykket vest for sko-
Vel)),

b) skovstykket lige syd for fjorden vest for landevejen moc
Svendborg under matr.nr. l ~ Holekenhavn hovedgård, Vin-
dinre sogn,

c) "Kajbjerg SkOVIl med IIK03kovl1, herur.der indbefattet det
rr.ellen'sl,oven og stranden liggende græsklædte areal unde
matr.nr. l .Q. og l .E. af Holekenhavn hovedgård, Vindinge
sOf,n 0(5matr.nr. 22 E. af K0l;sbølle by, Vindinge sogn
(selve nkoven), l 1: af Holekenhavn hovedgård, Vindinge
SOf'l!(o):ovrlderboligen) og l li (skovfogedhuset) af llol-
c1:cl,l ';".In hovedgård, VindinGe soen.

d) En r;]'ovbcvoksningved Nyborg fjord 1'::nldet"Kalkovnskovel'1
N:t. "'1' l;olcJcen}w.vnunder no.tr.nr. l v af HOlcltenhavn
ho\" .]!-·'Ird, Vindince sogn.

o.d/r l' r



eogn.
For områderne gælder følgende fredningsbestemmelser:
ad l. Parken skal bevares i det væsentlige i den tilstand, den nu
har. Større ændringer i parkanlægget må ikke foretages uden god-

•kendelse af kunstakademiets professor i havekunst og direktøren
for Københavns Universitets Botaniske Have.
ad 2 og 3. Områderne skal bevares i det væsentlige i deres nuv~
rende tilstand, således at ejendommens karakter af landbrugsejen-
dom under herregårdsdrl~t opretholdes, og ved driften af såvel
skov som markområderne vil der være at tage hensyn til bevarelsen
af ~åde de landskabelige og de naturvidenskabelige værdier.

Områderne må ikke udstykkes, udover hvad der er en nødvendig
følge af den til enhver tid gældende udstyknings- og jordlovgiv-
ning samt af servitutdokumentets § 2, stk. l~

I det omfang skove~e er ~redskov, kan bebyggelse som følge deraf
ikke finde sted udover til skovenes brug. Iøvr1gt må områderne
ikke bebygges, hverken varigt eller midlertidigt, ligesom opførel-
se af roklubhuse ,0.10' derunder skure og boder af nogen,."art_,.',ikke: ,:;r,?"').:--'~~~"':" ~.~
må finde 6te~. ~

Der må opføres de for ejendommens landbrugsmæssige og skovbrugs-
mæssige udnyttelse nødvendige bygninger samt mindre bygninge~'",b~
stemte til ejernes personlige br~g. Bygningernes beliggenhed ~g~~,
udseende skal dog først god~endes af fredninesnævnet efter indh~~-
tet udtalelse fra det i servitutdokumentets § 3 sidste stk. nævnte
udvalg. - ~~

2 -

II
e) Skoven "Bøllevængetll under matr.nr. 19 .9." 5"b, ~ ,2" 7 .2" 8 Bo,

9 b, 10~, 11.2" 12 b,-13 .2" 14 b, 16 ,2" 17 ,2" '18 d og 15 ~ af
Kogsbølle by, Vindinge sogn.

'3. Markområderne beliggende vest og syd for ',';Dyrehaveskoven",l,g,
l h, l ! (ve~~ for skoven), l k, l ~, l ~, i l (~yd for skoven)
alt af Holcke~yn hovedgård, Vinding~ sogn, og markområderne syd

'. J'for fjorden på begge sider af"18ndevejen mod Svendborg, herunder
(

indbefattet eng- og mosest=æl-:ningervest og syd for søen "Noret"
alt under matr.nr. l v af Holckenhavn hovedgård, Vindinge sogn
j3amt gården "Markusminde", matr.nr. 22 .§: og 22 c af Kogsbølle by,
Vindin,ge sogn.

_. Søen "Noret" under matr.nr. l Y.. af Holckermvn hovedgård, Vindinge
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Særlig ad 2. Den under 2 a nævnte skov skal opretholdes som bøge-

r

skov, og fældning må lrun ske efter forstmæssig udvisning og med
fredningsnævnets samtykke. Skovene under 2 c skal opretholdes,
således at mindst, 70% af nyttearealet er dækket af løvskov, og
løvskov skal særlig opretholdes langs Storebæltskysten, således
at skovbrynet med den nuværende blandede bevoksning af eg, røn,
abild m.fl. med en yderbræmme af hindbær og ømebregner bevares.
I,skoven langs denne kyst skal i en afstand af 200 m fra kysten
tilstedeværende nåletræsplantninger efter næste afdrivning aflø-
ses af løvtræer. Skovbevoksningen under 2 d skal bevares som
løvtræsbevoksning, og hu~st må alene ske som plukhugst. Skoven
under 2 e skal i det OIl".fang,den hidtil er dreven som "bønderskov"
- d.v.s. at man efter foretagen hugst har ladet skoven vokse op
uden plantning - bevares med denne driftsform. Hvor der er sket
plantning af nåletræer, skal disse efterhånden erstattes med
løvtræer.

Den vilde blomsterflora på skovområderne og på nærmere på
matrikelkortet angivne steder på markområderne skal oevares i
størst muligt omfang. Det gælder navnlig forskellige sjældne
planter således Redebregner (Matteueeia) og Svalerod (Cynanchum
Vineetoxicum). De nogle steder i stort antal voksende Påskeliljer
skal bevares i 'sådant omfang, at plantens karakteristiske fore-
komst opretholdes.

rli ad • Udsigten fru højdepunktet "Byhøj" vest for skoven
"Bøl :vænge" (2 e) skal bevares eventuelt gennem godsets erhv
velse og edning af tilstødende ejendomme. Ligel~des sk udsig-
ten fra den h der ligger på matr.nr. l k af Hole hoved-
gård, Vindinge so ige syd for skoven øst fo andevejen beva-

, '..,

. t.~,l

res.
De på"markområderne syd

de poppelhegn, som udgør et
skal bevares, og borthugst
tykke.

Hidtil udyrke områder særlig på skråninge
ikke tages aer kulturo

Ve steme må der ikke foretages opfyldning,

.~
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træsp ntnincer efter næste afdri~ling afløoes af
Skovbevok ingen under 2 d skal bevares som løvt
ning, og hues m& alene ske som pluldmgot ~ -
skal i det omfang, den hidtil er dreven
d.v.s. at man efter etagen hues ludet skoven vokse

derop uden plantning -
er sket plantning af nåle
stattes med løvtræer.

Den vilde sterflora på derne og på nærmere
på matrikel tet angivne steder på marlco derne skal be-

ørst muligt omfang. Det gælder navn forskelli-
ge ældne planter således Redebregner (Ilatteuccia

valerod (Cynanchum Vincetoxicum).De nogle steder i s
antal voksende Påskeliljer skal bevares i sådant omfang, a
plantens karakteristiske forekomst opretholdes.
Særlig ad 3. Udsigten fra højdepunktet"llyhøJ""iiVest for-------------
skoven "Bøllevænge" (2 e) skal bevares eventuelt gennem god-
sets erhvervelse og fredning af tilstødende ejendomme. Lige-
ledes skal udsigten fra den høj, der lieeer på matr.nr. l ~
af Holekenhavn hovedgård, Vindinge sogn lige syd for skoven
øst for landevejen bevares.

De på markområderne syd for fjorden, vest for land~vejen
værende Poppelhegn, som udGør et fremtrb'dende landskabeligt
moment, sknl bevares, og borthugst må alene oke med fred-
ningsnævnets oamtykke.

Hidtil udyrkede områder særlig på skråninger og på tør
bund må ikke tages under kultur.

Ved kyoterne må der ikke foretages opfyldning, hvorved
kysten ændres, udover hvad der følger af offentlige foran-
staltninger, derunder påkrævet kystsikring.
ad 4. "Noret" må ikke undergives vandstandosænkning, og
vandet må ildceforurenes.
ad l - 4. Det nuværende fugle- og dyreliv opretholdes i så-
vidt muligt samme omfang som nu,_ og ved udøvelsen af jagten
skal specielt hen~yn tages til landets oprindelige pattedyr-
og fuglefauna. Gift må ikke udl~gges, bortset fra gift mod
rotter og mus. Iagttagelsen heraf - såvel i de større ret-
ningslinier som i detaljer - overvåges nf det fornævnte ud-
valg, der indhenter udtalelse herom fra nuturfredningsrådet.

I tilf~lde af tilsidesættelse heraf U01'es indberetning
til de påtaleberettigede.

Det er ejerens ønske, at Holckenhavn
eventuelt Dom et reservat, og således at
ned til fjorden kun 1Oe. opføres bYBnin[',cl"
Codkendelse af fredninGDnævnet.

Der ti lsiCen almenhedcn ndtSane til e jelJdom:J1enshovedbye-
nine og pnl'l,enpli fnstsatte tider, DC; j t1et omfanG, det mt:

efterhånden er-

fjord søges fredet,
der på skrænterne
efter forudg~ende

I • ., " ~



med rimeligt hensyn til husfred~n. Ordensregler i så hen-
seende skal eodkendes af statsministeriet efter indstilling

,/

fra fornævnte udvalg. '
Der tilsiges almenheden adbang til c0enue og cyklende

færds.el (dog ikke fol' "knallerter") i skovene au eksiste-
rende veje og stier. Der kan efter ejeren::;ønske udfærdi-
ges et ordensreglement ungående færdslen ae opholdet efter
indstilling fra fornævnte udvalg. I dette reglement kan der
tillige træffes bestemmeleer om ret til, ophold nærmere be- FrOd1;
stemte steder, og ret til badning fra strandstrækningen un-

i

der 2 e. Reglementet godkendes af fredningsnævnet. S'l(;i1,\b:..t;.'

Fåtaleret med hensyn til bestemmelserne i denne dekla-
ration tillægges statsministeriet, eventuelt efter indstil-
ling fra fredningsnævnet for Svendborg runtsrådskreds eller
Naturfrednincsrådet eller Danmarks Naturfredningsforening.

Deklarationen vil være at forelægge fredningsnævnet til
godkendelse i henhold til naturfredningsloven.

Nr2rVr<lrendedeklnro.tion began'(:G Linglyst po.amatr nr.
la, le, lf, 19, Ih, li, lk, 11, 1m, In, ]~, lp, Ir, ls,lu og
Iv af Holckenhavn hovedeaard, Vindin~e D~~a, og pea matr.
nr. 1ge, .5b, 6e, 7c, 8b, 9b, lob, lle" 12b, 13e, 14b, 16c,
l7e, lSd, l5b, 22a, 22b, 22e af Kogcb~l]e by, Vindinge i~~

soe;n.
l

, J
j,;eclhens~rn til servitutter, byrder og pantehær.:..

telser henvises til ejondO~"CllB blad i tjn~bogen.
x'rednin:..;:mLwnetJ. ar Sv(;ndbor:,~1',:ntsraadskreds,
den 20. juli 1957.

~ ,..
I I l J

hz.d/«t I Åab1<lgen for fe~.r.:tLi nr. 32. N)'LlIlll ..,l~ •.13 ;,~!l
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Foranstående frednin0ztilbud Llodte'::;Gu.
Frednin::';Gl1.Nl1ct

Foranstaaende Fredningstilbud modtages.
Vindinge, den l. Jali 1958.

~d~o..=..:;:....:...-.l.-\ -
l ,'li c:ds

Vindinge Kommanea Medlem af
Fredningsnævnet ved Sagens

Behandling.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Svendborg amt,
Fåborg.

Det bekræftes herved, at det i foranstående deklaration
under pkt. 2c anførte matr. nr. 19 ( skovfogedhuset) af Holckenhavn'
bovedgård,Vindinge sogn, rettelig skal være matr. nr. lq smst •.Endvidere
bekræftes det, at uen i deklarationen side 3, 2. stk. in fine, omhand-
,ede strandstrækning, med hensyn til hvilken der kan træffes bestemmel-

ser om almenhedens ret til ophold, rettelig skal være strandstrækningen
under 2c.

I ,~. /)

,
.l l' .L_

I
.... I

} ,/ ,/.:.1
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Jeg bekræfter endvidere, at der til fredningsdeklarationen
l. efter "Mtr.nr. l e og,l f" skal føjes "og l til, san:t at IIKajbjerg"
i 2 c skal staves "KaJberg".

/,.., I. fe:,.
'" /C" ..." . tf> C. . ,
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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REG. HR. 02-3 8 \. o 2- c
FREDNINGSNÆVNET

FOR •

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
. Egensevej 15 . Telefon (09) 211693

Modtaget r
Skov- og Naturstyrelsel1

1 3 NOV. 1987 5700 SVENDBORG, den 12/11 1987
Journal nr.: Frs. 290/1987

Man har d.d. tilskrevet Naturgas Fyn I/S, 0rbækvej 260, 5220 Odense 50.,
således:

• Ved skrivelse af 7. oktober 1987 (j.nr. 4.7.9.D. SS/IV B9-8) har Naturgas-
selskabet ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr. l-g og l-h Holckenhavn
Hovedgård, Vindinge, at etablere en 125 mm PEM-gasledning og tæt på skellet til
matr. nr. l-bn eller l-eh Holckenhavn Hovedgård, Vindinge at opsætte en måle-
stander. Det fremgår, at der efter de for nedgravningen nødvendige terrænændrin-
ger vil ske en fuldstændig genetablering.

Matr. nr. l-g og l-h Holckenhavn Hovedgård, Vindinge er fredet ved deklara-
tion af 7. maj 1957 således, at der blandt andet ikke må ske ændringer i den nuvæ-
rende tilstand, og således at der skal tages hensyn til bevarelsen af de landskabe-
lige og naturvidenskabelige værdier.

Fredningsnævnet har om sagen brevvekslet med amtskommunens landskabsafdeling,
der under hensyn til, at der i alt væsentligt er tale om midlertidige terrænændrin-
ger, ikke har udtalt sig imod det ansøgte.

Foranlediget heraf skal man meddele, at fredningsnævnet enstemmigt har be-
sluttet at tillade det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34, idet det
ansøgte ikke ses at være i strid med fredningens formål.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns amtskommunes
landskabsafdeling 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. 5.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilla-
delsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

For så vidt Naturgasselskabet også har søgt om tilladelse til at lade led-
ningen passere matr. nr. l-i Dyrehavegård, Nyborg jorder, skal man henlede opmærk-
somheden på, at denne parcel ikke er fredet i henhold til naturfredningslovgivningen.
På parcellen er beliggende den bygnings fredede Bymølle.Bygningsfredning henhører
ikke under fredningsnævnets forretningsområde, men derimod under planstyreisen.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F 1:3!'r7~Jby(

_-==== .........=====================-----=---------=-=---I.IL~J;_



Da ledningsanlægget efter det oplyste ikke berører møllebygningen, må tilla-
delse fra styrelsen anses for ufornøden.

Jul. Paulsen
formand

e
e
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SKOV- OG NATURSTYRELSEN
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REG. NR. J. 3 KI A
FREDNINGSNÆVNET

POR
fYNS AMTS SYDLIGE PREDNINGSKREDS

Egensevej 15 • Telefon (09) 211693

Modtaget I
Skov- og Naturstyrefsen 5700 SVENDBORG, den 25/4 1988

27 APR. 1988 Journal nr.: Frs. 72/1988

Man har d.d. tilskrevet Nyborg kommunes tekniske forvaltning,
5800 Nyborg, således:

Ejeren af Holckenhavn gods har dels personlig, dels gennem
sit advokat firma henledt fredningsnævnets opmærksomhed på, at
Planstyrelsen har udarbejdet et forslag til landsplandirektiv for
et område ved HOlckenhavn gods inden for det område, der er fredet
ved de k l ar a t io n a f 2O. ju li 19 5~.'

Fredningsnævnet, der ikke på anden måde er blevet underrettet
om disse planer, har på den givne anledning brevvekslet med amts-
kommunens forvaltning for teknik og miljø, som har udtalt, at pla-
nerne må antages at være i strid med fredningsdeklarationen og be-
tyder så omfattende indgreb i fredningsbestemmelserne, at der ikke
bør gives dispensation, således at de interesserede må henvises til
at rejse spørgsmålet om ændringer i fredningsbestemmelserne i hen-
hold til naturfredningslovens § 34 a.

Det fremgår, at Holckenhavn gods på forhånd vil protestere
mod, at de for anlæggets fremme det pågældende sted fornødne ændrin-
ger i fredningsbestemmelserne gennemføres.

Foranlediget heraf skal man meddele, at nævnet med amtskommu-
nen kan erklære sig enigt i, at planerne kun kan gennemføres, såfremt
den i naturfredningslovens § 34 a foreskrevne fremgangsmåde følges .

Det har givet anledning til undren, at fredningsnævnet ikke er
blevet underrettet om forslaget direkte af forslagsstillerne.

Fyns amtskommune, godsejer Ivar baron Holck, Skov- og Natur-
styreisen, Planstyrelsen m.fl. er blevet underrettet om foranstående
herfra.

formand

e Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

j.nr. F J 30 'ir;..- l~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 SS 20

REG. NR. 2. ~ 6 t < O L
Dato: 19. maj 1993
Journal nr.: F. 24 /199 3

Landsretssagfører Ernest 80hr
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K

•
Ved skrivelse af 18. februar 1993 har De som eksekutor i boet ef-
ter baron Mogens Eiler Christian Iver Howden-Rønnenkamp Holck
anmodet fredningsnævnet om tilladelse til, at nogle ejendomme,
som hører under Holckenhavn Gods, frasælges/udstykkes. Ejendomme-
ne er omfattet af Holckenhavn-fredningen, hvorfor fredningsnæv-
nets tilladelse er nødvendig, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50.

De har udarbejdet en fortegnelse over de ejendomme, som søges
frasolgt eller udstykket.

Det fremgår af sagen, at Skov- og Naturstyrelsen har tiltrådt De-
res ansøgning.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
ti vens § 50, at nævnet enstemmigt har besluttet at meddele tilla-

delse til, at de ansøgte frasalg og udstykninger foretages i o-
verensstemmelse med den fremsendte fortegnelse.

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.



· ~ ~~afdelingen

MEKLENBORG I/S
S'lotsgade 15
5ROO Nyborg REG.NR, 238(.02
Att. E. O. Rasmussen

Journal nr. (Bedes antørt ved alle henvendelser) Deres ret. Dato

R-70-21-] -449-11-94
HEL/bst

330593/EOR/HK
~661 'SHW ~ l

Vedr.: Ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af en del ejendomme af bl.a.
matr.nr. I g m.fl. Holckenhavn Hgd., Vindinge, ejet af boet efter baron Iver
Holck.

Vi har modtaget Deres ansøgning den 17. november 1993.

Afgørelse.

Vi giver hermed afslag efter planlovens § 35 til udstykning af "Nicolajsens Hus",
Dyrehavevej 8R - et 2-familieshus beliggende på landbrugsejendommen matr.nr. ] TI
Holckenhavn Hgd., Vindinge, da der ikke i planloven er hjemmel til at tillade udstykning
af samtlige beboelsesbygninger på en landbrugsejendom.

Vi giver samtidig tilladelse efter planlovens § 35 til de Y''''Tigeansøgte udstykninger på
vilkår,

at restejendommen på 16,0 ha ~amtidig sammenlægges med en landbrugsejendom.

Afgørelsen er baseret på følgende:

Boet efter baron Iver Holck, Holckenhavn Gods, ønsker ilt udstykke og afhænde ialt 12
ejendomme beliggende nord for Holckenhavn tjord. På S af ejendommene ligger der
dobbelthuse med 2 lejligheder.

De har den 17. januar 1994 telefonisk oplyst, at ingen af de udstykkede boliger anvendes
i forbindelse med driften af landbrllgs- og skovbrllgsejendommene, eller beboes af
personer, der deltager i driften.

~CI Ie 13'-1. 1-ooo!
') 023

Milj0- og Ar~alarddingen - Ic1clax nf. ()6 15 45 59

Amtsgården . ØrbækveJ 100 . 5220 Odense Sø . Telefon 66159400 . Direkte 66154794 + lok. nr.. Telefax 661591 60

112020-001
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Der agtes ikke opført nye holiger. og udstykningerne følger eksisterende have- og
hrugsgrænser.

Der er søgt om tilladelse til udstvkning af følgende ejendomme (alle beliggende
Holckenhavn Hgd., Vindinge):

"Skovly", GI. Vindingevej 14;
1 holig på 10.603 ml af ejendommen matr.nr. 1 iog l g,

"Via Maia", GI. Vindingevej 12;
l holig på 3800 m2 af ejendommen matr.nr. 1 ;i,

"Vejmandshuset", Dyrehavevænget 4:
1 holig på 1708 m2 af landhrugsejendommen matr.nr. In,

"Dyrehavehuset". Dyrehavevej 95 og <)7:
2-familieshus på 1497 m2 af landhrugsejendommen matr.nr. In,

"Nicolajsens Hus". Dyrehavevej 88:
2-familieshus på 4659 m2 af landhrugsejendommen matr.nr. J .n, •

"Skrædderhuset". Dyrehavevej <JO;
2-familieshus på 1874 m2 af ejendommen matr.nr. l.

"Det Røde Hus". GI. Vindingevej 4 og 6:
2-familieshus på 4741 m2 af ejendommen matr.nr. J l.

"Det Grå Hus". GI. Vindingevej 8 og 10:
2-familieshus på 6897 m2 af ejendommen matr.nr. 11.

"Skipperhuset". GI. Vindingevej 2:
I holig på 6035 ml af ejendommen matr.nr. l m,

"Kalkbrænderihuset", Dyrehavevej 92 og 94;
2-familieshus på 2121 m2 af ejendommen matr.nr. I k.

"Huset med De Takkede Gavle". Dyrehavevej 99 og 101:
2-familieshus på 3243 m2 af ejendommen matr.nr. 1 k.

"Solhøj", Dyrehavevej I03 og IOS:
2-familieshus p(l 2326 m2 af ejendommen matr.nr. l 1-

Restejendommene fra de 6 ejendomme matr.nr. I i mJI.. I h, 1 .Ii, 1 1, l m og 1 §. agtes
sammenlagt til en ejendom på 16.0 ha uden holig. Det er oplyst, at hovedparten af dette
(ikke-Iandhrugspligtige) areal drives jordhrugsmæssigt af en forpagter, der ligeledes driver
Holckenhavn Gods' øvrige landhrugsjord.

Hele området er fredet i henhold til fredningsdeklaration af 22. juli 1957. Ifølge
deklarationen må området ikke udstykkes, udover hvad der er en nødvendig følge af den
til enhver tid gældende udstyknings- og jordlovgivning. Endvidere hestemmer frednings- til
deklarationen. at "der må opføres de for ejendommens landhrugsmæssige og skov-
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brugsmæssige udnyttelse nødvendige bygninger, samt mindre bygninger bestemte til
ejerens personlige brug".

Skov- og Naturstyrelsen har i brev af 12. januar 1993 meddelt, at man intet har at
indvende mod, at de omhandlede ejendomme sælges.

Fredningsnævnet har den 19. maj 1993 meddelt ~ilIadelse i henhold til naturbeskyttelses-
lovens § 50 til ydstykningerne.

Fyns I\mt, Vej'læsener har den 21. uktober 1993 godkendt udstykningssagen i henhold til
vejlovens §§ 71 og 80.

Nyhorg Kommune vi Ib Abildtrup har telefonisk anbefalet de ansøgte udstykninger.

•
Da jordbrugskommissionen den 124. februar 1994 har meddelt afslag på ansøgning om
ophævelse af landbrugspligten pfl IcJndhrugsejendommen matr.nr. 1 n m.fl., og da en
landbrugsejendom ifølge landbrugsloven skal holdes forsynet med en bolig, kan Fyns Amt
ikke godkende udstykning af "Nicolajsens Hus", Dyrehavevej 88, der herefter udgør
landbrugsejendommens beboelsesbygning.

Eventuel efterfølgende ansøgning om udstykning af denne bolig efter reglerne
landbrugsloven må derfor afgøres af jordbrugskommissionen.

Den bygningsløse resteJendom på 16.0 ha uden landbrugspligt (fri jord) betragtes - uanset
at det idag dyrkes jordbrugsmæssigt - som en rekreativ parcel, hvorom det af vejledning
til planloven fremgår, at der ikke byl[ meddeles tilladelse til udstykning med henblik på
oprettelse af sflllanne private rekreative parceller.

Det fremgår endvidere af vejledning til planloven, at der skal tages hensyn til, om
udstykningstilladelse vil kunne medføre. at der senere fremkommer ønske om en ny be-
boelsesbygning på den oprindelige ejendom, lier får fraskilt sine beboelseshuse.

På baggrund af disse hensyn betinges tilladelsen til udstykningen af de øvrige boliger af,:e at restejendommen samtidig sammenlægges med en landbrugsejendom.

Klagevejledning.

Afgørelsen efter planlovens ~ 35 kan inllen 4 uger påklages af enhver med retlig interesse
.I. i sagens udfald. jf. lovens kap. 14, der er medtaget i vedlagte uddrag af loven.

Tilladelsen offentliggøres i dagspressen. og klagefristen på 4 uger regnes fra datoe'n for
offentliggørelsen. Hvis der kommer klager, vil De og kommunen hurtigst muligt få besked.

En eventuel klage skal indgives ~kriftligt til Fyns Amt. Miljø- og arealafdelingen,
Amtsgården. 0rbækvej 100, 5220 Odense Sø. Klagen vil så blive sendt til Naturklage-
nævnet sammen med kopier af sagens akter og med de bemærkninger, som klagen måtte
give anledning til.

Tilladelsen kan ikke udnyttes, før lIe 4 uger er gået, og kommer der klager, må den kun
udnyttes, hvis klagemyndigheden stadfæster afgørelsen. - En rettidigt indgivet klage har
opsættende virkning for afgørelsen. medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Det skal oplyses, at ovenstående afgørelse kan indbringes for domstolene i henhold til
planlovens § 62 inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Vi gør opmærksom på, at der kan kræves tilladelse fra andre myndigheder.

Offentliggørelse vil ske torsdag den' 1 7 MRS. 1994

Venlig hilsen
"110CTaaet I

::sov- og I'!dlurs!'jrelsefi

t "' ~:h.
.... •• l ,; I ~ ",...

Vi har sendt en kopi af øette brev til:

Nyhorg Kommune, Rådhuset, Torvet. 5800 Nyhorg.

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,2970 H0rsholm - J.m: SN 1211/7-0033.

Fredningsnævnet for Fyns Amts sydlige fredningskreds, Toftevej 31, 5610 Assens - J.nr: a,
F.24/1993. •

-"
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FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 6471 5520

Dato; 3O. n o v e mbe r 1994
Journal nr.: frs. 55/1994.

Nyborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
5800 Nyborg

Ved skrivelse af 24. august 1994 forespurgte Nyborg Kommune på
vegne ejeren af matr. nr. l-m, Holckenhavn Hovedgaard, Vindinge,
om ændring af taget på det hus, der er på ejendommen, fra stråtag
til Vingeteglsten krævede fredningsnævnets tilladelse.

Kommunen anførte, at bygningen efter kommunens opfattelse var
fredet i henhold til fredningsservitut fra 1957, men oplyste, at
man ikke havde indvendinger rent bygningsmæssigt mod, at bygnin-
gens tagdækning ændredes til' vingeteglsten.

Landinspektør E. O. Rasmussen har overfor fredningsnævnet anført,
at det på ejendommen matr. nr. l-m, Holckenhavn Hovedgaard, Vin-
dinge, beliggende hus ikke er omfattet af fredningen, der kun
forbyder ny bebyggelse. Ændringer af eksisterende bebyggelse er
ikke omtalt, bortset fra ændring af hovedbygningerne.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration vedrørende Hol-
ckenhavn af 24. juni 1958 samt fredningsservitut af maj 1957.

I fredningsservituttens § 1 hedder det bl.a.:



"• Formålet er at bevare for eftertiden som fredede min-
desmærker de ovennævnte godser, deres bygninger, kunst-
genstande, skove, enge, strande og øvrige natur, som et
varigt minde om de nationale skønhedsværdier og natur-
værdier, disse godser med omgivelser repræsenterer, og
som for efterslægten kan vise et samlet billede af en
smuk og værdifuld kulturperiode i Danmarks historie.

"

I henhold til servituttens § 7, sidste stk., skulle fredningen af
de omtalte naturområder sikres ved besiddernes frivillige overens-
komster med de respektive lokale fredningsnævn.

Dette skete ved fredningsdeklaration vedrørende Holckenhavn af maj
1954, hvoraf bl.a. fremgår, at nærværende ejendom er omfattet af
fredningen, og det hedder videre i deklarationen,

"

at områderne skal bevares i det væsentlige i deres nu-
værende tilstand, således at ejendommens karakter af
landbrugsejendom under herregårdsdrift opretholdes. I
det omfang skovene er fredskov, kan bebyggelse som føl-
ge deraf ikke finde sted udover til skovenes brug. I
øvrigt må områderne ikke bebygges, hverken varigt el-
ler midlertidigt, ligesom opførelse af roklubhuse
o.l., derunder skure og boder af nogen art, ikke må
finde sted.
Der må opføres de for ejendommens landbrugsrnæssige og
skovbrugsmæssige udnyttelse nødvendige bygninger samt
mindre bygninger, bestemte til ejernes personlige brug.
Bygningernes beliggenhed og udseende skal dog først
godkendes af fredningsnævnet efter indhentet udtalelse
fra det i servitutdokumentets § 3, sidste stk., nævnte
udvalg.

"

Ejeren har efterfølgende ændret ansøgningen fra at anvende Vinge-
teglsten til at anvende- Decra-teglsten, fordi Vingeteglsten vil
blive alt for dyrt.



Nyborg Kommune har i skrivelse af 7. oktober 1994 anført, at man
ikke ud fra et arkitektonisk og bevaringsmæssigt synspunkt kan
lægge Decra-teglsten på den omhandlede bygning, idet en sådan æn-
dring vil betyde, at disse værdier forringes betydeligt.

Fyns Amt har i skrivelse af 10. oktober 1994 oplyst, at man ingen
indvendinger har imod, at der i stedet for Vingeteglsten anvendes
Decra-teglsten.

Amtet har videre i skrivelse af 2. november 1994 anført, at be-
byggelsen nord for fjorden oprindelig har haft tilknytning til
godsets fiskeri. Amtet finder, at bebyggelsen udgør en del af
det samlede godskompleks, og at den derfor er omfattet af § 1 i

tt fredningsservitut af 7. maj 1957. Det vil være uheldigt, hvis be-
byggelsen enten helt forsvinder eller f. eks. udvikler sig til
et typisk villakvarter uden antydning af den oprindelige anven-
delse.

Fredningsnævnet skal udtale:

maj
med

tt m.m.
med
ter

oogsa

Fredningsnævnet finder, at ejendommen matr. nr. l-m med det på e-
jendommen værende hus er omfattet af såvel fredningsservitut fra

1957 samt fredningsdeklaration fra juni 1958, idet formålet
fredningerne har været at bevare godserne, deres bygninger
som nationale skønhedsværdier, naturværdier som disse godser

deres omgivelser repræsenterer, således at ejendommens karak-
af herregårdsdrift opretholdes. Nævnet finder derfor, at
ændringer af bygningerne kræver fredningsnævnets tilladelse.

Under hensyn til at bygningen er placeret på den anden side af
den offentlige vej, finder fredningsnævnet ikke, det vil stride
mod fredningens formål, at taget ændres fra stråtag til Decra-
teglstentag, og fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til
det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50.

Afgørelsen er enstemmig.



Jt 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.

• ~~aunhO t

næstformand

lit



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 6471 5520

Dato: 2O .02 .9 5 .
Journal nr.: f r s. 5/ 95 .

Nyborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
5800 Nyborg

Ved skrivelse af 16. december 1994 har Nyborg kommune på vegne
ejerne af ejendommen matr. nr. l-al, Holkenhavn Hovedgaard, Vin-
dinge, Mogens Rasmussen og Eva Anette Simonsen, ansøgt frednings-
nævnet om tilladelse til at nedbryde den på ejendommen opførte
tilbygning for at opføre den i en mindre udstrækning i henhold
til medsendte skitser samt at oplægge solpanel på husets sydsi-
de, der vender ud mod Gl. Vindingevej.

Det ansøgte er omfattet af fredningsdeklaration vedrørende Hol-
kenhavn og fredningsservitut, ligeledes vedrørende Holkenhavn.

Nyborg kommune og Fyns Amt har udtalt, at de ikke har indvendin-
ger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele tilladelse til det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT Dato: 11 .09 .96
Toftevej 31. 5610 Assens
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Arkitekt Andrzej Nilsson
Vestre Stations vej 5

5000 Odense C

Ved skrivelse fremsendt gennem Fyns Amt den 4. juli 1996 vedlagt
tegninger, har De på vegne Lise-Lotte og Per Busk ansøgt om fred-
ningsnævnets tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på
ejendommen matr. nr. l-ae Holckenhavn Hovedgaard, Vindinge, be-
liggende Dyrehaven 95-97, 5800 Nyborg, alt i overensstemmelse med
vedlagte tegninger.

Ejendommen er omfattet af fredningen for Holckenhavn fra 1957,
hvis formål bl.a. er at opretholde ejendommens karakter af land-
brugsejendom under herregårdsdrift. Til fremme af dette formål er
der fastlagt en række bestemmelser om udstykning og om, hvilke
former for bebyggelse, der vil kunne opføres, nemlig de for ejen-
dommens landbrugs- og skovbrugsmæssige nødvendige bygninger samt
mindre bygninger til ejerens personlige brug. Bygningernes udse-
ende og placering skal dog først godkendes af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet blev det oplyst, at det ansøgte
dels fra Fredningsnævnet, dels fra Fyns Amt -
linien og zonelovsbestemmelser.

kræver tilladelse
strandbeskyttelses-

Endvidere blev det oplyst, at ejendommen matr. nr. l-ae er
udstykket fra matr. nr. l-n i forbindelse med salget til ansøger-
ne.



Det blev under mødet oplyst, at murene vil blive malet i skagens-
gule farver, men man var villig til at vælge andre farver, så-
fremt nævnet fandt det fornødent.

Amtets repræsentant udtrykte betænkelighed ved ansøgningen, fordi
huset vil blive for dominerende og indstillede til afslag.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant erklærede sig enig
heri.

Ejerens repræsentant og kommunens repræsentant gav udtryk for, at
de var positive overfor ansøgningen.

.. Efter forhandling om ændring af projektet blev der opnået enighed
om, at sagen skulle udsættes, således at ejeren ved sin arkitekt
kunne komme med et ændret projekt, hvor man bl.a. vil gøre bebyg-
gelsen lavere og endvidere anvende sorte eller røde teglsten og
røde mursten eller eventuelt en farvenuance i murstensfarve på
murene.

Ved skrivelse af 14. august 1996 har Fyns Amt herefter fremsendt
det reviderede projekt. I amtets fremsendelsesskrivelse hedder
det bl.a.:

"

Husets grund ide er uændret.
Justeringerne består i a) en afkortning af stuen med ca 1,5 m
og reduktion af carporten til enkelt-størrelse, en indskrænk-
ning af underetagen og af altanen - hvilket ikke er vist på
skitserne således at det samlede overdækkede areal incl
altane~ ved køkken/spiseplads ikke vil blive større end de
155 m , der svarer til ejendommens eksisterende overdækkede
areal, b) en sænkning af hele huset med 20 cm og af taget med
yderligere 20 cm, således at huset visuelt vil syne 40 cm
lavere, og c) en placering af huset et par meter nærmere Dy-
rehavevej end i det første projekt.
Tag og facader udføres i mørke materialer svarende til rødt
teglværk, og i øvrigt forsvinder skorstenen i tagryggen og
erstattes af et mørkt aftræksrør, der placeres nede på den
vestlige tagflade.



Den hidtidige bebyggelse på ejendommen fjernes i forbindelse
med nybyggeriet.
Miljø- og Arealafdelingens bemærkninger:
Det er afdelingens vurdering, ud fra de meldinger, der frem-
kom under nævnsmødet, at det revidere projekt imødekommer de
betænkeligheder, der har været tilkendegivet f.s.v.a. fred-
ningsdeklarationen på ejendommen.
Vi vurderer samtidig, at projektet Vl~ Kunne opnå Fyns Amts
dispensation fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslavens §
15, både til den matrikulære ændring og til bebyggelse, da
der ikke bliver tale om en udvidelse af det overdækkede areal
(inkl. altanen). Ganske vist "flyttes" bebyggelsen på ejen-
dommen nærmere kysten, men dette skyldes den eksisterende be-
byggelses tætte beliggenhed til vejen, som det i alle måder
vil være uhensigtsmæssigt at opretholde.
Af samme årsager, og fordi ejendommen er registreret som be-
boelse, vil der efter Miljø- og Arealafdelingens vurdering
være grundlag for at give den nødvendige landzonetilladelse
til byggeriet.
Dispensationer og tilladelse vil blive givet herfra,
Fredningsnævnet giver den nødvendige dispensation fra
ningen i henhold til naturbeskyttelseslavens § 50.

hvis
fred-

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele tilladelse til det ansøgte, som det er beskrevet
i amtets skrivelse af 14. august 1996, og som det fremgår af de
til denne skrivelse vedlagte tegninger. Fredningsnævnet har ved
afgørelsen lagt vægt på, at huset skal erstatte et allerede væ-
rende hus, at det af hensyn til den tætte beliggenhed til offent-
lig vej af det nuværende hus, grundet bl.a. udvidelse af den of-
fentlige vej, skønnes fornødent at det nye hus trækkes længere
væk fra vejen, og at ejendommen ligger i det yderste område af
fredningen og adskilt fra selve Holckenhavns jorder af et vand-
løb.

Afgørelsen, der er enstemmig, meddeles i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50.



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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Toftevej 31, 5610 Assens
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Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Amtsgården
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 21. maj 1997 har Fyns Amt forelagt frednings-
nævnet en ansøgning fra Eva Anette Simonsen og Mogens Rasmussen
om tilladelse til at opføre e~ carport p~ ejendommen matr. nr. 1-,
ak Holckenhavn Hovedgaard, Vindinge.

Carporten vil f~ en størrelse p~ ca. 23.m2. Carporten opføres i
træ og med ensidig taghældning. Taget beklædes med tagpap.

Ejendommen er omfattet af fredningsbestemmelserne for Holckenhavn
Gods, jfr. fredningsservitutter af henholdsvis maj 1957 og juni
1958.

Fyns Amt har udtalt, at man ikke har indvendinger imod det ansøg-
te.

Nyborg kommune har i skrivelse til amtet anbefalet det ansøgte.

- .' .... .
~~~~~!~~~~~~ne~~~~!-~~ta!~~
Da det ansøgte ikke ses at stride mod fredningens formål, medde-
les herved tilladelse til det ansøgte.

Afgørelsen, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1.



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.

(~~~
næstformand

•
lit
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Fredningsnævnet for Storstrøms amt
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 00 58 og 55 37 14 58
Postgiro 641 50 08. Telefax 55 37 03

Modtaget i
Skov- Oe' Nflhm::tvrelsen

f 2 JUL! 19~9
REG.NIl ) )~ \ . 0\.

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET T STORSTRØMS A_MT

Fredag den 9.juli 1999 foretoges på dommerkontoret i Vordingborg af formanden for
fredningsnævnet, dommer Ulf Andersen:

Fr.s.11/99 Sag om dispensation fra fredningsdeklaration af 20.december 1957 ang.
Næsbyholm og Bavelse godser til etablering af ny vejstrækning på matr. nr. 1 k og 1 l
Bavelse Hgd., Bavelse.

Der fremlagdes :
Breve af 9.juni og l.juli 1999 med bilag fra Storstrøms amt, Natur-og
plankontoret,j.nr. 8-70-52-11-1999.
Kopi af indkaldelse til møde d.2.august 1999 kl. 14.45. ( i indkaldelsen fejlagtigt
benævnt sag om rundkørsel).

Formanden bemærkede, at han telefonisk har drøftet sagen med nævnets øvrige
medlemmer, og at der enighed om, at det ikke er nødvendigt at besigtige stedet. Det
til d. 2.august 1999 kl.14.45 berammede møde bortfalder derfor. Der er
endvidere enighed om, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.

Nævnet meddelte herefter dispensation fra ovennævnte fredningsdeklaration til
etablering af ny vejstrækning som ansøgt.

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66,stk.2.

Ulf Andersen

formand

Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i
Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage
indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760
Vordingborg. Fredningsnævnet videresender klagen.. Er klage indgivet, kan
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre afgørelsen stadfæstes af Naturklagenævnet.

;;ij(l- og EnergiminiRtcriet
.::ov- og Naturstyrelscn
, lir SN 1996 - / 2J J //J- 000' nil

r,r. y
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Deres j.nr. 8-70-51-8-449-6-2000

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 22. marts 2000 har Holckenhavn Gods anmodet fredningsnævnet om
tilladelse til nedrivning af en stråtækt bindingsværksbygning, der ligger på den anden
side af amtsvejen, ca. 200 meter fra Holckenhavn Gods. De øvrige avlsbygninger ligger
ca. 3-400 meter fra nærværende bygning.

Bygningen er overflødiggjort i landbrugsdriften, og desuden blev den beskadiget under
stormen den 3. december 1999.

Ejendommen, hvor bygningen ligger på, er fredet ved henholdsvis en fredningsservitut
af 7. maj 1957 og en fredningsdeklaration, ligeledes af 7. maj 1957. Der er tale om
frivillige fredninger.

I servituttens § l hedder det:

"Formålet er at bevare for eftertiden som fredede mindesmærker de ovennævnte godser,
deres bygninger, kunstgenstande, skove, enge, strande og øvrige natur som et varigt
minde om de nationale skønhedsværdier og naturværdier, disse godser med omgivelser
repræsenterer, og som for efterslægten kan vise et samlet billede af en smuk og værdi-
fuld kulturperiode i Danmarks historie.

Samtidig er det formålet at videreudvikle landbrugsdriften på godserne, således at den
uden hensyn til øjeblikkets pengegevinst holdes på et højt landbrugsteknisk og
landbrugsvidenskabeligt stade for også herigennem at være til gavn for det danske sam-
fund."

Efter § 2 i servitutten er der mulighed for tilladelse til opførelse af bygninger, der er
nødvendige for landbrug og skovbrug.

I § 3 hedder det bl. a. :

"For at bevare den individuelle skønhedsværdi, som Holckenhavn og Næsbyholm ho-
vedbygninger og interiører med deres bohave, malerier, bogsamlinger og lignende ud-
gør, må nævnte bygninger og deres kunstneriske, værdifulde interiører ingensinde væ-
sentligt forandres, medmindre det nedenfor nævnte udvalg anser en forandring for at
være en afgjort forøgelse af bygningernes eller interiørernes skønhedsværdi. "
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Herudover indeholder servitutten ingen bestemmelser vedrørende eksisterende bebyg-
• gelser.

Deklarationen angiver fredningens omfang og indhold, specielt for Holckenhavn, og
omfatter parken, skovområder, nogle markområder og mose/engstrækninger og en lille
sø, "Noret".

I deklarationen hedder det vedrørende nogle skovområder samt nogle markområder , be-
liggende vest og syd for Dyrehaven bl.a.:

"Områderne skal bevares i det væsentlige i deres nuværende tilstand, således at ejen-
dommens karakter af landbrugsejendom under herregårdsdrift opretholdes, og ved drif-
ten af såvel skov som markområderne vil der være at tage hensyn til bevarelsen af både
de landskabelige og de naturvidenskabelige værdier.

• Der må opføres de for ejendommens landbrugsmæssige og skovbrugsmæssige udnyttelse
nødvendige bygninger samt mindre bygninger, bestemte til ejernes personlige brug.
Bygningernes beliggenhed og udseende skal dog først godkendes af fredningsnævnet

"

Deklarationen har ingen bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med eksisterende
bebyggelse, bortset fra hovedbygningen.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet oplyste ejeren og ejerens repræsentant, at bygningen ikke har været i brug
i en del år og heller ikke vil blive taget i brug fremover. Det vil koste mange penge at
sætte bygningen, der er meget faldefærdig, i stand. Alene et nyt stråtag vil koste ca.
250.000 kr. Såfremt bygningen fjernes, vil en bagved liggende stenbygning blive synlig,
og endvidere vil arealet foran kunne anvendes som holdeplads for besøgende til godset.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant udtalte på mødet, at foreningen ikke
har indvendinger mod det ansøgte, idet man finder det urimeligt at pålægge ejeren den
store udgift til istandsættelse af bygningen.

Nyborg kommunes repræsentant udtalte, at kommunen ikke har midler til at istandsætte
bygningen, men gerne ser bygningen bevaret, idet kommunen finder bygningen så ka-
rakteristisk, at den er bevaringsværdig.

Fyns Amt har overladt det til nævnet at afgøre, om avlsbygningen er omfattet af fred-
ningen. Såfremt nævnet kommer frem til, at bygningen er omfattet af fredningen, er det
amtets opfattelse, at det vil være i strid med fredningens formål at meddele dispensation
til fjernelse af bygningen.

Skov- og Naturstyrelsen har i skrivelse af 30. juni 2000 bl.a. udtalt:

"
I øvrigt skal Skov- og Naturstyrelsen bemærke, at fredningsservitutten, jf. § 1, bl.a. har



- j -

til formål at bevare godset med bygninger mv. Det fremgår imidlertid af § 3, at der med
"bygninger" sigtes til godsets hovedbygninger, og altså ikke til driftsbygninger, som den
omhandlede, der ønskes nedrevet. .

Skov- og Naturstyrelsen vurderer, i lighed med Nyborg kommune, at bygningen er
særdeles bevaringsværdig, men at der ikke er mulighed for at finde midler til et projekt
til bevarelse af bygningen.

"

Under mødet konstateredes det. at bVlminl!en er meget faldefærdig. Den er "bundet op", J'-"..... _ _ _

med snor, og det vil kræve meget store økonomiske ressourcer at istandsætte bygningen.
Bygningen har alene bindingsværk på den side, der vender væk fra vejen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Ved læsning af fredningsservitut og fredningsdeklaration er det nævnets opfattelse, at
formålet med fredningen har været at frede godserne. Efter § 1 er fredningens formål at
bevare godserne, deres bygninger, kunstgenstande, skove, enge, strande og øvrige natur
som et varigt minde om de nationale skønhedsværdier . Efter § 3 har man konkretiseret,
at man for at bevare den individuelle skønhedsværdi, som bl.a. Holckenhavn hoved-
bygning og interiør med bohave, malerier, bogsamlinger og lignende udgør, har be-
stemt, at bygninger og kunstværk ikke må forandres. Således som bygninger er formu-
leret i § 1 og § 3 i fredningsservitutten sammenholdt med formålet og de øvrige beskri-
velser i servitut og deklaration, finder fredningsnævnet ikke, at fredningen, der er fri-
villig, kan fortolkes således, at den også omfatter - udover hovedbygningerne - ejen-
dommens avlsbygninger. Fredningsnævnet har herefter ingen indvendinger mod, at
bygningen nedrives, idet den efter fredningsnævnets opfattelse ikke er omfattet af fred-
ningen.

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

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, 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.

L.R av~

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke e u nyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Ved skrivelse af 22. april 2002 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning fra Holckenhavn
• Gods ved Keld Velling om tilladelse til at grave en sø på ca. 0,20 ha i Kajbjergskoven.

Kajbjergskoven m.m. (matr. nr. 1-0 Holckenhavn Hgd., Vindinge) er omfattet af to fred-
ningsdeklarationer fra 1957, hvorefter ejendommene skal bevares i det væsentlige i deres
nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugsejendomme under her-
regårdsdrift opretholdes, og ved driften af såvel skov som markområder vil der være at
tage hensyn til bevarelsen af både de landskabelige og de naturvidenskabelige værdier.

Fyns Amt har efter besigtigelse oplyst, at arealet, hvor søen ønskes anlagt, ligger i en na-
turlig lavning i den sydlige del af Kajbjergskoven. Arealstørrelsen er ca. 0,2-0,3 ha. Are-
alets nære omgivelser er bevokset med Nobilisbevoksninger til klippegrønt. Arealet frem-
træder meget vådt. Grundvandsstanden er ca. 30 cm under terræn. Arealet har tidligere
været tilplantet med Sitka.

Arealet gennemskæres af et vandløb, der er registreret som et beskyttet vandløb, jf. am-
tets vejledende registrering. En af amtets biologer har besigtiget arealet og konstateret, at
der ikke er tale om et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelsesloven.•
Fyns Amt har konkluderet, at det ansøgte ikke vil være i strid med fredningen, da søen
afløser en tidligere Sitkagranbevoksning. Amtet har vurderet, at naturværdien på arealet
vil blive betydeligt forbedret.

Endelig har amtet oplyst, at udover dispensation fra fredningsnævnet skal amtet også
meddele landzonetilladelse til vandhullet.

I skrivelse af 21. maj 2002 har Nyborg kommune oplyst, at kommunen ikke har indven-
dinger mod det ansøgte. Kommunen har ligesom Fyns Amt vurderet, at søen vil forbedre
arealets naturindhold betydeligt, hvorfor kommunen fmder anlægget af søen positivt.

Fyns Statsskovdistrikt har den 30. juli 2002 meddelt tilladelse til anlæggelse af søen på
nærmere angivne vilkår. l

J
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod ,
fredningens formål.

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

Nævnt:ts afgørdst: kan i mt:dfør ar narurbeskyrrelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, 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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Nyborg kommune
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Ved skrivelse af 5. juli 2002 har De på vegne ejeren af ejendommen matr. nr. l-g
Holckenhavn Hgd., Vindinge, beliggende GI. Vindingevej 14, Nyborg, indsendt en an-
søgning om tilladelse til at indrette liberalt erhverv i baghus og i del af eksisterende bebo-
else. Ansøgningen omfatter endvidere tilladelse til, at eksisterende udhus på 25 m2 nedri-
ves, og i stedet opføres der en ny mellembygning på 41 m2 i et plan på ejendommen.

Kommunen har i fremsendelsesskriveisen anbefalet det ansøgte og fremhævet, at om- og
tilbygningen medvirker til at styrke bygningernes bevaringsværdi, bl.a. ved at vinduerne
udskiftes og tilpasses bygningernes oprindelige stil. Bygningen er i Kommuneatlas for
Nyborg registreret med middel bevaringsværdi.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 7. maj 1956 (Holckenhavnfrednin-
gen), hvoraf bl.a. fremgår, at områderne skal bevares i det væsentlige i deres nuværende
tilstand, således at ejendommens karakter af landbrugsejendom under herregårdsdrift op-
retholdes. I deklarationen er der mulighed for at opføre bygninger til landbrugsmæssige
og skovbrugsmæssige formål samt nødvendige bygninger bestemt til ejerens personlige

__ brug.

Bygningernes beliggenhed og udseende skal godkendes af fredningsnævnet.

Ejendommen tilhører ikke længere Holckenhavn Gods, idet ejendommen blev frasolgt i
1993 med fredningsnævnets tilladelse.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 6. august
2002 bl.a. har udtalt:

Selvom tilbygningen ikke skal anvendes til ejerens personlige brug, men hans
, firma, har vi ingen indvendinger imod, at der meddeles tilladelse til ansøgte
om- og tilbygning. Byggeriet vil ikke få nogen væsentlig indflydelse på ople-
velsen af landskabsbilledet, hvorfor vi vil være indstillet på at meddele den
fornødne dispensation fra strandbeskyttelseslinien.

"
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der efter fredningsnævnets
opfattelse ikke ses at stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet har lagt vægt på, at
ejendommen nu er udstykket fra Holckenhavn Gods, og at byggeriet ikke vil få nogen væ-
sentlig indflydelse på oplevelsen af landskabsbilledet.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
Vens§ 50.

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

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

tit 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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Ved skrivelse af 4. marts 2003 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning fra byggerådgiver
Jørgen Braad A/S på vegne bygherren Christina Holck, Holckenhavn, om tilladelse til op-
førelse af en 12 meter høj stålskorsten på avlsgården ved Holckenhavn Gods, matI. nr. l-v
Holckenhavn Hgd., Vindinge.

Stålskorstenen skal opførelse i forbindelse med etablering af et halmfyringsanlæg i en eksi-
sterende avlsbygning.

Ejendommen er behæftet med en fredningsdeklaration, hvorefter der kan opføres bygnin-
ger til den land- og skovbrugsmæssige drift samt mindre bygninger bestemte til ejerens
personlige brug. Sådanne s beliggenhed og udseende skal dog godkendes af fredningsnæv-
net.

Fyns Amt har udtalt ved fremsendelsen, at skorstenen vil med sine 12 meter næppe blive
meget højere end avlsbygningerne og ikke så høj som den træ'bevoksning, der findes om-
kring avlsgården og hovedbygningen. Skorstenen vil kun kunne ses fra vest og da kun ude
i den sydlige periferi af godsområdet. På denne baggrund vil amtet ikke have betænkelig-
heder ved en godkendelse af projektet.

Nyborg kommune, der har fremsendt sagen til amtet, har ikke haft bemærkninger til an-
søgnmgen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Idet fredningsnævnet lægger til grund, at stålskorstenen skal opføres i forbindelse med
etablering af et halmfyringsanlæg, og da fredningsnævnet i øvrigt kan tiltræde synspunk-
terne fra amtet, jf. ovenfor, meddeler fredningsnævnet herefter tilladelse til opførelse af
den ansøgte stålskorsten.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.
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tit' 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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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Holckenhavn Slot 
Holckenhavn 1 
5800 Nyborg 
 
 
 
 
 

Afgørelse af 10. juni 2015 
 
Tilladelse til etablering af ekstra parkeringspladser ved Holckenhavn Slot 
 
Ved brev af 5. marts 2015 har Christina og Dennis Hou Holck søgt om tilladelse til etablering af ekstra 
parkeringspladser ved Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg. Der er tale om et antal ekstra 
parkeringspladser ved indkørslen til Holckenhavn til brug for godsets gæster. Der er fremlagt forskellige rids 
og luftfotos, der viser udformningen og den påtænkte placering af parkeringspladserne.  
 
Ansøgerne har oplyst, at udviklingen af virksomheden på stedet har nødvendiggjort, at der etableres ekstra 
parkeringspladser på samme side af vejen som slottet, idet politiet har modsat sig, at gæsterne skal parkere 
på den modsatte side af Dyrehavevej og krydse denne, uden at der er parkeringsvagter på stedet. Desuden 
parkerer slottets gæster nu i et vist omfang på græsarealerne ved slottet, hvilket er hårdt ved parkens græs, 
ligesom gæsterne vil få en anden helhedsoplevelse ved at gå ned mod slottet fra indkørslen.  
 
Stedet, hvorpå parkeringsarealet ønskes etableret er omfattet af fredningsservitut af 20. juli 1957 vedr. 
matr.nr. 1a m.fl. Holckenhavn Hovedgård, Vindinge sogn. 
 
Fredningens formål er i blandt andet angivet til: ”Formålet er at bevare for eftertiden som fredede 
mindesmærker de ovennævnte godser, deres bygninger, kunstgenstande, skov, enge, strande og øvrige 
naturværdier ….” Det anføres desuden, at ”Bebyggelse må som hovedregel ikke ske. Der må kun opføres de 
for jordens landbrugsmæssige og skovbrugsmæssige udnyttelse nødvendige bygninger. … 
 
Parken skal bevares i det væsentlige i den tilstand, den nu har. ..” 
 
Sagens behandling og høringer 
 
Nyborg Kommune har i forbindelse med høringen udtalt, at kommunen er indstillet på at meddele 
landzonetilladelse, såfremt fredningsnævnet kan godkende det fremsendte projekt. 
 
Naturstyrelsen har i udtalelse af 8. april 2015 udtalt, at ansøgningen ikke giver Naturstyrelsen anledning til 
yderligere bemærkninger.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 
 
Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at parkeringspladserne er nødvendiggjort i forbindelse med godets 
virksomhed og de aktiviteter, der dér finder sted med mange besøgende. Der er projekteret en løsning ved 
indkørslen til godset, der føjer sig ind i landskabet, og da løsningen ikke ændrer ved parkens udseende er 
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projektet ikke i strid med fredningens formål. På denne baggrund har et enigt fredningsnævn besluttet at 
give tilladelse til det ansøgte efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
 
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der er nævnt i lovens § 86. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt.  
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der indgives en klage, må nævnets 
tilladelse ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet, jf. 
lovens § 87, stk. 5. 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 
 
 
 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Holckenhavn Slot 
Holckenhavn 1 
5800 Nyborg 
 
 
 
 
 

Afgørelse af 10. juni 2015 
 
Tilladelse til etablering af ridebane ved Holckenhavn avlsgård 
 
Ved brev af 4. marts 2015 har Christina og Dennis Hou Holck søgt om tilladelse til etablering af ridebane på 
20 x 40 meter umiddelbart ved siden af Holckenhavn avlsgård, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg 
 
Ansøgerne har oplyst, at banen, der primært er til eget brug, etableres på et græsareal bag avlsgårdens 
bygninger. Banen vil blive etableret ved, at øverste muldlag fjernes og der derefter opbygges en ridebane 
bestående af knust tegl eller knust beton, hvorpå der lægges sand i blandet træflis. Banen vil således være 
reversibel. Der ønskes på sigt mulighed for at etablere et ridebanehegn af træ, som vist på et 
billedeksempel, hvorfor tilladelse til at hegne tillige er en del af ansøgningen.  
 
Det er ansøgernes vurdering, at en ridebane placeret i dette hjørne af marken, et godt stykke fra vejen ikke 
vil ødelægge de landskabelige værdier i området. Der er efter ansøgernes mening tale om et mindre anlæg, 
der ikke strider mod fredningens bestemmelser om byggeri på det fredede areal.  
 
Stedet, hvorpå ridebanen ønskes etableret, er omfattet af fredningsservitut af 20. juli 1957 vedr. matr.nr. 
1a m.fl. Holckenhavn Hovedgård, Vindinge sogn. 
 
Fredningens formål er i blandt andet angivet til: ”Formålet er at bevare for eftertiden som fredede 
mindesmærker de ovennævnte godser, deres bygninger, kunstgenstande, skov, enge, strande og øvrige 
naturværdier ….” Det anføres desuden, at ”Bebyggelse må som hovedregel ikke ske. Der må kun opføres de 
for jordens landbrugsmæssige og skovbrugsmæssige udnyttelse nødvendige bygninger, samt mindre 
bygninger, bestemt til ejernes personlige brug. ..” 
 
Sagens behandling og høringer 
 
Nyborg Kommune har i forbindelse med høringen udtalt, at kommunen er indstillet på at meddele 
landzonetilladelse, såfremt fredningsnævnet kan godkende det fremsendte projekt. 
 
Naturstyrelsen har i udtalelse af 8. april 2015 udtalt, at ansøgningen ikke giver Naturstyrelsen anledning til 
yderligere bemærkninger.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 
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Et enigt fredningsnævn finder, at etableringen af den i ansøgningen beskrevne ridebane med mulighed for 
indhegning under hensyn til placeringen ikke i strid med fredningens formål. På denne baggrund har et 
enigt fredningsnævn besluttet at give tilladelse til det ansøgte efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der er nævnt i lovens § 86. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt.  
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der indgives en klage, må nævnets 
tilladelse ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet, jf. 
lovens § 87, stk. 5. 
 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Nyborg Kommune 
Teknik- og Miljøafdelingen 
 
På vegne af ejeren 
Eva Anette Simonsen 
Gl. Vindingevej 8 
5800 Nyborg 
 
 
 
 

Afgørelse af 10. september 2015 
 

Ansøgning om dispensation til opførelse af lokum ved shelter på Gl. Vindingevej 8, Nyborg 
 
Ved e-mail af 7. maj 2015 har Nyborg Kommune sendt en ansøgning på vegne af ejeren af matr.nr. 1al 
Holckenhavn Hgd., Vindinge om tilladelse til opførelse af en ”toiletbygning”. Ejeren angiver i sin ansøgning 
af 1. maj, stilet til Naturstyrelsen, at ansøgningen omfatter: ”Toilet/lokum tænkes opført i douglas gran 
med tagplade, ifølge tegning, et grundareal på 120 gange 120 cm- og 200 i højden.”  Ejeren angiver 
desuden, at bygningen ønskes opført, idet ejeren efter at have opført et shelter på sit fredede areal på 
adressen Gl. Vindingevej 8, Nyborg, ønsker ordnede forhold.  
 
Sagens behandling 
 
Ved fredningsnævnets afgørelse af 7. oktober 2014 fik ejeren, Eva Simonsen dispensation fra fredningen af 
Holckenhavn til at opføre et shelter på hendes areal mellem landevejen og fjorden.  
 
Arealet er omfattet af fredningen af Holckenhavn fjord af 20. juli 1957. Det fremgår af fredningsteksten, at 
formålet med fredningen er at opretholde ejendommens karakter af landbrugsejendom under herregaards 
drift.  
 
Det fremgår desuden af fredningen, at ”i øvrigt må områderne ikke bebygges, hverken varigt eller 
midlertidigt, ligesom opførelsen af roklubhuse og lignende, herunder skure og boder af nogen art ikke må 
finde sted.” 
 
Området, hvorpå der er søgt om tilladelse til at opføre en toilet/lokumsbygning ligger indenfor 
strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om der kan meddeles dispensation 
herfra, idet ansøgningen angiveligt ikke er modtaget i Naturstyrelsen.  
 
Fredningsnævnet har den 3. september 2015 foretaget besigtigelse på stedet. Det blev på stedet 
konstateret, at ejeren har konstrueret et midlertidigt lokum bag shelteret. Dette lokum var afskærmet med 
to flethegnssektioner. Ejeren har ønsket den bygning, der søges om tilladelse til at opføre, placeret på ét af 
to alternative placeringsmuligheder. Den ene placering foran shelteret nærmest i hegnet ind til naboen i nr. 
4 (placering nr. 1), og den anden placering ved vejen et stykke fra naboen i nr. 12 (placering nr. 2).  
 
Sagen har været sendt i høring.  
 
DN, Nyborg har bla. udtalt følgende: 
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”Placering nr. 1 af toiletbygningen nær shelteret tæt på kysten kan vi ikke gå ind for, da toiletbygningen 
bliver meget synlig fra vandsiden.  
Placering nr. 2 tæt ved Gl. Vindingevej kan bedre accepteres, da toiletbygningen her er delvist skjult i 
bevoksningen.  
Vi mener imidlertid, at den rigtige placering vil være på den anden side af Gl. Vindingevej i forbindelse med 
udbygningerne. I øvrigt placerer man ikke et lokum ved siden af en kommunal spildevandsledning. Der skal 
selvfølgelig installeres et almindeligt WC.” 
 
Nyborg Kommune har ved fremsendelse af ansøgningen skrevet, at kommunen vil anbefale placering nr. 2. 
 
Naturstyrelsen har tilkendegivet, at den er enig i kommunens vurdering med hensyn til placering af 
toilettet. Ellers giver ansøgningen ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  
 
Naboerne i nr. 4 og nr. 12 (som er de nærmeste naboer), har begge skriftligt protesteret mod opførelsen af 
bygningen.  
 
Sagens oplysning i øvrigt 
 
Nyborg Kommune har under besigtigelsen oplyst, at kommunen i landzonetilladelsen til opførelse af 
shelteret, dateret 22. maj 2015, har givet tilladelsen midlertidigt på betingelse, at der etableres toilet i eget 
udhus ved ansøgerens ejendom på den anden side af vejen. Etablering af toilet/lokum på arealet vil kræve 
ny landzonetilladelse, som imidlertid afventer fredningsnævnets behandling.  
 
Kommunens sagsbehandler fra spildevandsafdelingen oplyste, at kommunen ikke er meget for etablering af 
latriner, hvilket heller ikke kan lade sig gøre her, idet vandstanden på grunden står så højt, at der ikke kan 
graves en tønde eller lignende ned på grunden. Der skal efter kommunens opfattelse etableres et 
muldtoilet eller lignende med en lukket tank til opsamling af affaldet. Tanken skal tømmes af slamsuger. 
Spildevandstilladelsen vil først blive behandlet efter landzonetilladelsen.  
 
Ejeren oplyste, at hun ikke har etableret toilet i sit udhus, da hun ikke ønsker sheltergæsterne i eller ved sit 
hus.  
 
Naboerne anførte, at en sådan bygning vil være synlig fra deres ejendomme, når træerne ikke har blade på. 
Det vil være skæmmende for området, og vil desuden var synligt fra den offentlige vej. Området kan ikke 
bære flere bygninger og lignende. Desuden finder de det meget uhygiejnisk med et lokum, da ikke mindst 
når der tænkes på, at området jævnligt oversvømmes.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Ejeren er af kommunen i forbindelse med, at denne har givet landzonetilladelse til shelteret, anvist en 
mulighed for, hvordan udfordringen med toiletbesøg for gæster i shelteret kunne løses. Ejeren har ikke 
ønsket at benytte sig af denne mulighed.  
 
Et enigt fredningsnævn er af den opfattelse, at det fredede areal, der ligger naturskønt ned til Holckenhavn 
fjord, ikke skal belastes med flere bygningsmæssige installationer, skure og lignende, end der allerede er 
givet tilladelse til at opføre på arealet. Der er tale om et areal, der har karakter af åben strandeng, og i en 
stor del af året vil det være åbent for indkig fra naboerne på begge sider samt fra den offentlige vej.  
 
Fredningsnævnet finder det derfor ikke i overensstemmelse med fredningens formål, at der meddeles 
dispensation fra fredningens forbud mod at opføre bygninger til opførelse af en toilet/lokumsbygning som 
ansøgt, hverken i placering 1 eller 2.  
 



Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Klagevejledning 
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er 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 
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http://www.nmkn.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
 
Nyborg Kommune 
Svendborgvej 5 
5800 Nyborg 
 
Att.: Naturmedarbejder Jan Jensen 
 
 

Afgørelse af 21. september 2015 
 
Indstilling vedr. ansøgning om lovliggørende dispensation til bevarelse af højvandsdige ved Holckenhavn 
Nor 

Ejeren af Holckenhavn Gods, Dennis Hou Holck har via Nyborg Kommune sendt en ansøgning om, at 
fredningsnævnet giver lovliggørende dispensation til bevarelse af et højvandsdige, som Holckenhavn Gods 
etablerede den 6. december 2013 som beskyttelse af godsets jorder under stormen Bodil, der medførte 
stærkt stigende vandstand i Storebælt. Ansøgningen er modtaget den 21. maj 2015. 

Arealet er omfattet af en fredningsdeklaration fra juli 1957. Fredningen har til formål: ”at bevare for 
eftertiden som fredede mindesmærke de ovennævnte godser, deres bygninger, kunstgenstand, skove, 
enge, strande og øvrig natur, som et varigt minde om de nationale skønhedsværdier og naturværdier, disse 
godser med omgivelser repræsenterer, og som for efterslægten kan vise et samlet billede af en smuk og 
værdifuld kulturperiode i Danmarks historie.” 

Fredningsnævnet har tidligere den 9. marts 2009 (FN-FYN-36-2008) givet tilladelse til etablering af et 
højvandsdige, men denne tilladelse er efter det oplyste aldrig blevet udnyttet af ejerne af godset.  

Sagens behandling og høringer 

Ansøgningen er vedlagt en lovliggørende dispensation fra Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, 
der efter naturbeskyttelseslovens § 3 har givet tilladelse til bevarelse af et 190 meter langt og mellem 50 og 
60 cm højt højvandsdige på matrikel 1 aq Holckenhavn Hgd., Vindinge. En del af diget er efter det oplyste 
anlagt i mose og strandeng, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dispensationen er udstedt i 
medfør af lovens § 65, stk. 3.  

Tilladelsen er givet på følgende betingelser: 

1. Diget anlægges i en ensartet højde på maksimalt 60 cm og med pænt afrettede sider med 
skråningsanlæg ca. 1:1 og med en kronebredde på ca. 1 meter.  

2. Diget færdiggøres og afrettes med ren jord.  
3. De tilgrænsende beskyttede naturområder må ikke påvirkes yderligere og jord til afretning af diget 

må ikke hentes fra disse.  
Denne tilladelse er ikke påklaget.  

Ansøgningen er vedlagt rids over digets placering.  
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Naturstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke giver anledning til bemærkninger, og efter Naturstyrelsens 
opfattelse ikke medfører beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

Det ansøgte kræver tillige dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Denne ansøgning er indgivet til 
Naturstyrelsen, men den 9.7.2015 endnu ikke afgjort.  

Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig i sagen.  

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag.  

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 

Da etableringen af et sådant dige ikke findes at stride mod fredningens formål, og da det skønnes, at der 
ville være blevet meddelt dispensation, såfremt ansøgningen var indgivet på forhånd, jf. den tidligere 
meddelte tilladelse til etablering af højvandsdige, har et enigt fredningsnævn besluttet at lovliggøre 
dispensationen til bevarelse af højvandsdiget på vilkår som bestemt af Nyborg Kommune. 

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Klagevejledning 

Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er afsluttet.  
 
 

 
 
Anni Højmark 
formand 
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Skovrider Keld Velling 
Holckenhavn Gods 
 
 
 

Afgørelse af 26.2.2016 
 
Dispensation til at foretage fældning af samtlige asketræer i Dyrehaveskoven under Holckenhavn Gods,  
Nyborg 
 
Fredningsnævnet modtog den 7. oktober 2015 mail fra skovrider Keld Velling med ansøgning om 
dispensation til at fælde samtlige asketræer i Dyrehaveskoven. Dyrehaveskoven tilhører Holckenhavn Gods 
og er beliggende ud til adressen Dyrehavevej 86 og 88 i Nyborg på matr.nr. 1u og 1n Holckenhavn Hgd., 
Vindinge. Skoven er omfattet af fredningen af Holckenhavn Gods, der skete ved fredningsdeklaration af 7. 
maj 1957.  
 
Sagsfremstilling 
 
Det fremgår af ansøgningen og supplerende oplysninger indhentet i mail af 27. november 2015, at 
asketræerne, der står spredt i hele skoven, alle er syge og døende/døde af svampesygdomme. Det drejer 
sig om små træer med en brysthøjdediameter på under 40 cm. Nogle af træerne udgør en risiko for gående 
i skoven samt for færdsel til Dyrehavevej 86 og 88 samt på Gl. Vindingevej.  
 
Ansøgeren har endvidere oplyst, at ingen truede dyrearter vil blive påvirket af træernes fjernelse.  
 
Fredningen af Dyrehaveskoven er sket ved deklaration af 7. maj 1957 vedrørende Holckenhavn, der har til 
formål ”i videst muligt omfang at bevare og sikre ejendommens naturværdier”, det fremgår vedrørende 
skovområderne, blandt andet: 
 
”Områderne bevares i den væsentlige i deres nuværende tilstand, således at ejendommens karakter af 
landbrugsejendom under herregårdsdrift opretholdes, og ved driften af såvel skov som markområderne vil 
der være at tage hensyn til bevarelsen af både de landskabelige og de naturvidenskabelige værdier.” 
 
Fredningsnævnet har den 26. februar 2016 foretaget besigtigelse i skoven sammen med ansøger og 
repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening.  
 
Høring 
 
Naturstyrelsen har i høringssvar af 14. december 2015 anført, at man er enig i ansøgers vurdering af, at det 
med de omhandlede træers alder og dimensioner ikke er sandsynligt, at der findes bilag IV-arter i træerne.  
 
DN, Nyborg har i skriftligt høringssvar af 29. december 2015 blandt andet anført, at: ”Vi kunne generelt 
godt tænke os, at der blev plads til mere dødt ved i denne skov såvel som i andre skove, da det vil bidrage 
markant til mangfoldigheden af planter og dyr. De døde asketræer i den sydlige ende af skoven står i en 
mose, hvor der alligevel ikke kan gro andre træer. Det er derfor vores ønske, at disse træer kan blive 
stående.” 
 
Nyborg Kommune har i høringssvar af 6. januar 2015 oplyst, at de har besigtiget skoven. Det er kommunens 
vurdering, at alle ask i skoven vurderes i større eller mindre omfang at være ramt af askesyge og døde eller 
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døende. I den østlige del udgør flere af asketræerne en risiko for trafikken på Dyrehavevej. Nyborg 
Kommune finder, at fældning af asketræerne er fornuftigt af hensyn til sikkerheden for skovgæster og 
trafikken på Dyrehavevej.  
 
Under besigtigelsen oplyste ansøgeren, at formålet med fældningen udelukkende er sikkerhedsmæssige 
hensyn, idet der ikke drives kommerciel skovdrift i skoven. Træerne er syge af asketoptørre og 
svampesygdom, der angriber rodnettet. Man har været ude for, at træerne er væltet uden varsel.  
 
Besigtigelsen viste, at der i skoven er efterladt en del dødt ved, og at ejeren driver skoven med veneration 
for at sikre den biologiske mangfoldighed. De hidtidige udtyndinger er sket skånsomt. 
 
DN, Nyborg var enig i fredningsnævnets vurdering heraf.  
 
Skovejeren gav udtryk for, at man er villig til at foretage fældningen/udtyndingen af træerne, så der tages 
de hensyn, som er ønsket fra DN’s side, idet man vil efterlade nogle af de fældede træer i skovbunden og 
lade et konkret træ i den nordlige ende stå til det falder selv, idet det har en hældning, som gør, at det ikke 
skønnes at udgøre en fare.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Da træerne alle skønnes at være døde eller døende, og da der er afgørende hensyn til sikkerheden for de, 
der færdes i skoven og på den meget befærdede Dyrehavevej, giver et enigt Fredningsnævn dispensation til 
at foretage fældning af samtlige asketræer i Dyrehaveskoven. 
 
Dispensationen er givet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Fredningsnævnet fortalte de tilstedeværende om afgørelsen og vejledte om retsvirkningerne af afgørelsen 
og om klagemuligheden.  
 
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der er nævnt i lovens § 86. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt. 
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er 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 
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Rosilde Højgård Økologi ApS 
 
 
 
 

 

Afgørelse af 22. marts 2016 

Ansøgning om tilladelse til etablering af vendboring på matr.nr. 1v Holckenhavn Hgd., Vindinge 

Rosilde Højgård Økologi ApS ved Jens Jørgensen har via Nyborg Kommune sendt en ansøgning om, at 
Fredningsnævnet for Fyn giver dispensation til etablering af en vandboring på ovennævnte areal, der er 
omfattet af landskabsfredningen af 20. juli 1957 vedr. Holckenhavn Gods.. Ansøgningen er modtaget den 
21. december 2015. 

Sagsfremstilling 

Ansøger, der har vedlagt et luftfoto over området med visning af, hvor vandboringen skal etableres – bag 
avlsbygningerne ved Dyrehavevej, har om formålet med vandboringen oplyst, at vandet fra boringen årligt i 
perioden fra maj til september skal anvendes til vanding af kartofler og andre spiselige gartneriafgrøder.  

Fredningen 

Arealet er omfattet af en fredningsdeklaration fra 20. juli 1957. Fredningen har til formål at bevare 
naturværdier, samt ”at videreudvikle landbrugsdriften således, at den uden hensyn til øjeblikkets 
pengegevinst holdes på et højt landsbrugsteknisk og landbrugsvidenskabeligt stade, for også herigennem at 
være til gavn for det danske samfund.” 

Nyborg Kommune har oplyst, at kommunen er indstillet på at give tilladelse til etablering af boringen og 
indvindingstilladelse, såfremt fredningsnævnet kan dispensere fra fredningsbestemmelserne. Kommunen 
har yderligere oplyst, at der, når boringen er etableret, vil blive foretaget pumpeforsøg, hvis formål bl.a. er 
at dokumentere, at oppumpning af vand ikke har negativ indvirkning på omgivende vådområder, herunder 
sø og voldgrav ved Holckenhavn Gods.  

Ansøger har oplyst, at grundarealet for projektet er 3 m gange 3 meter og at projektets maksimale 
bygningshøjde er 1 meter over terræn. Der er søgt om indvindingstilladelse til max 50.000 m3 vand årligt.  

Høringer 

Naturstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke giver anledning til bemærkninger, og efter Naturstyrelsens 
opfattelse ikke medfører beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

Danmarks Naturfredningsforening har ikke i høringssvar af 8. februar 2016 oplyst, at de ikke har 
bemærkninger i forhold til fredningsbestemmelserne for området, da de primært beskytter landskabet og 
man ikke vurderer, at en boring det pågældende sted vil påvirke landskabet væsentligt. Foreningen har 
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udtrykt bekymring for om vandindvindingen er i strid med vandplanen for Storebælt, hvoraf fremgår at 
grundvandsressourcerne for flere af forekomsterne i området allerede er overudnyttet.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

Indstilling 

Et enigt fredningsnævn meddeler dispensation fra fredningen af Holckenhavn Gods, idet det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål, som blandt andet indbefatter, at fredningen har til formål at videreudvikle 
landsbrugsdriften. Da det landskabelige indgreb endvidere er minimalt, er der ikke noget til hinder for at 
meddele dispensation til etablering af vandboringen som ansøgt. Det er en betingelse for den meddelte 
dispensation, at vandindvindingen ikke har negativ indvirkning på områdets naturværdier, som fredningen 
har til formål at bevare, navnlig de omliggende vådområder.  

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.  

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er 
meddelt.  
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er 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 
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Dennis Hou Holck
Holckenhavn Slot

Afgørelse af 22. maj 2017
 

Dispensation til Holckenhavn Gods, Nyborg til at foretage fældning af 3 træer ved Dyrehavevænget 4, Nyborg  

Fredningsnævnet har modtaget en ansøgning fra Dennis Hou Holck, Holckenhavn Slot om dispensation til at fælde 2 
asketræer og en ung bøg ved Dyrehaveskoven. Træerne står ved Dyrehavevænget 4, Nyborg, som er nabo til 
Dyrehaveskoven, der tilhører Holckenhavn Gods i Nyborg på matr.nr. 1n Holckenhavn Hgd., Vindinge. Skoven er 
omfattet af fredningen af Holckenhavn Gods, der skete ved fredningsdeklaration af 7. maj 1957.  

Sagsfremstilling 

Det fremgår af ansøgningen, at asketræerne er syge og døende af svampesygdomme, som man frygter kan vælte 
under en storm. Det sidste træ er en ung bøg, der rækker ind over naboens grund og skygger meget på denne. 
Træerne kan udgøre en risiko for naboerne.  

Ansøgeren har endvidere oplyst, at ingen truede dyrearter vil blive påvirket af træernes fjernelse.  

Fredningen af Dyrehaveskoven er sket ved deklaration af 20. juli 1957 vedrørende Holckenhavn Gods, der har til 
formål ”at bevare for eftertiden som fredede mindesmærker de ovennævnte godser deres bygninger, 
kunstgenstande, skove, enge, strande og øvrige natur, som et varigt minde om de nationale skønhedsværdier og 
naturværdier, disse godser med omgivelser repræsenterer, og som for efterslægten kan vise et samlet billede af en 
smuk og værdifuld kulturperiode i Danmarks historie.” 

Vedrørende skovområdet Dyrehaveskoven, står særligt følgende: 
”Den under 2a nævnte skov skal opretholdes som bøgeskov, og fældning må kun ske efter forstmæssig udvisning og 
med fredningsnævnets samtykke.” 

Placeringen af de 3 træer fremgår af følgende kort: 

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 99683200

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-23-2017
Dato: 23. maj 2017



 
Fredningsnævnet har ved afgørelse af 26.2.2016 givet tilladelse til fældning af samtlige asketræer i Dyrehaveskoven, 
idet træerne var døde eller døende og udgjorde en risiko for dem, der færdedes i skoven.  

Høring 

Miljøstyrelsen har i deres høringssvar oplyst, at det ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter, yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatsdirektivets bilag IV. 

DN, Nyborg har ikke udtalt sig i sagen.  

Nyborg Kommune har i høringssvar oplyst, at de ikke har indvendinger til det ansøgte, idet fældningen ikke vurderes 
at have negativ betydning på skovens flora, skovbrynets opretholdelse, udseende eller stabilitet og vurderes at være 
i overensstemmelse med fredningens bestemmelse om plukhugst.  

Fredningsnævnets formand har truffet beslutningen med hjemmel i § 10, stk. 5 i bekg. nr. 842 af 27. juni 29016 om 
forretningsorden for fredningsnævn, da sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens 
formål.  

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 

Da asketræerne skønnes at være døende, og da det af hensyn til sikkerheden for de, der færdes i skoven og 
naboerne i Dyrehavevænget 4, Nyborg, og da det ansøgte bøgetræ ikke skønnes af være af betydning for opfyldelsen 
af fredningens formål, giver formanden for fredningsnævnet ansøgeren dispensation til at foretage fældning af de 
tre angivne træer ved Dyrehaveskoven. 

Dispensationen er givet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. 

Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på 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.

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 
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Dennis Hou Holck 
Holckenhavn Slot 
 
 
 

 
Afgørelse af 22. maj 2017 og senere af 3. juli 2017 

  
Dispensation til Holckenhavn Gods, Nyborg til at foretage fældning af 3 træer ved Dyrehavevænget 4, Nyborg   
 
Fredningsnævnet har modtaget en ansøgning fra Dennis Hou Holck, Holckenhavn Slot om dispensation til at fælde 2 
asketræer og en ung bøg ved Dyrehaveskoven. Træerne står ved Dyrehavevænget 4, Nyborg, som er nabo til 
Dyrehaveskoven, der tilhører Holckenhavn Gods i Nyborg på matr.nr. 1n Holckenhavn Hgd., Vindinge. Skoven er 
omfattet af fredningen af Holckenhavn Gods, der skete ved fredningsdeklaration af 7. maj 1957.  
 
Der er nu fremkommet nye oplysninger i sagen. 
 
Det viser sig, at der ikke er tale om 2 asketræer. Ansøgeren havde vurderet træerne uden blade på i vinters. Nu hvor 
der er kommet blade på træerne viser det sig, at der er tale om 2 Rød Eg. 
 
Sagsfremstilling  
 
Det fremgår af ansøgningen, at man frygter træerne kan vælte under en storm. Det sidste træ er en ung bøg, der 
rækker ind over naboens grund og skygger meget på denne. Træerne kan udgøre en risiko for naboerne.   
 
Ansøgeren har endvidere oplyst, at ingen truede dyrearter vil blive påvirket af træernes fjernelse.   
 
Fredningen af Dyrehaveskoven er sket ved deklaration af 20. juli 1957 vedrørende Holckenhavn Gods, der har til 
formål ”at bevare for eftertiden som fredede mindesmærker de ovennævnte godser deres bygninger, 
kunstgenstande, skove, enge, strande og øvrige natur, som et varigt minde om de nationale skønhedsværdier og 
naturværdier, disse godser med omgivelser repræsenterer, og som for efterslægten kan vise et samlet billede af en 
smuk og værdifuld kulturperiode i Danmarks historie.”  
 
Vedrørende skovområdet Dyrehaveskoven, står særligt følgende:  
”Den under 2a nævnte skov skal opretholdes som bøgeskov, og fældning må kun ske efter forstmæssig udvisning og 
med fredningsnævnets samtykke.”  
 
Placeringen af de 3 træer fremgår af følgende kort:  

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 99683200 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-23-2017 
Dato: 3. juli 2017 



 
 
  
Fredningsnævnet har ved afgørelse af 26.2.2016 givet tilladelse til fældning af samtlige asketræer i Dyrehaveskoven, 
idet træerne var døde eller døende og udgjorde en risiko for dem, der færdedes i skoven.   
 
Høring  
 
Ansøgeren har udtalt: ”Træerne er ikke døende. De skal fjernes da vores nabo synes de er faretruende tætte på hans 
ejendom. Han er nervøs for hvad der kan ske ved orkan. Han nævner at visse grene næsten rører deres vinduer. 
Træerne skygger ligeledes meget på deres ejendom, hvilket bl.a. ikke er godt for deres stråtag. 
 
Bag træerne står en ny række træer.” 
 
Miljøstyrelsen har i deres høringssvar oplyst, at det ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter, yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatsdirektivets bilag IV.  
 
DN, Nyborg har ikke udtalt sig i sagen.   
 
Nyborg Kommune har i høringssvar oplyst, at de ikke har indvendinger til det ansøgte, idet fældningen ikke vurderes 
at have negativ betydning på skovens flora, skovbrynets opretholdelse, udseende eller stabilitet og vurderes at være 
i overensstemmelse med fredningens bestemmelse om plukhugst.   
 
Fredningsnævnets formand har truffet beslutningen med hjemmel i § 10, stk. 5 i bekg. nr. 842 af 27. juni 2016 om 
forretningsorden for fredningsnævn, da sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens 
formål.   
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse  
 
Da det af hensyn til sikkerheden for de, der færdes i skoven og naboerne i Dyrehavevænget 4, Nyborg, og da de 
ansøgte træer ikke skønnes af være af betydning for opfyldelsen af fredningens formål, giver formanden for 
fredningsnævnet ansøgeren dispensation til at foretage fældning af de tre angivne træer ved Dyrehaveskoven.  
 
Dispensationen er givet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.   
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt.  
 



Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på 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. 
 
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  
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Dennis Hou Holck
Holckenhavn Gods

Afgørelse af 16. september 2018

Dispensation til at opføre et drivhus.

Dennis Hou Holck har ved mail af 25. april 2018 anmodet om fredningsnævnets dispensation til opførelse af 
et drivhus på sin privatadresse, Blankenborgvænget 7, 5800 Nyborg, matr.nr. 1v, Holckenhavn Hgd.

Sagsfremstilling
Ansøger har i sin ansøgning, der er vedlagt fotos og en tegning af det projekterede drivhus, oplyst, at han 
ønsker at opføre et drivhus på sin privatadresse. Målene for drivhuset er opgivet til at være 16m2.

På kortet er placeringen af det ansøgte vist med en rød prik.

Fredningen

Det pågældende område er omfattet af fredningsservitut af 20. juli 1957. Fredningen indeholder følgende 
bestemmelser af relevans for sagen:

Det fremgår af fredningens indhold at:
”parken skal bevares i det væsentlige i den tilstand, den nu har. Områderne skal bevares i det væsentlige i 
deres nuværende tilstand, således at ejendommens karakter af landbrugsejendom under herregårdsdrift 
opretholdes. Områderne må ikke udstykkes, udover hvad der er en nødvendig følge af den til enhver tid 
gældende udstyknings- og jordlovgivning. Der må opføres de for ejendommens landbrugsmæssige og 
skovbrugsmæssige udnyttelse nødvendige bygninger samt mindre bygninger, bestemte til ejerens 

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-10-2018
Dato: 16. september 2018



personlige brug. Offentligheden har adgang til parken på fastsatte tider. Der er ligeledes offentlig adgang 
for gående og cyklende færdsel i skovene ad eksisterende veje og stier.”

Det fremgår videre af fredningen at:

”§1
Formålet er at bevare for eftertiden som fredede mindesmærker de ovennævnte godser, deres bygninger, 
kunstgenstande, skove, enge, strande og øvrige natur, som et varigt minde om de nationale 
skønhedsværdier og naturværdier, disse godser med omgivelser repræsenterer, og som for efterslægten kan 
vise et samlet billede af en smuk og værdifuld kulturperiode i Danmarks historie.
Samtidig er det formålet at videreudvikle landbrugsbedriften på godserne således, at den uden hensyn til 
øjeblikkets pengegevinst holdes på et højt landbrugsteknisk og landbrugsvidenskabeligt stade, for også 
herigennem at være til gavn for det danske samfund.

§2
…
Bebyggelse må som hovedregel ikke ske. Der må kun opføres de for jordens landbrugsmæssige og 
skovbrugsmæssige udnyttelse nødvendige bygninger. Opførelse af andre nye bygninger skal billiges af det 
nedenfor nævnte udvalg.

§3
…
Denne og andre, i det følgende nævnte sagkyndige afgørelser træffes af et udvalg, nedenfor kaldet 
udvalget, på 3 medlemmer. Et medlem skal være direktøren for Nationalmuseet. Det andet medlem 
udnævnes af statsministeriet og skal være særlig sagkyndig i spørgsmål vedrørende den efter nærværende 
servitut fredede natur. Det tredje medlem vælges af ejerne. Udvalget vælger selv sin formand.”

Høring

Miljøstyrelsen har i mail af 21. juni 2018 udtalt:
”Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis fredningsnævnet har 
behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Miljøstyrelsen selvfølgelig til rådighed.” 

Nyborg kommune har i mail af 1. juni 2018 udtalt:
”Nyborg Kommune anbefaler, at der meddeles dispensation til fredningsservituttens § 2 til opførelse af et 
drivhus i ejers private have. Kommunen vurderer, at opførelse af et drivhus i ejerens private have ikke er i 
strid med formålet med Holckenhavnfredningen. Det fremgår af fredningsservitutten, at formålet med 
fredningen er, at bevare godserne, deres bygninger, kunstgenstande, skove, enge, strande og øvrig natur 
som et varigt minde om de nationale skønhedsværdier og naturværdier, disse godser med omgivelser 
repræsenterer.” Det er Nyborg Kommunes opfattelse, at et drivhus ikke vil ødelægge ejendommens 
skønhedsværdi og naturværdi. 

Det fremgår endvidere af fredningsdeklarationen, at der kan opføres ”mindre bygninger bestemt for ejernes 
personlige brug” efter godkendelse ved Fredningsnævnet. Drivhuset er at betragte som en mindre bygning 
bestemt til ejers personlige brug.”

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 6. juli 2018 udtalt, at foreningen ikke har bemærkninger til 
etableringen af drivhuset.



Det Howden-Rønnekamp-Holck’ske Fond har i brev af 7. juni 2018 til ansøger meddelt tilladelse til 
byggeriet. 

Danske Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Et enigt fredningsnævn finder, at etableringen af et drivhus på ansøgerens privatadresse ikke er i strid med 
fredningens formål. Et enigt fredningsnævn meddeler derfor tilladelse i overensstemmelse med det 
ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Under henvisning til Miljøstyrelsens høringssvar af 21. juni 2018 er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 
stk. 3 ikke til hinder for den meddelte dispensation.

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.

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

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


FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Nyborg Kommune
på vegne af ejer Bjarne Lühr Hansen

Afgørelse af 14. juli 2019

Dispensation til opførelse af tilbygning på 18 m2 til enfamilieshus på Dyrehavevej 95, Nyborg

Nyborg Kommune har sendt en ansøgning til fredningsnævnet om dispensation fra fredningen af 
Holckenhavn Gods. Ansøgningen er indgivet af ejer Bjarne Vilhelm Lühr Hansen, Dyrehavevej 95, 5800 
Nyborg, på matr.nr.: 1ae Holckenhavn Hgd., Vindinge. 

Bjarne Hansen har søgt om fredningsnævnets dispensation til at opføre en tilbygning til ejendommen. Der 
er tale om etablering af et ekstra værelse på 17,5 kvm, der skal opføres på ejendommens terrasse mod syd. 
Tilbygningen ønskes etableret som eksisterende knopskydning på huset med forskalling og zinkbeklædning 
med lodrette dækfalse. Det er tanken, at facaden etableres i samspil med eksisterende facade, så udtrykket 
bliver det samme. 

Nyborg Kommune har ved fremsendelsen oplyst, at der er kommunens vurdering, at en mindre tilbygning 
til det eksisterende hus med begrænset høje ikke er i strid med formålet med fredningen. 

Placeringen af ejendommen indenfor fredningen fremgår af dette kort

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-8-2019
Dato: 14. juli 2019



Fredningen

Holckenhavn Gods er fredet ved fredningsnævnets afgørelse af 20. juli 1957. Det fremgår af fredningens §1, 
at formålet med fredningen er, ”at bevare for eftertiden som fredede mindesmærker de ovennævnte 
godser, deres bygninger, kunstgenstande, skove, enge, strande og øvrige natur, som et varigt minde om de 
nationale skønhedsværdier og naturværdier, disse godser med omgivelser repræsenterer, og som for 
efterslægten kan vise et samlet billede af en smuk og værdifuld kulturperiode i Danmarks historie. …”

Fredningsnævnet meddelte ved afgørelse af 11. september 1996 dispensation til opførelse af den ejendom, 
som der nu søges om dispensation til at bygge til. 

Høring

Miljøstyrelsen har i høringssvaret udtalt følgende:
” Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område, og at det ansøgte efter 
Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller 
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”

DN har i forbindelse med høringen oplyst, at de ikke har bemærkninger til det ansøgte, og Holckenhavn 
Gods har meddelt, at de ikke har indvendinger. 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Der er tale om en mindre tilbygning indenfor ejendommens grundplan, og ejendommens visuelle udtryk 
ændres ikke derved. Opførelsen af tilbygningen bryder derfor ikke med de krav, der i 1996 blev stillet i 
forbindelse med dispensationen til opførelse af ejendommen. Et enigt fredningsnævn finder derfor, at det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og meddeler derfor dispensation fra fredningen af 
Holckenhavn Gods. 

Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. 

Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på 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.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet.

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


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



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Holckenhavn Slot
v/Dennis Hou Holck

Afgørelse af 25. maj 2020

Dispensation til fældning af 3 bøgetræer på adressen Dyrehavevej 95, Nyborg

Ved mail af 5. september 2019 har ejeren af Holckenhavn Gods, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg Dennis Hou 
Holck søgt om dispensation til at fælde 3 træer på matr.nr.  1ac Holckenhavn Hgd, Vindinge tilhørende 
Holckenhavn Gods. De pågældende træer står ind mod naboen på adressen Dyrehavevej 95, 5800 Nyborg.
Af ansøgningen, der er vedhæftet oversigtskort med angivelse af placering af de pågældende træer og foto 
af træerne fremgår, at ansøgningen er begrundet i et ønske fra beboerne af huset beliggende på adressen 
om at få de pågældende træer fældet, da de skygger. Af ansøgningen fremgår videre blandt andet
”…
Jeg har være ovre og besigtige træerne og kan godt forstå naboens ønske. Træerne er meget stort og giver 
stort set skygge i deres have hele dagen. 
Der er tale om 3 ældre bøgetræ. Bagved træerne er der en række yderlig gamle bøgetræer hvorfor det er 
min, personlige vurdering, at det ikke landskabsmæssigt vil ændre det store område at træerne fjernes. Vi 
vil være indstillet på at plante nye bøgetræer der langsomt kan tage over for den fældede. 
Træ 1 er et risikotræ i forhold til at kunne vælte ind i huset ved storm fra øst.

Placeringen af de pågældende træer fremgår af dette kort:

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70
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www.fredningsnaevn.dk
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Dato: 25. maj 2020



Fredningen

Området er omfattet af fredningen af Holckenhavn Gods, som blev fredet ved fredningsnævnets afgørelse 
af 20. juli 1957. Fredningen indeholder følgende bestemmelser af betydning for sagen:

”§ 1
Formålet er at bevare for eftertiden som fredede mindesmærker de ovennævnte godser, deres 

bygninger, kunstgenstande, skove, enge strande og øvrige natur, som et varigt minde om de nationale 
skønhedsværdier og naturværdier, disse godser med omgivelser repræsenterer, og som for efterslægten 
kan vise et samlet billede af en smuk og værdifuld kulturperiode i Danmarks historie.
…

§ 6
…

Skoven ses meget både fra vandet og fra landevejen mellem Nyborg og Svendborg, og en bevarelse 
af løsskovskarakteren er derfor af væsentlig landskabelig betydning. 
…

Til beskyttelse af de nævnte værdier må følgende bestemmelser følges:
…
2) Hidtil udyrkede områder må ikke tages under kultur, og naturlig kratvækst må ligesom 

trægrupper og skov, der hidtil har fornyet sig selv, ikke ryddes, men kun udnyttes ved plukhugst og skal 
også i fremtiden forny sig selv uden underplantning. 
Vedrørende skovområdet Dyrehaveskoven, står særligt følgende:
”Den under 2 a nævnte skov skal opretholdes som bøgeskov, og fældning må kun ske efter forstmæssig 
udvisning og med fredningsnævnets samtykke”.

Sagsfremstilling

Der er tale om 3 bøgetræer på adressen Dyrehavevej 95, Nyborg, hvoraf de to træer, der er betegnet nr. 2 
og 3 i realiteten er sammenvoksede. 

Sagen har været sendt i høring ved Nyborg Kommune, Miljøstyrelsen og DN.

Nyborg Kommune har følgende kommentarer til den ansøgte fældning af 3 træer ved Dyrehavevej 95, 5800 
Nyborg:

Der kan forekomme flagermus i træerne. Alle flagermusarter i Danmark er omfattet af EU’s habitatdirektivs 
bilag IV. Beskyttelsen betyder, at flagermusenes yngle- eller rasteområder ikke må beskadiges eller 
ødelægges. 
Træerne på lokaliteten er potentielle yngle- og rasteområde for flagermus. Ved fældning og andre indgreb 
skal træerne undersøges for flagermus. Såfremt der konstateres flagermus i træerne, skal indgrebet ske fra 
ultimo august til primo november. Såfremt indgrebet kun kan ske udenfor denne periode, skal træerne 
vurderes af en flagermusekspert, som bl.a. ud fra artsbestemmelse vurderer, om indgrebet kan 
gennemføres.

Derudover anbefales det, at så meget som muligt af træerne efterlades til gavn for biodiversiteten. Store 
gamle træer indeholder huller og hulheder, som fungerer som levesteder for svampe, insekter og andre 
arter. De fældede dele af træerne kan med fordel efterlades i skovbunden - også for at gavne 
biodiversiteten. Hvis det ikke er muligt at efterlade træernes stammer, anbefales det, at de fældede træer 
efterlades i skovbunden.

DN, Nyborg har afgivet følgende høringssvar:



DN Nyborg har forståelse for, at der kan være skyggegener på det pågældende sted, så derfor vil vi ikke 
udtale os imod fældningen. Vi er dog altid kede af at gamle træer fældes. Derfor vil vi gerne opfordre til at 
ejer overvejer en topkapning af et eller flere træer, så der på den måde skabes gode muligheder for at 
mange forskellige insekter og svampe kan leve i det tilbageværende ved. Det vil også gavne fugle både ved 
at der skabes redemuligheder i huller, samt ved at de kan leve af de insekter, som indfinder sig.

Miljøstyrelsen har oplyst følgende:
”Det ansøgte vil ikke påvirke af noget Natura 2000-område. Der ansøges om at fælde ældre bøgetræer. 
Sådanne træer kan være levested for arter (særligt flagermus), der er nævnt i bilag 3 til 
naturbeskyttelsesloven (habitatdirektivets bilag IV). Hvis der lever flagermus i træerne, vil en fældning 
ødelægge levestedet.

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.”

Ansøger har på fredningsnævnets anmodning fået foretaget en vurdering af, om træerne er levested for 
bilag IV-arter. Det fremgår af mail af 27. november 2019 fra Leif Lauridsen, HedeDanmark, at han har 
foretaget denne undersøgelse. Han skriver følgende:
”På given foranledning har jeg d.d. besigtiget de 3 omtalte bøgetræer sammen med naboen på Dyrehavevej 
95.
Under denne besigtigelse har jeg konstateret hulheder i træ nr. 1 og 2. Hvoraf særligt mange hulheder i 
form af døde tude i træ nr. 1 (jf. foto i vedhæftet oprindelig henvendelse).

Det betyder at der med en vis sandsynlighed, er flagermus i de to nævnte træer. Altså bilag IV arter. 
Holckenhavn og naboen på Dyrehavevej 95, er indgorstået med at foretage en topkapning og efterlade 
vedet i skovbunden til nedbrud med biodiversitetsformål. Stammedelen med hulheder, efterlades stående 
som en torso til nedbrud. Indgrebet kan ses som en art veteranisering der vil skabe yderligere hulheder og 
levesteder, samt øge biodiversiteten i øvrigt.”

Foranlediget af denne udtalelse indhentede fredningsnævnet en fornyet udtalelse fra Miljøstyrelsen, der 
udtaler:
” Vedrørende flagermus kan Miljøstyrelsen supplerende oplyse, at det af Forvaltningsplan for flagermus 
(Naturstyrelsen, 2013) bl.a. fremgår, at de fleste flagermusarter holder af at sidde "tæt sammen på 
beskyttede steder ofte på meget lidt plads fx ”klemt inde” i små hulheder eller i revner og sprækker. Det kan 
være naturlige hulheder i stammen opstået der, hvor en udgået gren er knækket af eller rådnet bort; eller 
det kan være i en hul gren eller et forladt spættehul. Men det kan også blot være en dyb revne i en flækket 
stamme eller gren, når blot denne sprække er placeret således, at den er beskyttet mod indsivning af vand." 
 
Der kan således også være levesteder for flagermus i en hul gren og lignende, hvorfor en konkret vurdering 
af, hvor kapning på det enkelte træ bør ske, kan være nødvendig.”

Fredningsnævnet foretog den 14. maj 2020 en besigtigelse på adressen Dyrehavevej 95, Nyborg. 
Protokollen fra denne besigtigelse indgår som en del af denne afgørelse. 

Fredningsnævnet havde forud for besigtigelsen drøftet sagen med Miljøstyrelsen på ny, da Miljøstyrelsen 
ikke kunne være til stede under besigtigelsen. Miljøstyrelsen henledte opmærksomheden på reglerne i 
artsfredningsbekendtgørelsen, bekg. nr. 1466 af 6. december 2018, navnlig § 6, stk. 4 og § 10. 
 
Fredningsnævnet vejledte under besigtigelsen ansøgeren samt de interesserede, der var mødt, om, at 
fredningsnævnet vil træffe en afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dvs. om der efter nævnets opfattelse er grundlag for at antage, at en 
fældning eller topkapning af det ene eller begge træer ikke vil være i strid med fredningens formål. Såfremt 
nævnet når frem til, at der kan meddeles dispensation i medfør af § 50, stk. 1 skal nævnet herefter tage 



stilling til, om naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3 hindrer, at der på trods heraf kan meddeles dispensation. 
Nævnet vejledte ansøger om, at såfremt nævnet nåede frem til, at der kunne meddeles dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 måtte denne forudse, at nævnet ville udsætte sagen og kræve 
yderligere undersøgelse mhp. at fastslå, om der var bilag IV-arter i træerne, og om der i øvrigt ville ske 
ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for disse arter, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3, såfremt 
nævnet meddelte dispensation til fældning eller beskæring. 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at der er tale om 2 bøgetræer, som er vurderet af den 
sagkyndige fra HedeDanmark til at have en alder på mellem 120 og 130 år. Huset, i hvilket beboerne ønsker 
mere sol på terrassen, ligger for sig selv på et skovomkranset område lige overfor Dyrehaveskoven. Når 
man passerer huset på landevejen fremstår det som et hus, der er placeret i skoven. Huset ligger ned til 
indsejlingen til Nyborg havn / Storebælt og grunden fremstår muligt tillige skovbevokset fra vandsiden. 

Fredningsnævnets vurderingen sker på baggrund af, at nævnet må lægge til grund, at der ikke er tale om 
risikotræer. 

Under hensyn til formålet med fredningen, som det fremgår af fredningens § 1 og § 6, 1. led, vil det efter et 
enigt fredningsnævns vurdering være i strid med fredningens formål at fælde eller beskære de markante 
bøgetræer for at skaffe beboerne på ejendommen Dyrehavevej 95, Nyborg sol på en terrasse, som er 
anlagt på en skovomkranset grund. Fredningsnævnet har således ikke hjemmel til at meddele dispensation 
efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og det ansøgte afslås derfor.  

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.

Anni Højmark
Formand

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Protokollat fra besigtigelse 

Den 14. maj 2020 kl. 12.35 foretoges besigtigelse på adressen Dyrehavevej 95, 5800 Nyborg vedrørende 

FN-FYN-41-2019 Dispensation til fældning af 3 bøgetræer.

Fredningsnævnet var mødt ved Anni Højmark (formand), Torben Jørgensen (ministerudpeget medlem) og 
Benny Pieszak (kommunalt udpeget medlem for Nyborg Kommune). Som protokolfører fungerede juridisk 
sekretær Kim Ottesen.

Herudover var mødt, ansøger Holckenhavn Slot ved Dennis Holck sammen med Leif Lauridsen 
HedeDanmark, ejer af ejendommen Claudia Hansen samt Nyborg Kommune ved Heidi Dalsgaard Jensen.

Anni Højmark bød velkommen, præsenterede nævnet og orienterede om formålet med besigtigelsen samt 
om indholdet af fredningen.

Ansøgeren ved Dennis Holck udpegede de omhandlede træer og oplyste indledningsvis, at grunden 
træerne står på tilhører Holckenhavn.

Claudia Hansen oplyste, at baggrunden for at de ønsker træerne fældet er, at der stort set ikke er sol på 
grunden efter middag. De vil derfor gerne have træerne fældet af hensyn til græsplænen og for at kunne få 
sol, herunder på terrassen, hvor der er meget mørkt. Der er desuden algevækst på huset, fordi det ligger i 
skygge.

Dennis Holck oplyste, at træ nr. 1, der står nærmest huset, må anses for at være et risikotræ.

Leif Lauridsen, der på foranledning af ejeren af grunden har foretaget en undersøgelse af træerne, som det 
fremgår af et bilag i sagen, oplyste, at træ nr. 1 er angrebet af råd. Det er svært at sige, hvor stor risikoen er 
for, at det vælter, men han vil betegne det som et risikotræ på sigt. Der kan meget vel være bilag IV arter i 
træet, flagermus, ligesom der er hulheder og mulige spættehuller i træet. 

Anni Højmark henledte opmærksomheden på naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3, der som 
udgangspunkt er til hinder for, at der meddeles dispensation, hvis det ansøgte indebærer en påvirkning af 
beskyttede arter, herunder særlig flagermus, og hun henviste blandt andet til artsfredningsbekendt-
gørelsen. Det fremgår blandt andet af artsfredningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, at hule træer og træer 
med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november til 30. august. Det er endvidere i 
bekendtgørelsens § 10 forbud mod at ødelægge levesteder for blandt flagermus. Der er tale om både en 
individ- og en levestedsbeskyttelse. Der skal derfor foretages en egentlig undersøgelse af, om der er 
beskyttede individer i de pågældende træer, hvilket ansøger skal betale for.   

Leif Lauridsen foreslog, at der i stedet for, at træerne fældes foretages en beskæring ind mod huset for at 
tage noget af vægten på træet ind mod huset væk. Han kan ikke med sikkerhed sige, at der er tale om et 
risikotræ, men der er tale om et træ, der skal holdes under observation. I de to andre træer, nr. 2 og 3, som 
egentlig skal anses for at være et træ, er der også hulheder i det tykkeste af træerne og muligvis også i det 
tynde, men ikke som i træ nr. 1.

Anni Højmark oplyste, at fredningsnævnet har søgt faglig rådgivning ved Miljøstyrelsen og at kommunen 
som tilsynsmyndighed med fredninger, også spiller en rolle, inden nævnet kan træffe afgørelse i sagen i 
relation til beskyttede arter. Nævnet kan tilbyde at træffe afgørelse om, hvorvidt fredningen allerede i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 er til hinder for meddelelse af dispensation, herunder i form 
af beskæring. Nævnet kan også tilbyde ejeren at udsætte sagens videre behandling på, at ejeren af grunden 



får tid til at undersøge levetiden for de pågældende træer nærmere, samt give en klarere billede af, hvilke 
beskyttede arter, der lever i de pågældende træer. Nævnet er ikke bekendt med, hvilke omkostninger der 
er forbundet med de relevante undersøgelser.

Leif Lauridsen oplyste, at man kan reducere den nordlige del af kronen på træ nr. 1 i et forsøg på at 
forlænge levetiden og vindpresset på træet.

Anni Højmark oplyste, at fredningsnævnet vil træffe afgørelse om hvorvidt naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1 er til hinder for meddelelse af dispensation som tilbudt. Såfremt dette ikke måtte være tilfældet vil 
fredningsnævnet herefter afvente ansøgerens tilbagemelding.



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Nyborg Kommune 
på vegne lodsejer 
 
 
 

Afgørelse af 19. april 2022 
 
Dispensation til lovliggørelse af diverse udhuse  
 
Nyborg Kommune har ved mail af 13. april 2021 på vegne af lodsejeren fremsendt en ansøgning om 
lovliggørende dispensation til nogle bygninger på matr.nr. 1k. Holckenhavn Hgd., Vindinge på adressen 
Dyrehavevej 94, 5800 Nyborg.  
 
Sagsfremstilling 
 
Det fremgår af sagen, at der ansøges om lovliggørende dispensation til udskiftning af tagbeklædning på et 
udhus/værksted og opførelse af en carport en havepavillon samt et drivhus. 
 
Vedhæftet Nyborg Kommunes mail af 13. april 2021 er Ansøgning for BR18- Servicemål Simpelt Bygger af 6. 
marts 2021 vedrørende den ansøgte carport. Af ansøgningen fremgår, at ydervæggene er udført i træ og 
mursten, og at tagdækningen er udført af fibercement, herunder asbest samt at der er anvendt tagpap. 
 
Af en udateret håndskrevet ansøgning vedhæftet kommunens mail fremgår det, at det ansøges om 
tilladelse til at skifte tagbeklædningen på bygning (et udhus/værkstedsbygning som har nr. 2 på et 
medsendt kortmateriale), som har stråtag således, at det udskiftes til farvet bølgeeternit B7 i samme farve 
som hovedhusets røde tegl. Højden på bygningen vil ikke blive ændret. 
 
Af et medsendt kortmateriale fremgår det, at bygningerne har følgende grundareal: Bygning nr. 2 
(Udhuset/værkstedet): 82,72m2, bygning nr. 3 (Carporten): 20,10 m2, bygning nr. 4 (Havepavillonen): 9,92 
m2 og bygning nr. 5 (Drivhuset): 11,00 m2. 
 
Nyborg Kommune oplyser i ansøgningen, at det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod 
fredningens formål, og at kommunen er indstillet på at meddele lovliggørende byggetilladelse, hvis 
fredningsnævnet meddeler dispensation. 
 
Kystdirektoratet har i afgørelse af 3. marts 2021 meddelt lovliggørende dispensation inden for 
strandbeskyttelseslinjen til carport, havepavillon og drivhus i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 
1 stk. 3, nr. 1, jf. § 15. 
 
Af Kystdirektoratets afgørelse fremgår blandt andet: 
 
”… 
Carport 
Carporten er opført i 2011. Størrelsen er opmålt til 20,1 m2, og den er opsat i ejendommens sydlige hjørne i 
en afstand af mere end 15 m fra boligen. Højden er ikke oplyst, men anslås at være ikke over 3,5 m. 
… 
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Havepavillon  
Havepavillonen er opført i 2008. Størrelsen er opmålt til 10 m2, og den er opsat i ejendommens sydlige 
ende i en afstand af mere end 15 m fra boligen. Højden er oplyst til ca. 3 m. 
… 
Drivhus  
Drivhuset er opført i 2005. Størrelsen er opmålt til 11 m2, og den er opsat centralt på ejendommen vest for 
to ældre udhuse i en afstand af mere end 15 m fra boligen. Højden er ikke oplyst, men anslås at være ikke 
over 2,5 m. 
… 
Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse  
I behandlingen af en ansøgning om lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal 
Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller dyre- og plantearter på 
habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1.  
 
Natura 2000  
Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 116, Centrale Storebælt) ligger ca. 700 m mod sydøst. Natura 
2000-området omfatter habitatområde nr. 100.  
 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på 
afstanden til Natura 2000-området, samt forholdenes karakter (bygninger i have) sammenholdt med 
Natura 2000-områdets marine karakter.  
 
Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de 
naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for 
en nærmere konsekvensvurdering.  
 
Bilag IV-arter  
På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested samt 
gennemgang af offentlige databaser, vurderer Kystdirektoratet, at lokaliteten ikke er et potentielt levested 
for bilag IV-arter.  
 
Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV.  
 
Begrundelse for afgørelsen  
… 
For alle tre forhold (carport, havepavillon og drivhus) er det Kystdirektoratets vurdering at der ikke er 
væsentlige landskabelige eller naturmæssige hensyn der taler imod dispensation til forholdene, idet der er 
tale om en forholdsvis lukket have, der ligger tilbagetrukket fra kysten og bag ved anden ejendom på 
kyststrækningen.  
 
Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til carport, havepavillon og drivhus efter 
naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1.  
 
Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om naturbeskyttelse og 
konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter 
lovgivning om international naturbeskyttelse”. 
…” 



 
Det ansøgtes omtrentlige placering er vist med blå prikker på matriklen der er vist med gul streg. Fredningen er vist 
med blå skravering og Natura2000 Habitatområde nr. 116 (Centrale Storebælt og Vresen) er vist med grøn signatur. 

 
Fredningen 
 
Området ligger inden for fredningen af Holckenhavn Gods, der blev fredet ved deklaration af 22. juli 1957. 
Fredningen indeholder følgende bestemmelser af relevans for sagen: 
 
”… 
Områderne skal bevares i det væsentlige i deres nuværende tilstand, således at ejendommens karakter af 
landbrugsejendom under herregårdsdrift opretholdes, og ved driften af såvel skov som markområderne vil 
der være at tage hensyn til bevarelsen af både de landskabelige og de naturvidenskabelige værdier. 
 
 Områderne må ikke udstykkes, udover hvad der er en nødvendig følge af den til enhver tid gældende 
udstyknings- og jordlovgivning samt af servitutdokumentets § 2, stk. 1. 
 
 I det omfang skovene er fredskov, kan bebyggelse som følge deraf ikke finde sted udover til skovenes 
brug. I øvrigt må områderne ikke bebygges, hverken varigt eller midlertidigt, ligesom opførelse af 
roklubhuse , o.l. derunder skure og boder af nogen art ikke må finde sted.  
 Der må opføres de for ejendommens landbrugsmæssige og skovbrugsmæssige udnyttelse nødvendige 
bygninger samt mindre bygninger bestemte til ejernes personlige brug. Bygningernes beliggenhed og  
udseende skal dog først godkendes af fredningsnævnet efter indhentet udtalelse fra det i 
servitutdokumentets § 3 sidste stk. nævnte udvalg. 
…” 
 
Høring 
 
Ansøgningen har i overensstemmelse med fredningen været forelagt Det Howden-Rønnekamp-Holckske 
Fond, som i brev af 24. januar 2022 har udtalt blandt andet: 



” 
Fondens bestyrelsen mener ikke, at der bør meddeles dispensation, da en tilladelse vil være i strid med 
fredningens formål, og da en dispensation vil kunne skabe præcedens for andre ejendomme omfattet af 
fredningen, hvorved det særlige miljø omkring noret vil blive ødelagt. Bestyrelsen mener ikke, at der er 
særlige hensyn at tage til ejeren af ejendommen, da fredningsservitutten er tinglyst på denne.  
 
Måtte nævnet bortse fra fondens udtalelse, bør dispensationen være tidsbegrænset, således at 
bygningsændringerne/nybygningerne skal fjernes ved ejerskifte, og at bygningerne/bygningsændringerne 
ikke må genopføres ved forfald. Disse betingelser for dispensationen skal tinglyses på ejendommen. 
Betingelserne er ikke til hinder for, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen kan ansøge fonden 
om tilladelse til om- og nybygninger. 
 
Bestyrelsens udtalelse er enstemmig. 
…” 
 
Danmarks naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag efter en tidligere besigtigelse på ejendommen. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Fredningsnævnet finder, at den ansøgte tagbeklædning på udhuset/værkstedet, som vil få samme farve og 
udformning som tagbeklædningen på hovedhuset, ikke er i strid med fredningens formål om at bevare 
området i væsentlig samme stand og bygningen skønnes at ville få et udtryk mere lig hovedbygningens. 
Fredningsnævnet finder derfor, at der skal meddeles dispensation til denne del af det ansøgte. 
 
De ansøgte bygninger findes at have meget ringe indvirkning på områdets tilstand, herunder de 
landskabelige og naturvidenskabelige værdier. Fredningsnævnet vurderer derfor, at også denne del af det 
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på de ansøgte 
bygningers størrelse samt deres placering. For så vidt angår drivhuset og havepavillonen er disse placeret 
dels bag hovedhuset set fra vejen og dels bag huse på nabogrundene set fra vandet, ligesom bygningerne 
er placeret i en forholdsvis lukket have. For så vidt angår carporten er denne placeret lavt på grunden ned 
mod en trafikeret landevej og set fra vandet skjult bag en anden bygning. På denne baggrund samt under 
hensyn til bygningernes udseende og udtryk samt til, at fredningen giver mulighed for opførelse af mindre 
bygninger til ejerens personlige behov, finder fredningsnævnet, at der også skal meddeles dispensation til 
denne del af det ansøgte. 
 
Som følge af det anført meddeles dispensation som ansøgt. 
 
Under hensyn til det af Kystdirektoratet oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder 
for den meddelte dispensation, ligesom fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke skader integriteten 
af det mest nærliggende Natura 2000 område nr. 116 (Habitat-nr. 100 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 73 
og 98) Centrale Storebælt og Vresen. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

https://kpo.naevneneshus.dk/
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 

http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
 
Nyborg Kommune 
på vegne af lodsejer 
 
 
 

Formandsafgørelse af 27. maj 2022 
 
 
Dispensation til ændret anvendelse af bygning ”Den Røde Ridestald” 
 
Nyborg Kommune har ved mail af 18. januar fremsendt en ansøgning på vegne af lodsejer om dispensation 
til ændret anvendelse af en ridestald på matr.nr. 1a Holckenhavn Hgd., Vindinge på adressen Holckenhavn 
5, 5800 Nyborg.  
 
Sagsfremstilling 
 
Af en vedhæftet beskrivelse af det ansøgte, der indeholder fotomateriale visende placering og visualisering 
af det ansøgte, fremgår det blandt andet: 
 
”… 
Holckenhavn Slot har i de sidste 22 år været drevet som hotel. Den primære drift består hovedsageligt i 
afvikling af store fester og bryllupper samt møder og konferencer.  
 
Denne drift har alle årene været begrænset/påvirket af vores forholdsvis lave værelseskapacitet. 
Holckenhavn Slot råder pt. over 18 værelser der alle er placeret på selve hovedbygningen.  
 
I Nyborg har vi et rigtig godt samarbejde byens hoteller imellem, om at kunne leje værelser hos hinanden. 
Uden dette samarbejde havde driften af Holckenhavn været meget svær, da vi ofte i weekenderne har 
brugt for værelser på de nærliggende hotellerne, for at alle gæsterne til festerne kan overnatte.  
 
Vi oplever desværre i stigende grad, at det er vanskeligt at få de ønskede hotelværelser til vores gæster 
pga. en større efterspørgsel generelt, ligesom vores konferencegæster ikke ønsker at opdele gruppe, men 
ønsker at overnatte samlet et sted.  
 
Den verserende covid-19 pandemi har vist et stort behov for at virksomheder som vores løbende tilpasser 
de produkter, som vi udbyder. Der har således i flere perioder af pandemien hvor det har været muligt at 
lave restaurantdrift med overnatning for par og mindre grupper, men ikke fester og konferencer. Denne 
drift er desværre ikke rentabel med de 36 gæster som vores nuværende 18 værelser muliggør.  
 
Vi har således et stort behov for at få udvidet vores værelseskapacitet. Vi søger således om 
landzonetilladelse til at ændre anvendelse af den nordlige del af Den Røde Ridestald der ligger umiddelbart 
ved siden af Holckenhavn Slot. 
 
Vi ønsker på et areal på ca. 335 kvm. at etablere 6 ekstra hotel værelser med dertil hørende gangarealer, 
depoter mv. Denne renovering af bygningen understøtter vores bevaringsstrategi med at skabe ny aktivitet 
i tomme/ubenyttede bygninger. 
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Bygningen har på nuværende tidspunkt kun en meget ringe anvendelse som kold lager og værksted. 
Bygningen har et meget nedslidt tag og et nyt tag vil derfor være en nødvendighed indenfor den nærmeste 
fremtid.  
 
Vi har indhentet pris på taget, som vil koste cirka 3 millioner. En ny anvendelse af bygningen vil således 
også kunne hjælpe med at forrente dette nye tag. 
… 
Ombygningen vil på ingen måder ændre på området omkring bygningen.  
 
Uagtet at bygningen i dag kun har en begrænset funktion, er den et centralt element i det samlede 
herregårds landskab og tjener bl.a. som en afskærmning mod Dyrehavevej. Bygningens placering gør, at 
parken kan opleves ugeneret. 
… 
Det er vores plan, at lave 5 værelser af ca. 40 kvm. og et værelse på 70 kvm. Øvrige kvm. skal benyttes til 
teknikrum, depoter og gangarealer. Værelserne skal ligge i den nordlige del af bygningen for at have mest 
mulig afstand til Dyrehavevej.  
 
Værelserne forventes opvarmet med varmepumper og elektrisk gulvvarme for at sikre en klimavenlig drift, 
der kan bero på el fra vindmøller. 
… 
I forlængelse af kommentaren til bilag 4, er det vores håb at endelige facadetegninger kan vente til der 
søges endelig byggetilladelse på projektet. Bygningen er bevaringsværdig med en SAVE værdi på 3, hvorfor 
det altid vil være muligt for kommunen senere i processen, at stille krav til den udvendige udformning af 
bygningen.  
 
Det er vores udgangspunkt, at bygningen udvendigt skal fremstå, som den gør pt. Dette med forbehold for 
et højtsiddende vindue på vestsiden, der pt. blot er 80 cm. højt men ønskes øget til 130 cm. som de øvrige 
vinduer. De flotte gamle træporte bevares og bagved laves glasdøre a la billede nedenfor fra Borreby Gods.  
 
Bygningen er i sommeren 2021 malet i samme flotte farve som disse billeder viser. Taget vil blive 
vingetagsten, håndbearbejdet, slotsblanding.  
 
Projektet vil blive gennemført med vores restaureringsarkitekt fra VMB arkitekter Bruno Viuf Larsen. 
… 
Som nævnt i forbindelse med bilag 2 vil der ikke blive ændret i udendørs arealerne omkring bygningen. 
Adgangsforhold og parkeringsforhold vil således være som på nuværende tidspunkt og som billedet til højre 
viser.  
 
Der er således allerede gode parkeringsforhold og tilkørselsforhold til bygningen. I den sydlige del af 
bygningen kommer vores fælles vandforsyningen ind. Denne bliver leveret af NFS og giver også vand til 
slottet.  
 
Umiddelbart nord for bygningen har vi en tryksat pumpestation der pumper alt vores spildevand indtil 
Nyborg hvor det er tilkoblet NFS øvrige kloaknetværk.  
Hotelværelserne i den Røde Ridestald vil blive tilkoblet disse 2 eksisterende forsyningspunkter. 
…” 
 
Af en vedhæftet kommentar fra Østfyns Museer af 13. januar 2022 fremgår blandt andet følgende: 
 
 
 



”… 
Østfyns Museer er meget glade for at erfare, at ejer ønsker at bevare og anvende den ellers tiloversblevne 
landbrugsbygning, Den Røde Ridestald.  
 
Vi kan konstatere, at ejer planlægger at opvarme de påtænkte hotelværelser med varmepumper, og i den 
forbindelse vil vi gerne opfordre til, at man efterstræber en installation og placering af varmepumperne, 
som tager størst muligt hensyn til bygningen og det kulturmiljø som den er en stor og væsentlig del af.  
 
Hvis det kan have interesse, så deltager Østfyns Museer gerne i en videre dialog om projektet. 
…” 
 
 

 
Den blå prik viser den omhandlede bygning. Fredningen er vist med blå skravering. Natura 2000 område nr. 116 
(Habitatområde 100 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 73 og nr. 98)   Centrale Storebælt og Vresen er vist med grøn 
skravering. 
 

Fredningen 
 
Det pågældende område er omfattet af fredningsservitut af 20. juli 1957. Fredningen indeholder følgende 
bestemmelser af relevans for sagen: 
 
Vedrørende fredningens indhold fremgår følgende: 
”Parken skal bevares i det væsentlige i den tilstand, den nu har. Områderne skal bevares i det væsentlige i 
deres nuværende tilstand, således at ejendommens karakter af landbrugsejendom under herregårdsdrift 
opretholdes. Områderne må ikke udstykkes, udover hvad der er en nødvendig følge af den til enhver tid 
gældende udstyknings- og jordlovgivning. Der må opføres de for ejendommens landbrugsmæssige og 
skovbrugsmæssige udnyttelse nødvendige bygninger samt mindre bygninger, bestemte til ejerens 
personlige brug. Offentligheden har adgang til parken på fastsatte tider. Der er ligeledes offentlig adgang 
for gående og cyklende færdsel i skovene ad eksisterende veje og stier.” 
 
Videre fremgår blandt andet følgende af fredningsservitutten af 22. juli 1957: 
 
”…  

 
§1 

Formålet er at bevare for eftertiden som fredede mindesmærker de ovennævnte godser, deres bygninger, 



kunstgenstande, skove, enge, strande og øvrige natur, som et varigt minde om de nationale 
skønhedsværdier og naturværdier, disse godser med omgivelser repræsenterer, og som for efterslægten 
kan vise et samlet billede af en smuk og værdifuld kulturperiode i Danmarks historie. 
Samtidig er det formålet at videreudvikle landbrugsbedriften på godserne således, at den uden hensyn til 
øjeblikkets pengegevinst holdes på et højt landbrugsteknisk og landbrugsvidenskabeligt stade, for også 
herigennem at være til gavn for det danske samfund. 
 

§2 
… 
Bebyggelse må som hovedregel ikke ske. Der må kun opføres de for jordens landbrugsmæssige og 
skovbrugsmæssige udnyttelse nødvendige bygninger. Opførelse af andre nye bygninger skal billiges af det 
nedenfor nævnte udvalg. 
 

§3 
… 
Denne og andre, i det følgende nævnte sagkyndige afgørelser træffes af et udvalg, nedenfor kaldet 
udvalget, på 3 medlemmer. Et medlem skal være direktøren for Nationalmuseet. Det andet medlem 
udnævnes af statsministeriet og skal være særlig sagkyndig i spørgsmål vedrørende den efter nærværende 
servitut fredede natur. Det tredje medlem vælges af ejerne. Udvalget vælger selv sin formand. 
…” 
 
Høring 
 
Af en vedhæftet fremsendelsesskrivelse af 18. januar 2022 fra Nyborg Kommune fremgår blandt andet, at 
kommunen mener, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 
 
Af en mail af 16. maj 2022 fra Nyborg kommune fremgår blandt andet: 
 
”… 
Naturmedarbejder i Nyborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for dyrearter i det naturlige udbredelsesområde for arter der optræder på bilag 5 i 
naturbeskyttelsesloven. Nyborg Kommune vurderer dog at ændringen af anvendelsen muligvis kan 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter i det naturlige udbredelsesområde for 
arter på bilag 3 i naturbeskyttelsesloven dvs. flagermus, men kun hvis hulrum lukkes af. Nyborg Kommune 
har ikke data på arter af flagermus i området, men vurderer at der må forekomme i den nævnte bygning. 
Som helhed vurderes flagermus bestanden dog ikke at være truet i området. Der kan søges og oftest opnås 
dispensation fra Naturstyrelsen til udslusning af flagermus på den nævnte lokalitet, hvorefter man kan 
ombygge bygningen.  
…” 
 
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 15. februar 2022 oplyst, at foreningen ingen bemærkninger 
har til det ansøgte. 
 
Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag som en formandsbeslutning i medfør af 
forretningsordenens § 10, stk. 5. 
 
 
 
 
 



Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Denne afgørelse træffes som en formandsbeslutning, da det ansøgte, således som det er beskrevet, 
skønnes af være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, jf. forretningsorden for 
fredningsnævn, § 10, stk. 5. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at det ansøgte ikke vil medføre en ændring af bygningsmassen, og at den 
pågældende bygning udvendigt stort set vil bevare sit nuværende udseende. Fredningsnævnet har derfor 
overvejet, om den ændrede anvendelse overhovedet kræver fredningsnævnets dispensation. 
 
Fredningen er sket ved overenskomst, og af ordlyden fremgår: ” Formålet er at bevare for eftertiden som 
fredede mindesmærker de ovennævnte godser, deres bygninger, kunstgenstande, skove, enge, strande og 
øvrige natur, som et varigt minde om de nationale skønhedsværdier og naturværdier, disse godser med 
omgivelser repræsenterer…”, ligesom landbrugsdriften skal videreudvikles på højt niveau. Det betyder, at 
der er en grænse for, hvilke aktiviteter, der kan udvikles på godset, uanset om aktiviteten alene udgår fra 
bygningerne eller tillige inddrager dele af godsets arealer. På denne baggrund vil fredningsnævnet ikke 
afvise, at en ændret anvendelse af en af godsets bygninger kan være dispensationskrævende, som angivet 
af tilsynsmyndigheden, Nyborg Kommune.  
 
Under hensyn til bygningens hidtidige brug og stand, og da der ikke er tale om ny- eller tilbygning finder 
fredningsnævnet, at en forelæggelse for det i fredningens § 3 omtalte udvalg er ufornøden.  
 
Da den ændrede bygningsanvendelse ikke har en negativ påvirkning på godsets karakter og samlede 
fremtræden, og da den ændrede anvendelse er af underordnet betydning i forhold til fredningens formål 
besluttede formanden at meddele dispensation som ansøgt.  
 
Dispensationen er dog meddelt på følgende betingelser: 
 

- Placeringen af varmepumperne foretages i samråd med Nyborg Kommune som tilsynsmyndighed. 
- Ansøger skal i samråd med Nyborg Kommune som tilsynsmyndighed opnå tilladelse fra 

Naturstyrelsen til udslusning af eventuelle flagermus i bygningen. 
 
Efter det af kommunen oplyste herunder om, at flagermusbestanden i området som helhed ikke vurderes 
at være truet, er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den meddelte dispensation, 
ligesom fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke skader integriteten af det pågældende Natura 2000 
område nr. 116 (Habitatområde 100 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 73 og nr. 98) Centrale Storebælt og 
Vresen.  
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://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 



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Lodsejer 
 
 
 
 
 

Afgørelse af 5. december 2022 
 
Dispensation til opførelse af vinterhave 
 
Lodsejeren har ved mail af 25. juli 2022 fremsendt en ansøgning om dispensation til at opføre en vinterhave 
på matr.nr. 1v Holckenhavn Hgd., Vindinge på adressen Blankenborgvænget 7, 5800 Nyborg. 
 
Sagsfremstilling 
 
Af ansøgningen, der indeholder oversigtskort og tegningsmateriale, fremgår blandt andet følgende: 
 
”… 
Christina og jeg har et stort ønske om at få udvidet vores hus med en ”Vinterhave” som vi skal bruge som 
spisestue. Vi har pt. kun en lille spiseplads i vores køkken hvor der maks. kan sidde 7 personer. Vores børn 
er kommet i en alder, hvor de er begyndt at komme hjem med kærester mv. hvorfor 7 spisepladser 
simpelhent ikke længere er tilstrækkelig. Behovet vil kun blive større i årene fremover hvor der 
forhåbentlig kommer børnebørn mv. Vores hus er kun 140 kvm. og der er ikke mulighed for at indrette 
spiseplads et andet sted. 
… 
Som I kan se af ovenstående måler ”vinterhaven” 3,8 x 6,7 meter udvendigt og er således ca. 25 kvm. 
”Vinterhaven” er tegnet af vores restaureringsarkitekt Bruno Viuf Larsen fra VMB Arkitekter. Opgaven er 
således lagt i kyndige hænder og der bliver ikke tale om en ”vinterhave” der ikke passer til huset og 
området. Det er således vores vurdering, at man efter et par år ikke vil kunne se at ”vinterhaven” ikke altid 
har været der.  
… 
Jf. Fredningsdeklarationens punkt 4 sidste afsnit (Indsat øverst i dette dokument) må der opføres mindre 
bygninger til ejers eget brug, så længe dette kan godkendes af Fredningsnævnet. Da der er tale om vores 
private hus, der kun benyttes af os, er det vores håb at I finder at denne bestemmelse finder anvendelse i 
dette tilfælde. 
…” 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-32-2022 
Dato: 5. december 2022 



 
På kortet er den omtrentlige placering af det ansøgte vist med blå prik og fredningen er vist med skravering. 
 

 
På kortet er den omtrentlige placering vist med blå prik. Fredningen er vist med skravering og gul streg. Natura 2000 
Område nr. 116 (Habitatområde 100 og Fuglebeskyttelsesområde 73 og 98) Centrale Storebælt og Vresen og Natura 
2000 Område nr. 117 (Habitatområde 101) Kajbjerg Skov er begge vist med tern. 

 
Fredningen 
 
Det pågældende område er omfattet af fredningsservitut af 20. juli 1957. Fredningen indeholder følgende 
bestemmelser af relevans for sagen: 
 
Vedrørende fredningens indhold fremgår følgende: 
”Parken skal bevares i det væsentlige i den tilstand, den nu har. Områderne skal bevares i det væsentlige i 



deres nuværende tilstand, således at ejendommens karakter af landbrugsejendom under herregårdsdrift 
opretholdes. Områderne må ikke udstykkes, udover hvad der er en nødvendig følge af den til enhver tid 
gældende udstyknings- og jordlovgivning. Der må opføres de for ejendommens landbrugsmæssige og 
skovbrugsmæssige udnyttelse nødvendige bygninger samt mindre bygninger, bestemte til ejerens 
personlige brug. Offentligheden har adgang til parken på fastsatte tider. Der er ligeledes offentlig adgang 
for gående og cyklende færdsel i skovene ad eksisterende veje og stier.” 
 
Videre fremgår blandt andet følgende af fredningsservitutten af 20. juli 1957, tinglyst 22. juli 1957: 
 
”…  

 
§1 

Formålet er at bevare for eftertiden som fredede mindesmærker de ovennævnte godser, deres bygninger, 
kunstgenstande, skove, enge, strande og øvrige natur, som et varigt minde om de nationale 
skønhedsværdier og naturværdier, disse godser med omgivelser repræsenterer, og som for efterslægten 
kan vise et samlet billede af en smuk og værdifuld kulturperiode i Danmarks historie. 
Samtidig er det formålet at videreudvikle landbrugsbedriften på godserne således, at den uden hensyn til 
øjeblikkets pengegevinst holdes på et højt landbrugsteknisk og landbrugsvidenskabeligt stade, for også 
herigennem at være til gavn for det danske samfund. 
 

§2 
… 
Bebyggelse må som hovedregel ikke ske. Der må kun opføres de for jordens landbrugsmæssige og 
skovbrugsmæssige udnyttelse nødvendige bygninger. Opførelse af andre nye bygninger skal billiges af det 
nedenfor nævnte udvalg. 
 

§3 
… 
Denne og andre, i det følgende nævnte sagkyndige afgørelser træffes af et udvalg, nedenfor kaldet 
udvalget, på 3 medlemmer. Et medlem skal være direktøren for Nationalmuseet. Det andet medlem 
udnævnes af statsministeriet og skal være særlig sagkyndig i spørgsmål vedrørende den efter nærværende 
servitut fredede natur. Det tredje medlem vælges af ejerne. Udvalget vælger selv sin formand. 
…” 
 
Af fredningsdeklaration af 20. juli 1957 tinglyst den 22. juli 1057 fremgår blandt andet vedrørende det 
omhandlede område: 
 
”… 

Områderne skal bevares i det væsentlige i deres nuværende tilstand, således at 
ejendommens karakter af landbrugsejendom under herregårdsdrift opretholdes, og ved driften af såvel 
skov som markområderne vil der være at tage hensyn til bevarelsen af både de landskabelige og de 
naturvidenskabelige værdier.              

Områderne må ikke udstykkes, udover hvad der er en nødvendig følge af den til enhver tid 
gældende udstyknings- og jordlovgivning samt af servitutdokumentets § 2, stk. 1. 

I det omfang skovene er fredskov, kan bebyggelse som følge deraf ikke finde sted udover til 
skovenes brug. I øvrigt må områderne ikke bebygges, hverken varigt eller midlertidigt, ligesom opførelse af 
roklubhuse o.l., derunder skure og boder af nogen art ikke må finde sted.  

Der må opføres de for ejendommens landbrugsmæssige og skovbrugsmæssige udnyttelse 
nødvendige bygninger samt mindre bygninger bestemte til ejernes personlige brug. Bygningernes 
beliggenhed og udseende skal dog først godkendes af fredningsnævnet efter indhentet udtalelse fra det i 
servitutdokumentets § 3 sidste stk. nævnte udvalg. 
…” 



 
Høring 
 
Nyborg Kommune har i mail af 3. august 2022 udtalt blandt andet følgende: 
 
”… 
Nyborg Kommune har ikke kendskab til forekomster af dyrearter på naturbeskyttelseslovens bilag 3 i det 
pågældende område. Såfremt den ansøgte tilbygning ikke forudsætter fældning af nærtstående træer, 
vurderes det ansøgte heller ikke at vil medføre en væsentlig påvirkning af yngle- eller rasteområder for 
samme arter. 
 
Nyborg Kommune har ikke kendskab til forekomsten af plantearter på naturbeskyttelseslovens bilag 5 i det 
nærliggende område fra det ansøgte og vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning heraf. 
…”  
 
Det i fredningens § 3 nævnte udvalg har ved mail af 6. september 2022 fremsendt en udtalelse af samme 
dato indeholdende fotomateriale, hvoraf blandt andet fremgår: 
 
”… 
Bestyrelsen kan tiltræde det ansøgte, og bestyrelsen tilføjer – uden at dette er betingelse for tiltrædelsen – 
at det efter bestyrelsens opfattelse vil være smukt, om nybygningen blev malet i henholdsvis f. eks. grønt 
eller rødt og hvidt, jf. vedhæftede foto af Forstkandidatforeningens hus ved Silkeborg. 
…” 
 
Friluftsrådet har i mail af 31. juli 2022 udtalt, at rådet ikke har indvendinger mod det ansøgte, som ikke ses 
at påvirke nogen friluftsaktiviteter. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har valgt ikke at udtale sig. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Under hensyn til at den ansøgte tilbygning skal placeres op ad en eksisterende beboelsesbygning og 
udseendemæssigt afstemt med denne bygning samt tilbygningens størrelse, finder et enigt fredningsnævn, 
at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål om at bevare området i væsentligt den stand, det var 
på fredningstidspunktet, herunder dets karakter af landbrugsejendom under herregårdsdrift. 
 
På denne baggrund og da tilbygningen er beregnet til ejerens personlige brug, finder et enigt 
fredningsnævn, at der skal meddeles tilladelse til den ansøgte tilbygning. 
 
Der meddeles derfor dispensation som ansøgt. 
 
Tilladelsen er meddelt på vilkår, at tilbygningen udføres i et materialevalg og i en farve svarende til den 
eksisterende bebyggelse, herunder svarende til det medsendte tegningsmateriale. 
 
Under hensyn til det af Nyborg Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 ikke til 
hinder for den meddelte dispensation, ligesom fredningsnævnet allerede under hensyn til afstanden til 
disse områder, vurderer, at det ansøgte ikke skader integriteten af de mest nærliggende Natura 2000 
områder; nr. 116 (Habitat-nr. 100 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 73 og 98) Centrale Storebælt og Vresen 
og nr. 117 (Habitatområde 101) Kajbjerg Skov. 



 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 
 
 
 
Anni Højmark 
formand 

 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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