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År 1960, den 15. marts, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1334/59 vedrørende opfyldning af et areal ved
Kerteminde til losseplads.

I den af fredningsnævnet for Odense amt den 13. maj 1959
afsagte kendelse hedder det:

"I skrivelse af 13. januar 1959 har Danmarks naturfred-
ningsforening nedlagt påstand om, at KerteDinde byråd skal
finde sig i, at det areal af matr. nr. 26ak, der er beliggende
mellem klubhuset, landevejen litra F og Kerteminde fjord, fre-
des, således at det fastsættes, at arealet skal henligge i
sin nuværende tilstand, og at der på området ikke opføres sku-
re, boder, master eller andre skæmmende eller uJsigtshindren-
de foranstaltninger, ligesom enhver ændring af tel'Tænet ved
kysten ved opfyldning eller afgravning eller ændring af den
bestående kystlinie iEke skal være tilladt.

Denne skrivelse er den 28. januar 1959 sendt Kerteminde by-
råd til udtalelse, og byrådet har i skrivelse af 30. april 1959
udtalt: "Ved forelæggelse for Kerteminde byråd besluttede by-
rådet enstemmigt ikke for sit vedkommende at medvirke til
rejsning af fredningssag."

Der har derefter den 13. maj 1959 været afholdt møde i
Kerteæinde, hvor der først blev foretaget besigtigelse af
arealet ved Kerte~inde fjord og derefter besigtigelse af 2
arealer ved Kerteminde havn, hvor private ulovligt henkaster
affald. Endelig blev foretaget besigtigelse af et kommunen til-
hørende areal betegnet som ~atr. nr. 2a af Tårup Strand.
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FrG. rekvirentens side har man stærkt fremhævet, at der er
betydelige fredningsværdier i den nuværende tilstand ved klub-
huset med den buedo kystlinie og udsigten over Kerteminde
fjord mod byen og mod arealerne vestpå. Foreningen mener, at
disse værdier vil forsvinde, og at hele den lille bugt, der nu
findes langs Odensevej, vil sande til, hvorved skønhedsværdier
~f væsentlig betydning for almenheden vil blive ødelagt.

Byrådet har anført, at det er meget v~n8keligt at få pri-
1,ratetil at kore affald s8 langt ud SOffi til "T8.rup Strandli, og
at de nuva:.rende forbold ved havnen og også ved Kerteminde
fjord Viser, at det offentlige ikke har mulighed for at hindre
hensmiden af affald i byens nærbed. Når lossepladsen ved Ker-
teminde fjord drives eftel' Br::.ldford-systemet,vil man undgå
sædvanlige ule1:Jperved offentlig losseplads, og det vil være
let at føre ~ilsyn med arealet, fordi der daglig er en kommu~
nalarbejder beskæftieet med at ordne lossepladsen. Det areal,
der ønskes fredet, er opfyldt areal, og det frembyder ikke i
øjeblikket naturskønhed. Det er ej heller egnet til ophold
under ordnede forhold,mede~c der, n~r opfyldning er sket, vil
kunne laves et smukt anlæg i lighed med de anlæg, 50mTIUnen har
lavet på den gamle losseplads øst for Odensevej. Kommunen kræ-
ver en erstatning på 150.000 kr. til dækning af forøgede ud-
~ifter, hvis den tvinges til at indrette offentlig losseplads
ved "Tå:!:'upStrand". Kommunen forbeholder sig sin fulde ret til
i henbold til kongelig bevilling af 12. december 1958, hvoref-
ter kommunen har ret til at inddæmme og opfyl:3o samt erhverve
ejendomsret over c. 18.000 m2 af Kerteminde fjord ud for det
areal, der nu ønskes fredet, at inddæmme, opfylde samt erhverve
ejendomsret over arealet. Kommunen bestrider bestemt, at der i
eller ved Kerteminde skulle findes andre are~ler, der er egnede
til losseplad;:;,

Frednings~ævnets medlemrr.erm8 være enige med Kerteminde
byråd i, at fredningsnævnet ikke har beføjelse tjl at hindre
Kerteminde kommune i at benytte den ret, y-ommunen har erhvervet
ved kongelig bevilling af 12. december 1958. Det bemærkes i
denne h8nseende, at byrådet enstemmigt har indgiv~t andragende
om inddæmningen, at ministeriet for offentlige arbejder har
fOl'elagt st,qtsministeriet sagen, inden bevillingen blev udfær-
diget, og at fl'edningsnævnet den 7. oktober 1958 har udtalt sig
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for, at tilladelsen blev givet p~ visse betingelser. Fred-
ningsnævnet m~ formene, at naturfredningsforeningen, hvis
stedlige komite var fuldt ud kendt med byr~dets stilling inden
den 7. oktober 1958, burde have rejst fredningssag straks og
ikke burde have ve~tet til den 13. januar 1959.

Hvis byrådet skal benytte bevillingen, vil det medføre
mindst gener i enhver henseende - OgSB æstetisk - at den af
byrsdet ønskede fremgangs~åde anvendes.

Som sagen herefter foreligger, mener fredningsnævnet ikke
at ku.nne imøaekomme naturfredningsforeningens })8stcmd."

Konklusionen er s81ydende:
"Den af Danlliarksnaturfredningsforening i skrivelse af

13. januar 1959 fremsatte be§æring om fredning af en del af
matr. nr. 268,k ved Kerteminde fjord kan ikte 1is,gestil følge."

Kendelsen er den 2. juni 1959 af Danmarks naturfrednings-
forening indanket for overfredningsnævnet, som den 2. juli 1959
har bosigtiget stedet og forhandlet med den ankende og andre
i saren interesserede.

Det konstateredes, &t en del ~f det areal af Kerteminde
fjord, som Kertemi.nde kebstadkommune ved kgl. bevilling af
12. december 1958 har fået ret til at inddæmme, npfylce og
erhverve ejcmd'Jmsret over, var opfyldt, og at der var påbe-
gyndt en dæmning som led af et nyt opfyldningscmr8de, se den
nærværende kendelse vedhæftede skitse.

Danmarks natur"fredninssforening har principal t nedlagt
p8stand Gm, at arealet skal henligge i sin nuværende til-
stand, og at der p8 omr8det ikke m8 opføros skure, hader,
master eller foretagGs andre skæm~ende eller udsigtshindrende
foranstaltninger, ligesom enhvor ændring af terrænet og
kysten ved opfyldning eller afgravning eller ændring 3,f den
best;.}cmdekystlinie ikke skal være tilladt. Subsidiært har
foreningen f0resl~et, at den allerede skete opfyldning bibe-
holdes, dog s810des at aen p8begyndtc dæmning til et nyt op-
fyld~ingsomr8de fjernes, hvorhos yderll~ere opfyldning forby-
des. Mest subsidiært b:J.rforeningen stillet forslag om, at
det tillades, at den skete cpfyldning, herunder den ovennævn-
te dærrning, bevares, at der fra dæmningens sydlige ende føres
en dæmning vinkelret mod øst ind til vejen, o[ at o~r8det
nord for cidstnævnte dæmning opfyldes.
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Kerteminde byr8d har p8st8et den indan~ede kendelse stad-
fæstet.

Efter overfredninbsnævnets opfattelse er den ovennævnte
kgl. bevilling ikke til hinder for, at fredningsmyndighederne
forbyaer opfyldningen.

Overfredningsnævnet finder, at den af Kerteminde byr~d
projekterede og allerede p8hecyndte opfyldning til etablering
af losseplads har en s8dan forbindelse med landområdet, jfr.
den i kendelsen givne beskrivelse, at frednings~yndighedernes
almindelige teføjelser i det foreliggend~ tilfælde ikke er
udelukket ved den omstændighed, at opfyldning sker p8 en del
af havet.

Overfredningsnævnet har ikke fundet tilstrækkelig begrun-
delse for at imødekomme Danmarks naturfredningsforenings
principale p8stand eller foreningens subsidiære forslag om,
at den p8begyn~te dæmning til et nyt opfyldningsområde fjer-
nes, og yderligere Gpfyldning foroydes. Derimod ksn man til-
træde foreningens mest subsidiære forslag g~ende ud P8, at
den skete opfyldning, herunjer den ovennævnte dæmning, kan
bovares, at der fra dæmningens sy:::lligeende kan f0res en dæm-
ning vinkelret mod øst ind til vejen, at området nord for
sidstnævnte dæmning kan opfyldes, men at yderliGere opfyldning
- af lQndskabelige grunde - ikke bør finde sted.

Overfredningsnævnet tiltræder de af nævnet den 7. oktober
195B foreslBede vilkBr f~r en tilladelse til opfyldning, nem-
lig at opfyldningen sker efter Bradford-systemet, at det op-
fyldte areal i forbindelse med det sumpede engareal ved ro-
klubben omdannes til et Rnlæg med en beplantning, der ikke
hindrer det fri udsyn fra OdensevejeIl, d0g s8ledes, at der
kan plantes enkeltst8ende større træer, s~~t en højere be-
plantning, der kan dække udsynet til roklubben fra Odensevejen.

Et kort nr. Od. 108, som viser det ovenfor beskrevne op-
fyldninbsomr8de, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s :
Den af i'l'edningsnævnet for Odense amt den 13. maj 1959

afsagte kendelse vodrørende opfyldning af et areal ved Kerte-
minde til losseplads >:endl'esderhen, at cen skete opfyldning,
herunder den oven::J.æ vnt e dæmni.ng, kan bevares, at der fra dæm-
ningens sydlige ende kan føres en dæmning vinkelret mod 0st
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ind til vejen, at omr8det nord for sidstnævnte dæmning kan op-
fyldes, men at yderligere opfyldning - af landsk~belige grunde -
ikke bør finde sted.

Det er dog herved et vilkår, at opfyldningen sker efter
Bradford-systemet, at ~et opfyldte areal i forbindelse ~ed
det swnpede engareal veQ roklubben o~danDes til Gt anlæg med
en beplantning, der ikk0 hind.rGr det fri udsyn fra Odensevejen,
dog s81edes, at der kan plantes enkeltst8enne større træer samt
en højere beplantning, der kan dække udsynet til roklubben fra
Odensevejen.

UdElkriftens rigtighed
bekræft es.
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nalurfredn1nssprotokollen for Oden •• umtarldøkreoø.

År 1959, den l'••a~, kl. 14.'0, holdt naturtr.~n1ng8n....t
for Odense .atst.dakredø aede Yed &ert.m1nde. Nødt val' tor.andea, eiv11-
do..er HJ. Rlnsbers, det ~mt8r'48vblgte ••dlem, gArd.jer P. KTtt.balle,
Mlle, OB det b1T'd8val~te •• dlem, redaktør ~. Caspers.n, KlinteveJ 22,
Kerteminde.

!Jer for.toi •• '
nr. 2/19~l9J S., aJlg'el'1de eparl.dle' oa fredning at ar••ler

Ted le.t.m1nde '~ord.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 skriveIae at 13.Januar 1959 har D_naarkø laturfredn1nøatore-
Dina nedlagt påetand oa, &t K~rt •• lnde byråd skal finde a18 1, at a.,
areal at aatr. nr. 2 6 U, 4er er b.li,gend e melle. klubhu.et. la.'"
vejen lltra l 0l lelte.lade F3ord, frede., ellede. at 4et t••,••" ••,
at al'.alet aleal henI1teBe 1 8111,ulv.rende ~11.tand. o. at aer pi oar&-

••, ikke optøre. skure, boder.... ter .ll~r an're et.aaende eller ud-
8igtehiadrende loraaataltntn.er, 11,••oa enb••r snarlag at ter~.t
ved Kysten ved oJtyldn1ng eller afgravnlng .ller andrln. at ••a b••tl-
ende kystlinie ikke lu:al v'u-e t111&.15t.

Denne akrlval •• er den 28.Januar 1959 Bendt lerte.sad. blr&4
til udtalelse, o, byr4det har 1 .krlv~l.e at 30.a,rl1 1959 _atalt.
"Ved forel.caele. tor lerte.lade b1rid o••luttede 'Irl4.' ene' ••• lC'
ikke for ,1t ...ødto••ende a~ aedvlrke til rejsning at fredntn ...a•• "

Der har 4 erefter aen 1'.-J 1959 'f'lIlret iiotholdt ••4. 1 l.u~·'.-
dnde t hyor der fer.' blev foretctget bes1t;t1i;<.lø8 at arealet ...e4 ~.r-
t.mlnde f jord og d e:retter bee1gt1r:eJ 8. uf 2xo arealer ved Ken.lI1n«e
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