Afgørelser – Reg. nr.: 02626.01
Fredningen vedrører: Skovsgård –
afgørelse af 10-09-1973 er ophævet se 08058.00

Domme

Taksationskommissionen

Natur- og Miljøklagenævnet

Fredningsnævnet

07-12-1960

Forslag

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst
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FREDNINGSNÆVNET>

..

Fredning i Fyns amt.

e

Lokalitet:

Godset "Skovsgård"

Komm..ne:

Sydlangeland

Soqn

Humble

lf02.~"O\

Reo. nr.: 481-02-07

'II

• I'
I

••

'1

Ejer

Privat

Areal

ca. 430 ha

Fredet

FN 10/9-1973

FormAl

Landskabsbevaring.

Indhold

Bebyggelse på det fredede areal er ikke tilladt, bortset fra
nødvendige bygninger for landbrugsdriften. Opstilling af faste
anlæg, boderZ skure må ikke finde sted. Terrænformerne må ikke
ændres. De pa ejendommen værende allåer, trægrupper m.m. skal
stedse bevares.

e

180

I

2~2(P.U\

t-redning i Fyns amt.

re

Lokalitet:

Stengærder på Skovsgård hovedgård

Kommune:

Sydlangeland

Sogn

Humble

Reo. nr.: 481-02-05
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Ejer
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1:25.000

. /:

Privat

Areal
Fredet

Overenskomst

7/12-1960

Formål

Sikring af stendiger.

Indhold

Stendig~rne må ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke
må borttages sten derfra. Der må· ikke p1øjes eller graves så
tæt ind til stendigerne, at disse udsættes for ødelæggelse.
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REG. NR .
....

År 1973. den 10. september
amts sydlige Fredningskreds
Frs.

afsagde Fredningsnævnet

sålydende:

396/1972.

K E N D E L S E:

for Fyns

- 2 -

Ved udkast til fredningsdeklaration,

dateret

den 6. september

1972 har

ejeren af godset "Skovsgård" , Humble sogn, Sydlangelands kommune,
rejst frivillig

fredningssag

for hele godset,

begært

omfattende fØlgende ejendomme og

parceller:
Skovsgaard Hovedgaard,
sogn, 3-a.

3-c,

35, 36, 38-a,

3-c,

•

ll-b,

sogn og matr.

,

7~f, B-d,

l-a

Skovsgaard hovedgaard,

9-a,

B-e,

9-d, lO-b,

"Hennetved Haver" matr.
38-d, 39-c,

nr.

Skovejendommen
vedgaard,

nr.

23-a, 3I-b,

Humble
32, 34,

39-e og 78-a Hennetved by, LindeIse sogn.

Skovejendommen
7-k, 9-c,

matr.

40-b,

5-b, 6-b, 7-c,

40-c og 45-a Hennetved by, LindeIse

13- d LindeIse by ,Ogsogn.
kaldet" Konappe",

Humble sogn med matr.

og skoven matr.

nr. 3-b, 4-b,

matr.

nr. l-b,

l-c

Skovsgaard

Ho-

nr. 8-c Hennetved by. LindeIse sogn

nr. 2-c sammesteds.

Kaaegården

matr.

nr. lO-a,

Paaøgården

matr.

nr.

3l-a og 40-a Hennetved by, LindeIse sogn.

2-a og 7-g Hennetved by, LindeIse sogn.

Landbrugsejendommen

matr.

nr.

2-b og 22 Hennetved by, LindeIse sogn.

Landbrugsejendommen

matr.

nr.

7-h og 9-h Hennetved by, LindeIse sogn.

Skovsgaards

MØllegaard matr.

nr.

8-b, 33 og 39-f Hennetved by og Lin-

delse sogn.

,

Der er foreslået
Bebyggelse

skal ikke være tilladt,

landbrugsdriften,
de bebyggelse,

fØlgende vilkår for fredningen:
bortset

fra nØdvendige bygninger for

sådanne skal dog opfØres i tilknytning til allerede
og udførelse

og placering

kræver godkendelse

eksisteren-

af de påtaleberet-

tigede.
Op stilling af faste anlæg, boder,
og master

på gårdens jorder

transformatorstationer,

og campingpladser

Arealerne

må ikke benytte s til henkastning

Arealerne

må ikke benyttes til oplag af nogen art.

Arealerne

må ikke benyttes til motorbaner,

ikke formindskes

må ikke etableres.

skal stedse drives

af affald.

flyveplads

som landbrugsejendom,

eller lignende.
og dens areal må

ved udstykning eller frasalg.

Udenfor de arealer,
nåletræer

drivhuse

må ikke finde sted.

Cafeterier

Ejendommen

e

skure,

ikke finde sted.

der nu er træbevokset.

må beplantning med lØv- eller

- 3 -

e

De på ejen~ommen værende alleer,
naturgroet

hegn skal stedse bevares.

frie trægrupper , fritstående

træer

og

Fældning og udtynding kræver tilladelse

af de påtaleberettigede.
Eksisterende

stengærder

Terrænformerne

forsvarligt

•

,

eller gennembrydes.

må ikke ændres.

Engene skal bevares
Fredning

må ikke fjernes

som græsningsarealer.

skal ikke være til hinder for,

forstmæssigt

at skoven på ejendommen

drives

som fredskov.

Fredning giver, ikke· offentligheden

større

adgang' til det' fredede,

end hvad

der fØlger af gældende love.
Når dette tilbud er modtaget ved påtegning af formanden for fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds,

vil nærværende

som servitut på ovennævnte matr.

nr. e med respekt

der,

servitutter

og pantehæftelser,

deklaration

hvorom nærmere

kunne tinglyses

af allerede
henvises

tinglyste

byr-

til ejendomme-

nes blade i tingbogen.
Fremtidig

respekteres

nye lån til kredit-

og hypotekforening

samt spare-

kasselån uden kaution.
Påtaleberettiget

er fredningsnævnet

marks Naturfredningsforening,

,

Ellen Fuglede,

har ikke krævet vederlag

sålænge hun lever.

for fredningen.

Sagen er indbragt for nævnet ved skrivelse

fra Danmarks

l

gen brevvekslet

Erik Hinrichsen,

l'

~',

.

Ie

end ejerinden,

har om sa-

spØrgsmål om afvanding med Hedeselskabet.
hendes juridiske

RudkØbing, og forstkyndige

på den ene side og - efter indkaldelse
'ganisationer

om fredningen. for ufornØ-

med Sydlangelands kommune og:Fredningsplanudvalget,

afholdt mØde med ejerinden,

" ~

l

den, da denne ikke ses at berØre andre lodsejere
vedrØrende et specielt

',"
K

Naturfrednings-

forening af 26. oktober 1972.
Nævnet der har anset offentlig bekendtgørelse

e

Dan-

den til enhver tid værende ejer af den servi-

tutbehæftede ejendom og godsejer
Ejerinden

for Svendborg amtsrådskreds,

konsulent,

samt

Der er

landsretssagfØrer

konsulent,

skovrider

- med interesserede

H. Staun,

myndigheder

og or-

på den anden side.

Alle myndigheder

og organisationer,

sluttet sig frk. Fugledes
forhandlinger

som har udtalt sig, har varmt til-

Ønske om fredning af ejendommen,

og sket brevveksling

om detailspØrgsmål

koten ved påø sluse og om formuleringen
vedligeholdelse

af træer

og trægrupper

vedrØrende

af deklarationens

, hegn m. v.

men der er fØrt
afvandings-

bestemmelse

om

-4 Det danske Hedeselskab
vejledende udtalelse

har på skovrider

vedrØrende

den mest hensigtsmæssige

til slusen ved påø af hensyn til udnyttelsen
vedvarende græs.

I Hedeselskabets

dingsdybde er utilstrækkelig

Stauns foranledning

afgivet en

afvandingsdybde

af de tilstØdende engarealer

med

indlæg hedder det, at den hidtidige afvan-

til sikring af engod græsriingi engene og til at gi-

ve en bæredygtig overflade for dyrene.

Det interesserede

areal,

som er af-

hængigt af afvandingsdybden ved slusen er på 54 ha, men heraf hØrer 12, 2 ha
til Frederiksberg,
,"

ejendomme,

•

,

selskabets

resten til Skovsgaard godser,

medens der ikke er andre

som er berØrt af dybden ved slusen.

Det hedder videre i Hede-

skrivelse:

"Frederiksbergs

eng ligger mod syd, omkring 1,5 km fra slusen,

det er nØdvendigt at der ved beregning

af begyndelsesdybden

til dybden i Skovsgårds eng medregnes

fald til vandlØbs strækningen

Skovsgårds eng, så afvandingsdybden

tillige tilfredsstiller

og

foruden krævet
gennem

Frederiksbergs

krav.
Det foreslås

derfor,

at der må afvandes til kote ..;-125 cm ved slusen,

og at vandlØbet fra Frederiksberg
gennem Skovsgårds

uddybes til denne dybde med 0,3

sker en ændret udnyttelse'
med landvæsensnævnets

,

gård,

e

,
I
I

have tilladelse

af arealet,

særskilt

til,

matr.

nr.

af en dæmning mellem Fre-

11-a Brandsby og l-a Skovsgård Hovedi udgifterne

hvis godset Ønsker at udnytte en stØrre dybde på de tilstødende
Den retsmæssige

fastsættelse

man senere Øn-

kunstigt at afvande sit areal

godkendelse ved etablering

og Skovsgård,

såfremt

og 2-b og 7-g Hennetved by. Og Skovsgård deltager

løbsret,

fald

arealer.

Samtidig bØr Frederiksberg

deriksberg

0/00

af afvandingsdybden

hertil,

arealer.

skal ske ved en vand-

og da vandlØbet mod syd er kommunevandlØb - "AflØbet fra Frederiks-

berg og Skovsgårds enge",
nØdvendigt at indbringe
munalbestyrelse"

vandlØb nr.

5 i Sydlangelands kommune - er det

sagen for landvæsensnævnet

gennem Sydlangelands kom-

.

"
!
I

Herefter

r

re foreslået

har Danmarks

fredningsdeklarationens

t .,
~,

græsningsarealer

~

vedblivende græsningsarealer.

I

\

.

125 cm ved slusen,

bestemmelse

ændret til fØlgende formulering:
Vandstanden

og frk Fugledes rådgiveom bevaring af engene som
"Engene skal bevares

må maksimalt

og vandlØbet fra Frederiksberg

denne dybde med 0,3

~

Naturfredningsforening

0/00

fald gennem Skovsgårds

som

sænkes til kote

må maksimalt

uddybes til

areal".

I

i,;

l

"

e

Fredningsnævnet
men det må bemærkes.

kan tiltræde.

at deklarationen

udformes

som foreslået,

dels at den endelige afgØrelse af spørgsmålet

dingsdybden henhØrer under landvæsensmyndighederne,

om afvan-

og at nævnet ikke, som

- 5 -

e

denne sag er forelagt.

kan træffe nogen afgØrelse.

der griber

ind i Frederiks-

berg gods' interesseområde.
Bestemmelsen

om bevaring af alleer.

udkastet er på samme måde foreslået

trægrupper

omformuleret

m. v. i deklarations-

i overensstemmelse

hvad der opnåedes enighed om på mØdet med de interesserede.
bestemmelsen

hegn skal stedse bevares

ikke er led i en normal pleje.

Da bevaringen

frie trægrupper.

og plejes.

kræver tilladelse

Også denne ændrede formulering

,

lig landskabelig

fritstående

træer

Fældning og udtynding. der
af de påtaleberettigede".

kan nævnet tiltræde.

af godset Skovsgård i sin nuværende tilstand må antages

at have den stØrste betydning for sikringen
derlag.

skØnhedsværdi.

af et stort naturområde

og da ejerinden

findes fredningstilbuddet

af væsent-

har tilbudt fredning uden ve-

at burde modtages.

således

at der udfærdi-

ges kendelse om fredning af godset Skovsgård som neden for nærmere
Som fØlge af sagens forelæggelse

som en frivillig

at kræve tinglysning
tinglyste

med forprioritet.

hæftelser

bestemt.

fredning uden erstatning.

sker nævnet ikke at benytte sig af adgangen efter naturfredningsloven
allerede

at

kommer til at lyde:

"De på ejendommen værende alleer.
og naturgroet

således

med.

§ 64 til

men tinglysning vil ske med respekt

og med respekt

af visse

Øn-

senere pantebreve.

af

jfr.

deklar ationen.
Thi be stemme s:

,

Godset Skovsgård bestående
Skovsgård Hovedgård.
3-a.

3-c.

36. 38-a.

e

ll-b.

sogn og matr.

l'

Skovejendommen
vedgaard.

nr.

~
li

I

g-d. ID-b. 23-a.

Humble sogn.

3l-b.

32. 34. 35.

nr. 3-b. 4-b.

I'

5-b. 6-b. 7-c.

40-b. 40-c og 45-a Hennetved by. LindeIse

13-d LindeIse by og sogn.
kaldet "Konappe" • matr.

Humble sogn med matr.

og skoven matr.

I

9-a.

"Hennetved Haver" matr.
38-d. 39-c.

,

f

8-e.

nr. l-a Skovsgård hovedgård.

39-e og 78-a Hennetved by. LindeIse sogn.

Skovejendommen
7-k. 9-c.

matr.

7-f. B-d.

3-e.

af fØlgende parceller

nr.

nr. l-b.

l-c

Skovsgaard Ho-

8-c Hennetved by. LindeIse sogn

nr. 2-c sammesteds.

Kaaegården

matr.

nr. lO-a.

31-a og 40-a Hennetved by. LindeIse sogn.

Paaøgården

matr.

nr. 2-a og 7-g Hennetved by. LindeIse sogn.

l

l,
"

e

Landbrugsejendommen

matr.

nr. 2·-b og 22 Hennetved by. LindeIse sogn.

Landbrugsejendommen

matr.

nr.

Skovsgaards
se sogn.

MØllegaard matr.

nr.

7-h og g-h Hennetved by.

LindeIse sogn.

8-b. 33 og 39-f Hennetved by. LindeI-

-6fredes

som fØlger:

Bebyggelse skal ikke være tilladt

2

landbrugsdriften.

bortset

fra nØdvendige bygninger for

Sådanne skal dog opfØres i tilknytning til allerede

rende bebyggelse,

og udfØrelse og placering

kræver godkendelse

eksiste-

af de påtale-

berettigede.
Opstilling af faste anlæg', boder,
huse og master

,

på gårdens jorder

skure,

og campingpladser

Arealerne

må ikke benyttes til henkastning af affald.

Arealerne

må ikke benytte s til oplag af nogen art.

Arealerne

må ikke benyttes

Ejendommen

ler nåletræer

må ikke etableres.

til motorbaner , flyveplads eller lignende.

skal stedse drives

må ikke formindskes

som landbrugsejendom,

der nu er træbevokset,

må beplantning med IØv- el-

ikke finde sted.

hegn skal stedse bevares.

led i en normal pleje,
Eksisterende

kræver tilladelse

stengærder

Terrænformerne

frie trægrupper,

Fældning og udtynding.

træer

der ikke er

af de påtaleberettigede.

må ikke fjernes

eller gennembrydes.

som vedblivende græsningsarealer.

sænkes til kote -.;.125 ved slusen,

berg må maksimalt

fritstående

må ikke ændres.

Engene skal bevares
må maksimalt

og dens lareal

ved udstykning eller frasalg.

De på ejendommen værende alleer,
og naturgroet

driv-

må ikke finde sted.

Cafeterier

Udenfor de arealer.

,

transformatorstationer.

Vandstanden

og vandlØbet fra Frederiks-

uddybes til denne dybde med 0,3

fald gennem Skovs-

0/00

gaards areal.
Fredning
forsvarligt

skal ikke være til hinder for, at skoven på ejendommen drives

forstmæssigt

som fredskov.

Fredning giver ikke offentligheden

stØrre adgang til det fredede,

end

hvad der fØlger af gældende love.
Fredningskendelsen
nævnets foranstaltning.
og pantehæftelser

tinglyses
med respekt

hvorom henvises

Deklarationen

på foranstående
af allerede

ejendomme ved Frednings-

tinglyste byrder,

til tingbogen.

skal ikke være til hinder for optagelse

og særlige lån :i. realkreditinstitutter

servitutter

samt sparekasselån

af nye almindelige

uden kaution.
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Påtaleberettiget
kreu::;,

er Fredning:mævnet

Naturfredningsforening

Danrnarko

for Fyns amts sydlige Frednings~
og godsejer

Ellen F'uglede, sålæn-

ge. hun lever.

Th. Lykke Hansen

Jul. Paulsen

Jørgen Rasmussen

forrnand
--00000--

Genpartens
Fredningsnævnet

rigtighed bekræftes
for Fyns sydlige

Fre~!f~~
~~

JuC-P atlisen

e

e
e

sept.

1973.

FREDNINGSNÆVNET>

r'

~ ,_

';I"

~"

;Matr. nr. la mfl. Bkovsgård,
Humble sogn.

tV H) K O PI

1\ c \J.•

, 1\. -<- li' -<... "
r;3. turfredningsnævnet for
am t..
';.;)

Jtempel- og gebyrfri

l

beken~tGørelse

nl~.

i medf~r

,J

r

~O ,-

60

07G~~(lh'~:r'~

HA TUItFREDNINSNÆVNET
FOR SVENDBORG AMT

af lov-

FADORG

.

106 af 21. mar~959.

EREDIH. TGSTILBUD.

Undertegnede

godsejer, frk. Ellen Fuglede

som ejer af Skovsgård Hovedgård, matr.nr. l ~ m.fl. Skovsgaard Hovedgård, Humble sogn m.fl.
tilbyder herved at frede sa:ntlige stengærder, der er helt eller
delvis belig0ende på ejendomrr.en, OG som løber enten i dennes skel
eller langs offentlig eller privat vej eller i skov eller uom hegn
om skov. Stengrerderne må herefter ikke fjernes eller ødelægges,
l:~Q~om 1~~ tkke nA bort.tuges ste~ 1erfra. Der må ikke pløj~s eller
graves så tæt ind til dem, at de udsættes for ødelæggeIso.
Forsåvidt dot af hensyn til færdseleforholdene på godset eller
godsets drift iøvrigt er påkrævet at etablere nye eller udvide bestående adtSaugsåbrdnger til mark eller skoveennem
stengærderne skal
dispensation fra foranst~ende fredningsbestemm0lser
blive meddelt
i fornødent omfang.
Det er fra min side 'en betineelse for frednineepligtene opretholdelse, at der ikke som følge af fredningen pålæ~ges mig eller
fremtidige e j ere a":'e j endomn:ene no!.,
':?U pliet
til ve dligeholdelse af
6 tengæTdern~,
der ikke n[t tte følge af hegnslovgivningans almindeliee
,regler. Det er endvidere fra min side en betingelse fGr den vedcrla~sfri fredning enteng at de fredede stengærders tilstedeværelse ikk((
ved en eventuel fremtidig ekspro~riation af ej~ndommene'€rler af dele
af disse ved ekspropriationserstatniugeno
fastsættelse betragtes som
en v~rdiforrincende eGenskab ved ejendommene eller» at det beløb,
hvortil værdiforringelsen af de eksproprierede arealer ansættes ved
ekspropriationenp
udbetales til ejeren som erstatning for fredningen.
På~aleret tilkomoer naturfredningsnævnet
for Svendborg amt, Bom
lade overenskor18ten lyse på ejendommen~ ligesom
\ V'JT~,~ ~r berettiGet til .:.lt
~_o.; nævnet er berettieet til at rette henvendelse til panthavorne for at
,
opnå, at diese rykkor tilbage for overenskometon~
.'.

e
e

\

•e .

r~''''
/"W

I'

.

..

e

Foranstående fredningstilbud modtages.
Fredningsnævnet for Svendborg amt, den 7. dec. 1960e

I

e

e

,
I

Dø vod nærværende over~4skomat fredede 8tengorder er indtegnet på ved~fted@ kort, og overenekomBten begorea ho~ofter t~~
/t
{
~
f/
lyot på mat~enreno l ~ Skovsgård Hovedgård, 3~, 3~, 3 ~, 7 l, O ~
V
&
V
~
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ae~ o~t nat~eBre l ~ o~ 1~ SkovQgård Hovodså~d, H~b16 coan, ,
(
v
.
oøn ~od~~~on~o ~~t~e~&
l'~, l l c~ l ~ SkovoaåE~ BovoeaA~~, H~blo
"
'"
-J
v
,.
11
v
1/
v
o08Do, ~D.tE'eMe.1 3 j!, 3 2, 6~, 6~, 7 1., 8~, El~, 9!h lo~, lo 1(1)
V
1/
v,..v
v
23~, 38~, 39~, 3~ g og ~5 ~ nc~otvod by, L1ndeloc COcne
nQd ho~yn til do ejo~~onno~o p~hvilo~~o oG~!tntto~ e~
~d~o by~do~ hQnv1oo~ til ojo~~cmmonoQ blndo 1 t~hcaono
Skovoadrd p~. Lindolno 1 n~j 19~2. ~
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,ob 1980. 4eD. :20.

:

e
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fW.IWJ1: ateq4ea 1

. Arl8øsa1ns om optøre18e at
'balm1ade pl
m-. 1-4 .. n.

lrS. 207/1980

_1:.

~
]t

Ved. b'adn1~Gtø

e n cl e l ø

•. _~.

at lo.

Bogø m.fl. . pat'CeUe~ tl'edet som led. i . en MY1UiS
,

eka1 ,ikke "...

allerede ekøtstereD4e beb~..
godken.4e1øe

at 4e p&ta1ebøett1le4e

:De'pi e3~
~

og _~et

8D4etl

tilladt, ~Gt

SAdanne skal

tOJl1u&4~en.

" Djapr

~

Buab18

tndn1npudniDS.
.

-;,

.~1s.

øep1;ember 1972

ur. l-a,IkowPN"Bove4s6m.

I tftclQ~aploa4elsen 1led4er det b1ø4t

Ln.,

'8'

upADked.e keD4elae

,blev ~,Sk:ovqb4

1IoYedsb'4. Bum'ble

fa uAY8D41p

bR-

clOI oP-tøwa 1 t11Jm;ttDJDS til

Ol 104keD4e1s. 08 placer1Dl laewe
••••••••••••••

alleer. frie ~er.

MtatkAde

hep skal 8tedBe be'V81"e8. l'æ1d:rdo8 oS wl'tJGd1nS.

der 1k:ke er led. :I. en '1UmIa1 ple3e, lc::l'mV'er
tUle4e18e

af 4e pltaleberet-

tip4e.
BkalstereD4e øtett.prdø JD1 11Eket~ØQes eller

ierm~

••

er

ved

••••••••••••••••• II
Etter at e~eren at godset, frk. Ellen F~.4e
c1ø4eD. er Jre4D'raPlØV'Ile1: Ol DaD1rark8 .a~t01'SDtDl

l

·e

atgA.et

pltal...

berett1pde.
:Der1 ~

~er 1 henhold id1 teøt ..

tarisk diapos1t1ODe

Danmarks !la't'U.rton4. har ved siD t11S1D8tørende. skovrider H. 8tauø., lIe4
tilelutzdns
I

at tcm.de32s 1u.4bru&O~GO

koDsulent p4a~er.

hot~

•

tl1 Dydøst tor god-

mester O.. Ileyentlow-ftour1er auøgt

om tilladolSe

aeu

optø»e en nt 'ba1D1ade, fe44e de

l1u'VliBrGD4e økOnomib7sDinger at

nødveud1se træer os endvidere' tt1*e1;qe an4en ~=ple~e"
1 ØI'l'Ilore ,;utørt, omtus samt foretage en eøkel11, ,gQZmem'brydm:ln; i st_
op:ø~1tJ~

fOJl

"

{~'

":

•

~ •

diset øS'b,~:torataldbygn1ngen..

l

•

"

.

.'

.'

• ..

_

'e,
J

J

...

,

~

,

,

for ansøgningen om t;i11I4e1s~ til optønløe at

~en

b.alm1.a4eD,;U" at' Daturionde.n ønsker at 'IUldgA bg]~atbramd1J1g på JØU'ken,
,

og

e

••

,

,

siSm""iG'~vkkG'heriil" nør 'forpagteren' stinet"

~,~~_d.

mul:i.p$dei:,~~3!':hØ._~Ladt,11 den
,

'

-

ti~

~

ø.U116t',Cg·'b~s1lt
balmladetl
al Ucl1; ø~~S
te1mlak

,

.; -

•

f"

"

pI. at$delt;: ;'b,vor:,-u $X" p:osktr.lI~erende

,d.e:,r~_r~
der,'~ke~
alm~rJ4~~i~,;'~1~~~h'
~~6 .~

taset

1 t~kb~elGe
.

: '"

'~

.'

opSt~t
<

I

til

lenne~.'1;:·.~~set,
~,~

~

. '":,':

~....

}

'" :.

'o'

:":',lØ.
,
.

.

"

•

•••

'

l

••

'>~

••

'"

~ ..

!,

;".:;r.

.'

0l en I~'b~

•

.'

l'

:

,

'"',,.

'.

1

"

U.·stum4ige't: \'IUv_ 4..;j

.,

~.

~

~

~

~

'1

tor nødven41S_

:~'"

•

I.

'"

,'..

.

~.- ,
,

rz.e~ssnævnet.;

scm::-4en 12",jl~'-~9S0th4r

pi .'stedet ,meel

har enstemmigt;

'.

.

formll og op.t)'lder;f*-

.

,&llen Jugle4ea

t11kendeGivne ønske om, at e~endolimen stedse
,

skal drives

afholdt møde

,t~_tø1tninser ikke

t

komm.er i strid. med f:z.-ødninpns

,

:int~~~seredø~S-

t1i~~:~

tun~et~, at de fO~lled~
.

i fred.ningsbe~~

•

,'Skal k.uDJ.'lepasserG .1l'a .,ø1ual~'~.wdd4e1:bart \1.4

på marken-·øy4 tor- cleae.

heder,.

'

f~lr!e-· , ,

:~, ··~.'.t(,

ove~'W>ui~eu.
. .' ~ ..:. ,~...

os,4.erme4
".

med besigtigelse'

-stAr

•

t~

eile~ b~~,.,

.

"

•

'"

."

for 1e.n4bW(;Gclr.Ut-~",eUer ø

~.

,~

4riftssta144t:,lt'væ8et

ned., at

me4\'~ omlætP'lDc'åf' 1æe~ii~,':'~:hOV~~~

ma1kek_lrtil"~
.::-

e
e

\.

som

,Jmll1S.'! D~ ·,t~e~,,:., 4~;.it::',

som

I,

8yge. og

»en

-

tOX'SVA1'list s_~,på'_ete~:8~t

:~~u~er

•

",~,~A<'

tores1bcl •

.
til godsG1:a,'~p',~,

'

placet'ing;sker"'~"så

e

'.'11,,, #t~ssørea.

kim ~des

~k1tekt, .I1e18A1bre_:'~,~:

af,~

lis

JD;åv ' om,~opbGv~";"

,

.

som lan4bl'.'UgSejendom.

Herefter

har DæVUetbesluttet,

at fredn:J nsen af godset Skovs-

gård ikke .skal være til hinder tor:.
,

1)

Al

der opløru

de hertil
2)

en balmlad.e med udførelse

og placer1D.g som.v1øt pi

in4aend.te tegQiDgEtl' mrk. 1601-02 og 8007-07 t

.!i de for balmlad.ens plaoering som pro~ekteret

nødvendiGe træer

08

<..

bUske. hoNllder ~

stynede popler fjernes,

dog således

at genplantDing

i ø18rende ø~.ed bør ske t og således at manved valget af materialer

'e

os farver tager hensyntil harmonien med go4øets øvrige 'b1'pinger og

omsivelser.
') At det hutekuten1etrtle,
0l 4et elmetræt

der står ved ltoøta14eDS

4er 8tår ved mejerib,-pingens

sydøstlige ~"m ••

JlO1'Clø81:Ugeh~.m ••

t~emes.
, .- , 4)

II 4e3;'f'~emes

I

deø "Møne
SOI1

..

u.e1'

måtte hin~

8

11

stendJ.s. ud for kosta14eø.a Ø74Pon -eamt tæl-

oS buSke i den derved skabte ~

kreaturdritt fra mark t11 stald., men clet .. en tor-

u4sælmiU8t· at ste:\tUS&ts

kV~ieeret

t11 stal4en,

afslutninge".

mo4 ålm.ins- sSteø om at

eD.

hlmdværker, således at 4er derved. sker en opretning at

diget,. 08
5)

.Ii der

1(IJVJ'iø -eke21 tJ.'æ.Ple~e at bevoksninGen oDkri.ng sø4sns

Sø 1 dG't;-OmtaDS.som den '11a~føren4.

skovrider,

'b7P1a-

B. Staua. auer

tør hensigts .. sig\: til tæernes bevø:lDg. Det beIDWbS herved pi
scualet 8,-se frust-

at Mdni.uS at usle

'dertil given to~edzd.ng.

t.raaer 1høkkanbavGD og fældnlDg og udt7n41ns at tmer
.ikke ses h1u4ret

e

ke1lde1a4mØ tormulø1DS.

etter

e

og at raæmet heret-

ter ikke !:aU' DOset at indveacle her1mo4.
Det skal bctæI1'kes
t at

•

1. ~ven

DØ.M.\8t

ved sin e.tprelae

at den anden ,pA:tia1ebe%'ett:lged. o~satlon,

forening på

S'l'Wicl-at noget

bØØ1

Danmarks Jlaturbedn1np-

14ent1tet me~le. tOl'ØQiDSeDS atoTelae

os ledelsen at DaDDUU laturtond,
Om 8Dko~

el' pet 114tra,

ikke har 1n4vend.1J:lger
ud 4et au.gte.

henvises iiU følgeskrivelsen.
Få hedn:LnplØV'Dets vegne.
Jul. Paulsen

toJ.'m8Xl4.
-00000-

Fotokopiens
Fredningsnævnet
~"

rigtighed bekræftes.
for Fyns amts Sydlige Fredningskreds.

~~~u~~~~.....,
formand

År 1980, den l~. decamber afsagdes
Frs. 314/1980

i

Ansøgning om opførelse af kostald
på Skovs gård'Hovedgål'd.~matr. nr'.
~ I ~

•

','

,

•

l-a Sko~sgård Hovedgård,

I

.. •

•

Humble.

sålydende
Kendelse
Ved kendelse af 20. august 1980 tillod nærværende
nævn blandt andet, at der på hovedparcell~n
; ~I

\

j'

frednings-

matr. nr. l-a Skovsgård,
......

l

Humble, blElV oIjført en halmlade. på. vi,sse nærmere vilkår .•
( ..~,

'I

.-'

~.

"

.':

~',

\.

-~

;

_

Under 6. november 1980 har Sydlangelands
et projekt vedrørende

\l

.;:~

'.

kommune fremsendt

opførelse af en ny staldbygning ~iddelbart
f., ... .1.;,

øst for den bestående

e
e
e

kostald.

Go'dsets nuværende

ejere, Danmarks Naturfo~d og fQndens arki-

.

,

tE:kt har senere motiveret
at baggrunden

dette byggeri. Det fremgår af det oplyste,

er, at den ældre staldbygning

er helt umoderne, .og at

det er ejeI11es agt at godset skal overgå til løskvægsdrift

med hen-

blik på avl af kødkvæg. Man ønsker da at benytte den gamle staldbygning til korntørrings-

og halmlade. Byggeriet af den ved kendelse af

20. aUL~st 1980 tilladte halmlade opgives.
Hverken Sydlangelands
r.:.i!lgsafdclil
...
c; har IJ.aft

kommune eller Fyns Amtskommunes

indvendinger

fred-

mod det ansøgte.

Frednillf::9=.lnævnet,
hvis medlemmer den 12. august 1980 besigtigede
bc~st.:: b;ygningor, kan tiltræde, at den bestående kostald. ikke længere

(e

kar..::::;''':::;:1~~:::' :-':"2. l:'";~r~bholJ.
med rimeligt udbytte, og man h.:.u' derfor enste.m1!LLgt
l'undet, at det ønskede byggeri ikke komrner i strid med fred-

-----_..-----------------------------.....:;.;,:;Fm>

•

•

4

EØ"

i.

...... A

44...........

;AM

.......~---

;.;.;:...:..

,..

..

'IR,

.*.1& ....... _

ningens formål. Nan har derfor besluttet i uedfør af naturfredningslOvens § 34, at fredningen af godset Skovs gård ikke skal

Vc:2re

tjl

hinder .for,

-

at der opføres en stald til løsdrift af kødkvæg med udførelse ob
placering som vist på de hertil indsendte tegninger, mrk. 8007 lo, 13, lii-, 15 A, 18

ae :::>~~if

8. GktolJel'

1'::'80 ()~

;::H.:LH;L'C.

Tilladelsen er betinget af,
~

den tidligere tilladte halmlade ikk~_bringes til udfø*else, og

~

den nye staldbygning sløres med beplantning beRt~end~ ~~,buske og
træer, som er almindeligt forekommende i området f. eks. hassel,
tjørn, slåen, syren og lignende, alt efter bestemmelse af godsets
skovrider. Nævnet vil dog lægge vægt p&, at der anvendes. ri~~ b~rbærende buske, som kan tjene som foder for dyr og fugle.
Det skal bemærkes,. at nævnet ved sin afgørelse er gået ud fra,
.

.

at den anden påtaleberettigede

organisatlon, Danmarks Naturfrcdnings-

forening på gr~nd af noget r~

identite~ mellem fo~e~i~gens styrelse

og ledelsen"
søgte.

af Danmark~

Naturfond, ikke har indvendinger mod det an-

(I' ..... ".

Om ankec1dgangen henvis es til

føl[;8skrivelsen'~"

På
.~
!

l.

I

formand
--OOO'.lO--

FREDNINGSNÆVNET
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5700 SVENDB~~G. den
Journal nr.:

J'rs.
r

1/6 198'

46/198'

Man har d.d. tilskrevet skovrider H. Staun, Ravnebjergvej
Tranekær, således:

2,

I en henvendelse hertil har De som tilsynsførende Dled
godset Skovsglrd, der tilherer ~~_~_rks 1I.tur~9.g.~, henstillet,
at der som led i plejen af træer pi godsets arealer foretages
følgende foranstaltninger I
I haven fældes et elmetl'lB,der er klemt inde mellem et
stort elmetre og et stateligt gammel t valnøddetrm, som vil få bedre
udviklingsmuligheder, hvis elmetrlB8t fældes i
4 frostskadede grantræer ved den sydgående al16 lige syd for
avlsbygningerne fældes, men således at der plantes kastanietræer
i stedet i forlængelse at de bestående kastanietræer i al16en;
og at en stor birk tæt på al16en og en navr ve~ al16en,
der bryder symmetrien i denne, ligeledes f~des.
Ifølge fredDingskende1sen af lo. september 197' skal Rde på
ejendommen værende al16er, frie trægrupper, fritstående træer og
naturgroet hegn stedse bevares. lældn1ng og udtJnding, der ikke
er led i en normal pleje, kDEver tilladelse •••••••• "
Om end det ansøgte 1 hvert fald i noget omfang hører ind
under normal pleje, tinder fredningsnævnet det dog rettest udtr,rkkeligt at tage stilling til det ansøgte, jfr. naturfredningslovens
II

e

e

§ 34•
.-

•

I medfør at denne bestemmelse har oævnet enstemmigt besluttet at tillad., at elmet~t
i haven rældes til efteråret, og at
de 4 frostskadede grantræer ligeledes fældes under forudsætning
at, at der plantes hestekastanietræer i stedet. Derimod finder nævnet ikke, at navren, der er et sjældent forekommende træ i Danmark,
bør fjernes, selvom den som anført bryder all~ens symmetri, og
endelig må det anses for rettest, at r~dning at birken stilles i
bero, således at spørgsmålet kan overvejes påny, når de nyplantede
kaStaniet~er er vokset noget op, og det kan ses, om birken vil
komme til at hemme kastaniernes vækst.
\

L..-

-- -~

Bævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Overtredningsnævnet. Amaliegade 7. 1256 København X.
lfævnet har underrettet Sydlangeland kommune. i'yns amtskommunes tredningsatdeling m.tl., der ligeledes inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse tor Overtredningsnævnet, om foranstående.
hvilket herved meddeles
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tilskrevet

H.Staun,

RAvnebjergvej

19Bh

De på vegne

.
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Man
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y

2,

1986
74/1986

5953

Tranekær,

således:
I skrIvelse

Skovsgård,

af

HUmble,

5. marts
ansøgt

om

har

tilladelse

tIl

af

forpagteren

at gennembryde

et sten-

&.

gærde,

som

derved

dannes

lukkes.

afgrænser

som

september

de ikke

må

Det

mod

at man

til

man

at udtale

sig

der

findes

skæring

Medlemmer
Nævnet

med

medfør

på begge

under

har

har

tilladelse

landbrugskendelse

om stengærderne,

at

tilladelse

i erklæring

af

15.

intet

at

indvende

af

12.

har

marts

sider

har

at man

sagkyndig

stensat
bør

medvirken.

med

under

den

stendige
samt

stensat

for-

svarende

at det

ny

tværskæring

repræsentanter

ikke

finder,

gennembrydning

formål,

ledhullet,

Eventuelt

med

anledning

og

for

amtskom-

på stedet.

lukkes

med

med

af ledhullet,

sammen

§ 34.

med

det
Det

stendige

samt

at det

tværskæring
retableringen
Arbejdet

at den

af hensyn

af stengærdet

hvorfor

af naturfredningslovens

af

ansøgte

lukkes

afsluttes

nødvendige

fredningens

sider

det

finder

august

ledstolper."

udtale,

ledhul

i erklæring
ikke

til

ledhul

forholdene

skal

afsluttes

ledstolper.

en

af nævnet

eksisterende

diget

5 m

åbnIng.

fredningsnævnets

omstændighederne

stendiget

af

landbrugsdrIften

l

store

på

§ 34.

på begge

ved

besigtiget

i strid

udkræve

eksisterende

af Isætteise

munen

åbning

fredningsnævnets

omstændighederne

efter

Imod

at det

det,

evt.

herefter

fredningsafdeling

udtalt,"at

ledhuls

at der

ansøgte.

udsætning,
til

med

nuværende

kendelsen

l

således

gennembrydes.

efter

Amtskommunens
1986

ved

Naturfredningsforening

udtalt,
det

vil

marker,

marken

den

fredet

af naturfredningslovens

Danmarks
1986

hedder

Det

tIl

gennem

1973.

--

at en bestående

adgang

er

eller

Skovsgårds

10 m, mod

Skovsgård

fjernes

ansøgte

i medfør

på

er at skaffe
•
Ikke kan passere

Hovedgården
af 10.

af godset

en åbning

Formålet

maskiner,

en

af·

skal

ansøgte

til

kan

hermed

komme

tIllades

er en betingelse,

svarende

til

ny ledhuls

det,

der

skæring

og eventuelt

af

af den

åbning

være

at det

ældre
afsluttet

findes

ved

sten-

isætteise

inden

af

foregå
den

l.

november
føre

1986,

kontrol
Nævnet

og

med,

fredningsmyndighederne
at arbejdet

beklager

herved,

at man

høstens

påbegyndelse,

Nævnet
amtskommunes
nævnets

har

sagens

telefonisk
at

har

de~

e
e
e

Fredningsstyrelsen

og det

forpagteren,af

bekræftes

hensyn

til

arbejdet.

m.fl.,

Overfredningsnævnet,

formand

at

behørigt.

stedlige

•

lejlighedsvist

behandling

tilladt

iværksætte

underrettet

for

er udført
langvarige

fredningsafdeling

afgørelse

agter

der

kommunalbestyrelse,
inden

4 uger

om

foranstående

Fyns

kan

indbringe
•

MOdtageti

Skov- og Naturstyrelser
•1

OVERFREDNINGSNÆVNET

c.

f OKT. 1987
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Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2

Den 05.10.87
J.nr. 2710 T/87

1165 København K •

•
Vedr. J.nr. 83-09-05-f-hso-475.

e
e

•

Fredningsnævnet for Fyns Amts Sydlige Fredningskreds har den l. april 1987
truffet en afgørelse vedrørende Skovsgård Gods, der ejes af Danmarks Naturfond
og administreres af Danmarks Naturfredningsforening.
Ved afgørelsen afslog
Fredningsnævnet at dispensere fra en kendelse af 19. september 1973 om fredning af Skovsgård Gods til, at der som ansøgt må foretages en vandstandshævning på ca. 23 ha engareal under godset, men meddelte efter naturfredningslovens § 34 en kun for årene 1987-89 gældende dispensation til vandstandshævning
på et ca. 3 ha stort engareal. Denne tidsbegrænse de dispensation blev meddelt
på betingelse af, at arealet stadig skal afgræsses ved kreaturer og/eller heste i månederne juni-august, og at der - hvis græsning ikke er praktisk mulig
- skal foretages mindst et høslet i juli eller august.
Danmarks Naturfredningsforening har påklaget Fredningsnævnets afgørelse, idet
Danmarks Naturfond ønsker en tidsubegrænset ret til at hæve vandstanden på alle de af ansøgningen omfattede arealer ~ et nærmere angivet omfang. Foreningen
har ikke udtalt sig imod de ovennævnte betingelser, som Fredningsnævnet stillede for den tidsbegrænsede dispensation vedrørende en del af arealet.

Fredningskendelsen af 19. september 1973 omfatter hele Skovsgård Gods, ialt
henved 400 ha.

Fu 1().1

Fredningssagen var rejst af Danmarks Naturfredningsforening

ef-

2
ter anmodning
ning.

fra godsets daværende

I de fredningsbestemmelser,

ejer, som ikke ønskede sig tilkendt erstatsom var foreslået af ejeren og Danmarks Na-

turfredningsforening,

fandtes bl.a. et påbud om, at godset stedse skal drives

som landbrugsejendom,

et forbud mod ændring af terrænformerne

bevaring af engene som græsningsarealer.
ningsnævnet

Under sagens behandling

blev del oplyst, at den hidtidige

Påø var utilstrækkelig

afvandingsdybde

overflade

for dyrene.

hvis tilstand var afhængig af afvandingsdybden
af 54 ha, hvoraf 12 ha ikke tilhørte
ningsforening

for Fred-

til en sluse ved

til al sikre en god græsning på de tilstødende

aler og til at give en bæredygtig
~

og et påbud om

foreslog herefter

godset.

De nævnte engarealer,

ved slusen, havde en størrelse
Ejeren og Danmarks Naturfred-

påbudet om bevaring af engene som græsningsare-

aler ændret til følgende bestemmelse,

der blev optaget i fredningskendelsen:

"Engene skal bevares som vedblivende

græsningsarealer.

Vandstanden

maksimalt sænkes til kote i- 125 ved slusen, og vandløbet
berg må maksimalt

engare-

uddybes til denne dybde med 0,3

0/00

må

fra Frederiks-

fald gennem

Skovgårds areal."
I 1980 overtog Danmarks
1981 Fredningsnævnet

Naturfond

om dispensation

af nogle foranstaltninger

e

e

fra fredningskendelsen

med henblik på at tilvejebringe

af godsets engarealer.

Den forbedrede

dispensation

for at Danmarks

foretages,

se efter fredningskendelsen
~

godset som testamentarisk

engene som vedblivende

afvanding

til gennemførelse
en bedre afvanding

skulle ifølge ansøgningen

om

Naturfond kunne opfylde sin forpligtel-

til at drive godset som landbrugsejendom

græsningsarealer.

medføre, at vandstanden

gave og ansøgte i

Den forbedrede afvanding

og bevare
ville ikke

blev sænket mere end tilladt i den citerede

frednings-

bestemmelse.

Fredningsnævnet

konstaterede

under en besigtigelse,

at en del af

engarealerne

var oversvømmet,

og meddelte

den ansøgte dispensation

med bemærk-

ning, at en mere effektiv
holdes som vedvarende

afvanding

var nødvendig,

for at engene kunne opret-

græsningsarealer.

I den ansøgning om dispensation,

som ligger til grund for Fredningsnævnets

gørelse af l. april 1987, og i bilag til ansøgningen
lingen siden fredningens

gennemførelse

er det anført, at udvik-

tilsiger en revurdering

heden af kvæghold på godset, bl.a. fordi en fortsættelse
dets nuværende

omfang vil medføre

en betydelig

af-

af betimelig-

af kreaturholdet

investering

i gylleanlæg,

i
og

3

fordi en del af den nuværende
forbindelse med installation
~

det ikke er hensigten

løsdriftsstald

påtænkes anvendt som halmlade i

af el halmfyringsanlæg.

at ophøre med kreaturgræsning,

at indskrænke

den til kun at foregå i juni-august,

standshævning

"i første forsøgsperiode"

engarealer

Det anføres endvidere,
men i "første omgang"

og at den påtænkte

kun skal omfatte en del af godsets

og ikke vil berøre engene under anden ejendom.

er flere usikkerhedsmomenter
som marginaljorder,

Det udtales, at der

i planerne om vandstandshævning.

og det anføres,

marks Naturfredningsforenings

vand-

al Danmarks Naturfond

bestræbelser

og i det foreliggende

tilfælde demonstrere

enge kan tilbageføres

til tidligere

Engene betegnes

gerne vil sløtte Dan-

på at retablere

tabte naturområder

i praksis, hvorledes

tilstand med et righoldigt

hårdt drænede
plante- og dyre-

liv.
Fyns Amtskommune

udtalte til Fredningsnævnet,

vil ændre arealerne
råder med mulighed
anbefales,

fra relativt tørre kulturprægede

fredningsbestemmel-

delvis, og at en dispensation

Fredningsnævnet

har i sin afgørelse

at dispensere

som ansøgt.

af l. april 1987 udtalt, at Nævnet "har

haft for øje, at de tanker, som lå til grund for fredningskendelsen,
var udformet efter den daværende
le være mulighed

ejer, Ellen Fuglede's

for kreaturgræsning

Danmarks Naturfredningsforening
relse anført, at ansøgningen
te græsningsområder

på engarealerne,

De omhandlede

område og fugtig strandeng

3 ha og 20 ha.

fastholde denne tilstand.

blev respekteret".

Foreningen

afgø-

i to adskil-

anser det for

og moderne

fredningsini-

arealers tidligere karakter af mose/våd-

er efter etablering

fersk- og saltvandspåvirkede

drevet landbrugsrnæssigt.

ønsker om, at der skul-

angår to naturgenopretningsprojekter

på henholdsvis

tiativer kan forenes.

og som

har ved sin påklage af Fredningsnævnets

særdeles vigtigt, at det kan vises, at landbrugsdrift

kulturprægede

kan

efter 3 år.

Kommune anbefalede

Fredningsnævnet

•

(på grund af den citerede

derfor kun bør imødekommes

bør tages op til ny vurdering

e
e

vådom-

ikke må få et omfang, så det bliver umuligt at afgræsse arealer-

ne, at ansøgningen

Sydlangeland

enge til egentlige

for et rigere plante- og dyreliv, at dette i princippet

at vandstandshævningen

se) imidlertid

at den ansøgte vandstandshævning

af afvandingskanaler

tørbundslokaliteter,

Det er biotopmæssigt

ændret til

som har været

set kvalitetsforringende

at

4

Fyns Amtskommune
~

sin udtalelse

har i en udtalelse

til Fredningsnævnet

set dispensation

til Over fredningsnævnet

og indstillet,

til en vandstandshævning

areal, men således at vandstanden

omfattede

Naturfond.

forbyder udtrykkeligt,

vet kote, men indeholder

at vandstanden

ikke noget udtrykkeligt

En vandstandshævning

den medfører

på hele det af ansøgningen

skal herefter udtale:

Fredningskendelsen
den.

at der meddeles en tidsbegræn-

i det 20 ha store område ikke tillades hævet

helt så meget som ønsket af Danmarks

Over fredningsnævnet

henholdt sig til

sænkes under en angi-

forbud mod at hæve vandstan-

vil derfor' kun være i strid med fredningen,

hvis

forhold, som strider mod andre fredningsbestemmelser.

Da det ikke kan udelukkes,

at den ansøgte vandstandshævning

græsning af engene, kan projektets
fredningsbestemmelsen

gennemførelse

medføre

vil umuliggøre

af-

forhold i strid med

om, at engene skal bevares som vedblivende

græsningsare-

aler.
§ 34 giver kun mulighed

Naturfredningslovens
ningsbestemmelse,
mål.

for at dispensere

når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens

Efter fredningskendelsens

ger om baggrunden

indhold og efter de oplysninger,

for fredningsforslaget,

e

e

brugsejendom

med forstmæssigt

stort naturområde
om bevaring

landskabelige

af engene som vedblivende

mindste vandstandskote

der forelig-

tilstand af godset som en land-

drevet skov og dermed sikre opretholdelsen

med betydelige

for-

må det lægges til grund, at frednin-

gen har haft til formål at bevare den daværende

e

fra en fred-

værdier.

græsningsarealer

af et

Fredningsbestemmelsen
og tilføjelsen

om en

må anses for at være udtryk for en foretaget afvejning

af på den ene side de nævnte fredningsmæssige
landbrugsrnæssige interesser

i en afvanding,

hensyn og på den anden side de
der kunne muliggøre

arealernes

op-

dyrkning.
Den ansøgte vandstandshævning

kan således - selvom

lovens formål må vurderes som et gode - medføre
regående afvigelse
dispensation

fra fredningskendelsen

§

34 a.

forhold, der indebærer

en vide-

og derfor ikke kan tillades ved en

efter lovens § 34, men må forudsætte

ter reglerne i

den ud fra naturfrednings-

en ændring af kendelsen

ef-

5
Uvisheden herom og det forhold, at ansøgningsmaterialet
et forsøg med visse usikkerhedsmomenter,
kan meddeles en tidsubegrænset
ke tilstrækkelig

betegner projektet

må medføre, at der ikke som ansøgt

dispensation

efter § 34.

grund hverken til at begrænse

Der findes derimod ik-

forsøgsprojektet

eller på anden måde eller til at betinge en tidsbegrænset
der foretages afgræsning

som

arealmæssigt

dispensation

af, at

af eller høslet på området, så længe dispensationen

gælder.

Fredningsnævnets
19. september

afgørelse ændres herefter til, at fredningskendelsen

1973 ikke skal være til hinder for, at der i tiden indtil udgan-

gen af 1991 foretages den ansøgte vandstandshævning.

•

bragte forhold ønskes opretholdt
tionen eller fremsættes

kendelsen,

- ansøges om en forlængelse

og at spørgsmålet

alene har relation

om vandstandshævningens

for andenrnands ejendom indgår i sagens behandling

eventuelle
i henhold

har deltaget 9 af Overfredningsnævnets

sen er enstemmig.

e
e
e

af dispensa-

forslag til ændring af fredningskendelsen.

at den hermed trufne afgørelse

I sagens behandling

Hvis de således tilveje-

ud over 1991, må der - alt efter de konstate-

rede følger for afgræsningsmuligheden

Det tilføjes,

af

~ftfbn

!

\

J. Fisker

eksp. sekr.

til fredningskonsekvenser

til vandløbsloven.
medlemmer.

Afgørel-
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Man har d.d. tilskrevet

langelands

1987

Journal nr.: frs. 194/1987

Elforsyning,

5900 Rudkøbing,

således:

I skrivelse
om tilladelse

a~ 16. juli 1987 (KEJ/gh) har elfersyningsselskabet

til på ejendommen

en 2 KVA kompakttransformer
nærheden af bestående

•

matr. nr. 2-b Hennetved

i grøn umbrafarve.

bygninger

skal opstilles

skal etableres

i

i form af

jordkabel.
er fredet i henhold til fredningsnævnets

Ejendommen

tember 1973. Et af vilkårene er, at transformerstationer
den anden side kan der opføres nødvendige
Påtaleberettigede

bygninger

er blandt andre-Danmarks

Det ansøgte udkræver herefter
Sydlangelands

tilladelse

kommune og amtskommunen

fredningsnævnet

i nærheden

fra fredningsnævnet

har enstemmigt

besluttet

høje transformertårne,

af en bestående

bygning,

komme i strid med fredningens

§

mod det

til opstillingen.

at udtale, at der ved formule-

i kendelsen

utvivlsomt

var tænkt på

men ikke på kompakt trans formere af den
skal opstilles

finder nævnet ikke, at det ansøgte vil kunne

formål, og nævnet finder derfor i medfør af natur-

34 at kunne meddele den fornødne tilladelse,

tes, at transformeren

i henhold

har ikke haft indvendinger

type. Herefter og når hense s til, at transformeren

fredningslovens

På

for landbrugsbedriften.

har meddelt samtykke

ringen af forbudet mod transformerstationer

nu brugelige

ikke må opstilles.

Naturfredningsforening.

ansøgte og Danmarks Naturfredningsforening

de da almindelige

kendelse af 10. sep-

§ 34.

til naturfredningslovens

:

by, Lindelse at opstille

Transformeren

og strømforbind~lsen

ansøgt

opstilles

i nøje overensstemmelse

idet det forudsæt-

med det hertil indsendte

beliggenhedsrids.
Nævnet har underrettet

amtskommunens

4 uger kan indbringe nævnets afgørelse
Tilladelsen

kan ikke udnyttes

jfr. naturfredningslovens
Tilladelsen

for Overfredningsnævnet,

om foranstående.

før efter udløbet af ankefristen,

4 uger,

såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra til-

jfr. naturfredningslovens

formand

Skov- og Naturstyrelsen

m.fl., der inden

§ 58 stk. 5.

bortfalder,

ladeisens meddelelse,

landskabsafdeling

§ 64 a.
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Egensevej 15 - Telefon (09) 21 1693
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Journal nr.:

301/1988.

Nævnet har d.d. tilskrevet
Danmarks
Naturfond,
Nørregade
1165

2,

København

K.

Vedr.
ning

,

Ved

j.nr.

79-04-25-fo~hck-0,

af markareal

skrivelse

landbrug,

ske

med

Som

1988

buske

7 ha.,

lind,

hassel,

Naturfonden

beplantning

der

hidtil

af godkendelse

hjemmehørende

eg,

begrundelse

skovbeplant-

danske

rød

kornel

for ansøgningen

ejer

i henhold

af et nærmere
har

været

vil

tilplantning

buske

elm, 'fuglekirsebær

tjørn,

som

om dispensation

§ 34 til

og i tilfælde

bøg,

har

anmodet

på omkring

naturlige

blandt

lende

,

areal

som
i

Skovsgaard,

naturfredningslovens

angivet

til

på Skovsgaard.

af 9. november

af ejendommen
til

dispensation

drevet

og træer,

her

og de skyggetå-

og kvalkved.

er anført:

"
l. Der

skabes

lige

vej

et varieret
mod

nord

sammenkædning
nuværende

af det

Skov.

beligt

mere

2. Arealet,
skråning,
mod

for

i lighed

Herved

vil,de

der
med

ønskes

syd,

der

og der

stadig

fra

medføre

moseareal

den

vil

skove

med

det

øst

blive

skabes

offent-

naturlig

landskabsbilledet

for

landska-

en forbedret

skovarealer.

er beliggende

på 10 meter

ler.

på landbrugsdriften.
landbrugsmæssig

med

set

vil

liggende

tilplantet,

et fald

er stift

som

nuværende

af de nuværende

Jordbunden
skov

nord

harmoniske,

arrondering

skovbryn

(Kaagaardsvej),

skovbryn,

Konappe

og smukt

i syd/nordgående

Sideskyggen
vokser

Arealet

fra

i højden,

har

på en nord-

i dag

den

retning.

tilstødende

virker

generende

forholdsvis

ringe

værdi.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsåh.
j.nr.

1:/30 tJj;-3

y'

Tilplantningen
areal
for

med

vil

blandet

betyde
løvskov,

etablering
som

særlig

af et værdifuldt
vil

have

fuglelivet.

..Foto 'Jentor

skov-

betydning

IV~
/16

4. Den

nye

ved

skov

vil

på længere

til,

dels

bedre

give

sigt

ved

at give

at øge

grundlag

bedre

for

muligheder

for

adgang

et større

til

skovens'biologiske

friluftslivet,

værdi

areal

dels
end

hid-

og herigennem

give

naturoplevelser.
",J>

Fredningskendelsen
følgende

af 10.

september

1973

~Ildeholder

blandt

andet

bestemmelse:

"U d e n fo r d e a r e a l e r, d e r n'u e r t-i" æ b e v o k s e t m å b e p l a n t n in g m e d l ø v
eller

'I

nåletræer

ikke

Fredningsnævnet

har

enighed

at den

fundet,

ningskendelsen
formål,

idet

nordøstvendt
det

det

karaktet

Under

henvisning

af 10.
det

har

af blandet
til

september

26.

januar

1973

til

1989

dispensation
1973

ønskes

mod

velegnet
en sådan
land-

strider

tilplantet,

skråner

møde

ordlyden
imod

hvorfor

det

at det

fred-

fredningens

landbrugsdrift,

størrelse,

i

af

er beliggende

nord,

til

afholdt

uanset

ikke

i en

på grund
og idet

betager

Skovs-

og sk~vbrug.

de af andrageren

herved

ansøgningen

på betingelse

der

ikke

anførte

begrundelser

dispensation

fra

tilplantning

af det

af 9. november

1988

fredningsnævnets
med

vedlagte

rød
rids

for

til-

kendelse

skravering
markerede

på
område

af,

at tilplantningen
•

der

er mindre

meddeles

med

et den

september

skovkrog,

gaards

sted."

ansøgte

areal,

arealmæssigt

plantning

efter

af 10.

af skyggevirkning

,

finde

sker

med

naturligt

hjemmehørende

danske

buske

og

t ræ e r h e r ib l a n d t b ø g, e g, l i n d, e l m. o g fu g l e k i r s e b æ r o g d e s k y g getålende
at der

buske

langs

holdes
stedse

stendigerne,

en bræmme

og således,
kan

hassel,

som

på mindst

at disse
ske

tjørn,

passage

kornel

afgrænser
5 meters

jævnligt
til

rød

holdes

fods

langs

og kvalkved.

området
bredde
fri

mod
fri

for

syd

og vest,

for beplantning

tilgroning,

stendigerne.

så der

Nævnets

afgørelse

kan

inden

4 uger

Slotsmarken

15, 2970 Hørsholm.

ankefristen

er udløbet.

indbringes

'Dispensationen

for Overfredningsnævnet,
må ikke

udnyttes

før

,).

Kopi

af nærværende

styrelse,
bringe

Fyns

nævnets

skrivelsE

amtskommune
afgørelse

,

er ti1stillet·

Jen stedlige

m.fl., ·der ligeledes
for Overfredningsnævnet,

lam ~.rpwJ~
Hans

Chr.

formand

,
•
Skov-

og Naturstyrelsen

j.nr.

F 1303/7-34

Poulsen

inden

kommunalbe-

4 uger

kan

om foranstående.

ind-

I\(U. NR.

FREDNINGSNÆVNET
fOR
fYNS

AMTS

SYDLIGE

EgrDsrvrj

5700

FREDNJNGSKREDS

15 • TrlrfoD (09) 21 1693

SVENDBORG, den 27/7 1989

jowDal nr.:

Frs. 210/89

Modtaget J
Skov- og Naturstyrelsen

3 1 JULI 1989
Oags dato har man tilskrevet
således:

•

,

" Ved skrivelse

Danmarks

af 23. juni 1989 vedlagt

Naturf~~~,

tegninger

Nø~regade

2,

har naturfonden

ansøgte fredningsnævnet
om tilladelse til opstilling af to gylletanke på henholdsvis 165 m3 og 435 m3 på ejendommen matr. nr. 1 a
Skovsgaard
Hovedgård, Humble, hvilken ejendom er fredet ved
kendelse af 10. septmber 1973, hvorfor fredningsnævnets
tilladelse i henhold til kendelsen er nødvendig.
Fredningsnævnet
har indhentet en udtalelse hos landskabsafdelingen, der i skrivelse af 4. juli 1989 har udtalt:" at landskabsafdelingen ingen indvendinger
har imod opførelse af ansøgte gylletanke.
Tankene
driften

er, ifølge miljøloven,
nødvendige for at opretholde kvægpå gården, og dermed en del af fredningens bestemmelser.

~'
•

landskabsafdelingen
finder dog, at nævnet bør overveje at stille
vilkår om etablering og opretholdelse
af den beplantning,
som
Danmarks Naturfredningsforening
har foreslået etableret øst for
gylletankene."
Fredningsnævnet
meddeler herved tilladelse til det ansøgte på
vilkår, at den i ansøgningen nævnte beplantning på østsiden gen-

nemføres således, at man slører tankene mest muligt. Beplantningen bør udføres med planter, der naturligt vokser i området.
Nævnets
nævnet,

afgørelse kan inden 4 uger indbringes
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

for Overfrednings-

Nævnet har underrettet Sydlangelands
kommune, Fyns Amtskommune,
landskabsafdelingen
m.fl., der ligeledes inden 4 uger kan
indbringe
nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet,
om foran-
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Frs.

Journal nr.:

Nævnet

har

d.d.

Lars

Spodsbjergvej

11,

Faartoft,

Rudkøbing

Ved

skrivelse

af 22.

fredningsnævnets

41

Hennetved

september

by,

Ejendommene

LindeIse

er omfattet

vedrørende

Det

fredning

fremgår

~ovember
godkende,

af

af sagen,

1988

1989 vedlagt

godkendelse

har

at ca.

ges

fredskovspligt

nr.

l-b

ca.

nr.

---- Gods.
----Skovsgård

---

at Skov-

7 ha af matr.

nr.

Hovedgård,

1989

blandt

udtalt,

fredningsbestemmelserne

ansøgte

Nævnet

har

skabsafdeling
for

underrettet
m.vl.

Overfredningsnævnet,

Miljørninisteriet

Skov- og Napurstyrelsen
J.nr. SN!J/I
Akt. nr.

(7- ooC/1

g t.

til

samnotering

1973

i skrivelse

af 23.

er indstillet
by,

på at

LindeIse

fredskovspligten

pålæg-

på matr.

at den

har

i skrivelse

skitserede

omdeling

af 20.

december

ikke

er i strid

for ejendommen.

meddeler
omdeling

9-a

9-a
Humble,

af 19. s~~t~mber

Hennetved
med

nr.

Humble.

landskabsafdeling

den

9-a

matr.

om

---

at styrelsen

amtskommunes

Fredningsnævnet

nr.

De ansøgt

Hovedgård,

og Naturstyrelsen

i overensstemmelse

andet

Skovsgård

af fredningskendelse

Fyns
med

l-b

har

mellem

7 ha fra matr.

tilkendegivet,

Skovsgård

bilag

af en omdeling

og matr.

således
at der overføres
med matr. nr. l-b.

-tt

377/1989

tilskrevet

Landinspektør
5900

18.1.1990

den

herved,

jfr.

at nævnet

naturfredningslovens

Sydlangeland
, der

inden

kommune,

4 uger

om foranstående.

kan

ingen

indvendinger

har mod

§ 34.
fyns

amtskommunes

indbringe

nævnets

landafgørelse

REG. HR.
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ot

5700 SVENDBORG,

den

FREDNINGSNÆVNET
POR
PYNS

AMTS

SYDLIGE

PREDNINGSKREDS

Egen.evej 15 • Telefon (09) 21 1693

Nævnet

har

d.d.

Danmarks

•

2,
K.

Vedr.

j.nr.

Under

henvisning

ved

skal

0617-3,

Tilladelsen

den

,
•

Danmarks

er betinget
mellem

den

for

m.fl.,

jfr.

kan

i træ,

ikke

inden
om

med
svarer

§

kommune,

4 uger

til

op-

plansiloerne

og

tegning,

bilag

l,

til

taghældningen

på

kan

før

efter

58 stk.

såfremt
jfr.

Hans
Miljoministeriet

den

1L 11(f?--(77:J'-t7?

Akt.nt~

~

I

,-"""

amtskommunes

indbringe

udløbet

nævnets

landafgørelse

Chr.

af ankefristen,

4 uger,

6.

ikke

er udnyttet

naturfredningslovens

formand

Økov- og Naturstyrelsen

Fyns

foranstående.

udnyttes

meddelelse,

~

tilladelse

og

~fJtrpnJ~\
J.nr. SN

her-

ny løsdriftsstald.

i overensstemmelse

der

bortfalder,

tilladelsens

fredningskreds

løsdriftsstald,

Sydlangeland

naturfredningslovens

Tilladelsen

september

stald.

Overfredningsnævnet,

Tilladelsen

l, anførte

ny løsdriftsstald

underrettet

skabsafdeling

sydlige

af 17.

§ 34 meddele

bilag

udføres

på den

skrivelse

•

betonbelægges,

foretages

eksisterende

har

amts

på Skovsgaard

af

ny løsdriftsstald

at taghældning

Nævnet

Fyns

eksisterende

facadebeklædningen

den

Naturfonds

for

på tegning,

at beplantning
at

til

af ny staldbygning

af naturfredningslovens

af den

at området

opførelse

fredningsnævnet

i medfør

førelse

l 99 O

227/

tilskrevet

København

1990

r r s.

1990

Naturfond~

Nørregade
1165

Journal or.:

24.9.

Poulsen

inden
§ 64 a.

5 år fra
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Nævnet

har

l' .

TrlrCon (09) 21 1693

d.d.

2

København

J.nr.

K.

0617-3

- Opførelse

Fredningsnævnet

afholdt

sag.

sig

Det

nye

2 O2 / 199 O

L VS.

Naturfond

Nørregade

Vedr.

r r s.

)ouroalnr.:

lilskrevet

Danmarks

1165

17/9 1990

'700 SVENDBORG. den

FREDNJNGSKREDS

viste

stald

var

Iskælderhuset

den

af ny staldbygning

13.

på mødet,

at den

uhensigtsmæssig,
og især

det

september
idet

skur,

1990

møde

foreslåede
den

som

på Skovsgaard.

ville

i ovennævnte

placering
komme

er indrettet

for

af den
tæt

på

som værksteds-

museum.

Som

formand

foreslog

og gylletankene
for Fyns

amts

forenings
måtte

med

burde

foretages

tiden

kunne

sløre

erklærede

stald

placeret

Fredningsnævnet

meddelte,

ville

på betingelse

til

at flugte

området
Sagen

med

mellem
udsattes

nuværende

men

nuværende

stald.

for Danmarks

sig

en beplantning

og forpagteren

blive

for den

Repræsentanten
Naturfrednings-

enige

i, at denne

anførte

samtidig,at

af så stor

stald

placering

vækst,al

der

i så

den

med

bygningen.

Skovsgaardfonden
nye

øst

samt

hensigtsmæssig,

fald

det

den

landskabsafdeling

mere

den

en placering

parallelt

lokalkommite

være

hellere

jeg

af driftsmæssige

vinkelret

at dersom

sydgavlen

gavlene

ønskede

af,
på den

denne

på den

eksisterende

og plansiloen

blev

på fremsendelse

af nyt

andragende

om tilladelse

eksisterende.

placering

at nordsiden

grunde

skulle

af stalden
stald

godkendes,
kom

samt

a~ at

cementeret.

forslag

med

tilhørende

skitse.

•

på mødet

Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN
Akt.

.t

nr.

Æ ?-11)7--at?t' 3

:3

fremkom

til

at udvide

plansiloen

•
mod øst med yderligere
kendte fredningsnævnet.

en sektion.

Denne

tilladelse

god-

•

Nævnet har underrettet
Sydlangeland
kommune, ryns amtskommunes landskabsafdeling,
der inden 4 uger kan indbringe
nævnets afgørelse
for Overfredningsnævnet,
om foranstående.
Tilladelsen
kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4 uger, jfr. naturfredningslovens
§ 5B,stk. 6.
for såvidt angår plansiloen.
Tilladelsen

,

bortfalder,

5 år fra tilladeIsens
meddelelse,
§ 64 a., hvilket herved meddeles.

L~ftr.(j?~

Hans Chr. Poulsen
rormand.

e
e

•

såfremt

den ikke er udnyttet

inden

jfr. naturfredningslovens

MOdtaget f
Skov- og Naturstyrelsen

1 8 SEP. 1990

REG.NR.
FREDNINGSNÆVNET
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AMTS

SYDLIGE

Egensevej l'

Modtaget,

fREDNINGSKREDS

5700 SVENDBORG,

1 3 JUrJI 19~1

• Telefon (09) 211693

,

har

d.d.

Danmarks

76/1 99 1

"

tilskrevet

Naturfond,

Skovrider

H. Staun,

Revnebjergvej
5953

12.6.1991

den

r r s.

Journal nr.:

Nævnet

\

Skov. og Naturs;tvrelsp.n

FOR
FYNS

2020.0

2,

Tranekær

e
e

Vedr.

e

Ved

tilplantning

skrivelse

af 25.

modning

om ovennævnte

nævnets

kendelse

det

blandt

må

ikke

Udenfor
eller

skal

1991 har

beplantning.

stedse

september

fredningsnævnet
Stedet

1973

drives

som

udstykning

de arealer,

der

nu er træbevokset,

led

an-

af frednings-

Skovsgaard,

landbrugsejendom,

ved

og naturgroet

modtaget

er omfattet

af Godset

formindskes

nåletræer

er

af Maskebjerg.

hvori

er anført:

ikke

De på ejendommen

ikke

marts

af 10.

andet

"Ejendommen

•

af sydvestskråning

finde

værende
hegn

skal

i normal

areal

frasalg.

må beplantning

med

løv-

sted •

alleer,
stedse

pleje,

eller

og dens

frie
bevares.

kræver

trægrupper,
Fældning

tilladelse

fritstående

træer

og udtynding,

der

af de påtaleberetti-

gede."

•

Påtaleberettiget

I Deres
stejl
færdes
meget

ansøgning
og

dyrkbar.

på skråningen

med

begrænset.

f;~:.::y'-o~ Naturstyrelsen
Akt.

nr.

lo

~Ilt

er anført,

vanskelig

Q..~:i:iljøministeriet
J.nr. SN \ ~

er fredningsnævnet

-oOe. ~

Det

at den

og Danmarks

pågældende

Forpagterne

stor

skråning

på gården

forsigtighed.

er foreslået,

Naturfredningsforening.

har

er meget
kun

Høstudbyttet

at skråningen

beplantes

kunnet
har

været

med

egns-

•

karakteristiske
faunaen.

Der

buske
er

til

pryd

foreslået

Rød

for

landskabet

kornel,

alm.

og til

glæde

hvidtjørn,

for

Vrietorn

og

rjeldribs.

rredningsnævnet
for

Danmarks

ske

en ulykke,

tærskeren

.•
•

har

afholdt

møde

Naturfond

mødte

da der

skulle

var

ved

på RtpOP.t

oplyste,
høstes

den

at der
det

6. juni

sidste

1991.

år var

pågældende

sted,

Den

ved

idet

at
meje-

at vælte.

rredningsnævnet

skal

herved

tilladelse

til,

at der

Da området

imidlertid

i enighed

foretages

meddele,

beplantning

at der
det

ikke

kan

pågældende

gives

sted •

'

§ 34,

af naturfredningslovens
ning

mod

som

ejer,

højde

net,
Nævnet

sydvest
drager

af mere

Nævnets

•

er vanskeligt

end

afgørelse

Slotsmarken
har

ikke

dyrkes

omsorg
l m,
kan
15,

underrettet

at området

for,

tillades

det

af Maskebjerg's

på betingelse

af,

at plantevækst,

stejle

at Danmarks

som

måtte

i medfør
skrå-

Naturfond,

vokse

op i en

fjernes.
inden

2970

4 uger

Sydlangeland
der

indbringes

for

Overfredningsnæv-

Hørsholm.

skabsafdeling

m.fl.,

afgørelse

Overfredningsnævnet,

for

at dyrke,

ligeledes

kommune,
inden

4 uger

om foranstående

~dr.~~L(
Hans

ryns

Chr.

formand

Poulsen

amtskommunes

kan
.

indbringe

landnævnets
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Vedr. j. nr. 0617-36. Vandstandshævning
Ved skrivelse

af 1. april 1987 afslog

på Påø enge, Skovsgaard.
Fredningsnævnet

at dispense-

re fra kendelsen af 19. september 1973 om fredning af Skovsgaard
til en vandstandshævning
på et ca. 23 ha stort engareal under godset, men meddelte på visse betingelser dispensation
efter naturfredningslovens
§ 34 til vandstandshævning
på et ca. 3 ha stort
engareal for årene 1987 - 1989. Danmarks Naturfredningsforening
indbragte afgørelsen for Overfredningsnævnet,
idet Danmarks Naturfond som ejer af godset ønskede en tidsubegrænset
ret til at hæve
vandstanden på hele arealet.

,
'I

"

\

Ved Overfredningsnævnets

skrivelse

af 5. oktober

1987 ændredes

Fredningsnævnets
afgørelse, idet det udtaltes, at fredningskendelsen af 19. september 1973 ikke skulle være til hinder for, at der
i tiden indtil udgangen af 1991 kunne foretages den ansøgte vandstandshævning.
Hvis de således tilvejebragte
forhold ønskedes opretholdt ud over 1991, måtte der alt efter de konstaterede
følger
for afgræsningsmuligheden
ansøges om en forlængelse af dispensationen

eller fremsættes

forslag

til ændring

af fredningskendelsen.

Ved skrivelse af 18. oktober 1991 har Danmarks Naturfredningsforening meddelt, at Naturfonden i den forløbne periode kun har realiseret vandstandshævninger
på et mindre areal omfattende ca. 5 ha.
Området er vist på et vedlagt kortbilag. Den resterende del af

engarealet

henligger

væsentligt

græsningsareal

sætning
realet,

som i 1987 og indgår

for den kvægbesætning,

som et

der er en forud-

for godsets nuværende drift som økologisk landbrug. På asom har været underkastet vandstandshævning,
har udviklin-

gen medført,
fugtige

i samme tilstand

at der i området

engpartier,

i dag findes

og området

såvel søarealer

har i dag et omfattende

som

og varieret

plante- og dyreliv. Foreningen har herefter anmodet fredningsnævnet om tilladelse til, at den foretagne vandstandshævning
fremover
kan indgå som en blivende del af Skovsgaards varierede landskab. I
skrivelsen er anført, at Sydlangelands
Kommune telefonisk har givet udtryk

for, at den forholder

fortsættelse
/'
I

,

Fredningsnævnet

af det gennemførte
har forelagt

sig positivt

overfor

en permanent

naturgenopretningsprojekt.

ansøgningen

af 18. oktober

1991 for

Fyns Amts Landskabsafdeling,
der den 29. november 1991 har meddelt, at den kan anbefale, at der meddeles tidsubegrænset
dispen-

sation til den ansøgte vandstandshævning,
som medfører, at ca. 2,7
ha eng permanent sættes under vand. Den resterende del af engen
kan fortsat afgræsses. Landskabsafdelingen
finder, at vandstandshævningen på 2,7 ha, der svarer til ca. 0,7 % af det fredede areal, ikke medfører så væsentlige ændringer af fredningen, at det
strider mod fredningens
formål. Endelig har landskabsafdelingen
udtalt, at vandstandshævningen
har medført, at der er skabt et
værdifuldt vådområde med en lang række ynglefugle, som er relativt
sjældne

i Fyns Amt.

Fredningsnævnet

skal herved

i enighed

udtale,

at man i overens-

stemmelse med udtalelsen fra Fyns Amts Landskabsafdeling
finder,
at det område, hvorpå vandstandshævningen
ønskes foretaget, har en
sådan størrelse, at der kan meddeles dispensation
i medfør af natrufredningslovens
§ 34, idet en dispensation
ikke vil medføre, at
fredningens formål tilsidesættes.
Fredningsnævnet
tillader herefter, at der foretages tidsubegrænset
vandstandshævning
som nu ansøgt.
i

'i

Nævnet
kommunes

har underrettet

den stedlige

Landskabsafdeling

kommunalbestyrelse,

Fyns amts-

m. fl., der inden 4 uger kan indbringe

nævnets

afgørelse

for Overfredningsnævnet

om foranstående.

Am 4J~~,-1?JjSi~
Hans Chr. Poulsen
formand
lif

'.
~,

,

,I
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af 28. august

1992 har Danmarks

Naturfond,

som ejer

af godset
Skovsgård på Sydlangeland,
ansøgt fredningsnævnet
om
tilladelse
til gennemførelse
af naturgenopretning,
forbedring af
offentlighedens
adgansgmuligheder
samt konstruktion af bygningsomgivelser

på Skovsgård.

Skovsgård
er fredet ved fredningsnævnets
kendelse af 10. september 1973, hvorfor det ansøgte kræver fredningsnævnets
tilladelse
i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1. I henhold til
fredningskendelsen
er fredningsnævnets
og Danmarks
Naturfredningsforening
påtaleberettigede.
Nævnet

..

har foretaget

besigtigelse

på ejendommen

med en re-

præsentant
for Danmarks Naturfredningsforening,
Hans Chr.
Karsten,
og har fået forevist projektet af naturvejleder
Jens
Hæstrup fra Danmarks Naturfond.
Det fremgår
forskellige

af ansøgningen, at man fra naturfondens
projekter realiseret:

1. Naturgenopretning

af vandhuller

ser - dette punkt blev frafaldet
rende ikke aktuelt .

side ønsker

4

på Kaagaarden.

2. Etablering
af et stisystem og en mindre
bedre friluftslivets
muligheder.
3. Istandsættelse
af Kaagaardens bygninger

•

sammen

P-plads,

der kan for-

og nærmeste

under besigtigelse,

omgivelsom

væ-

4. Plantning

af en mindre

Fredningsnævnet
else

biotop

havde forinden

fra

på Møllergaarden.
besigtigelsen

Fyns Amts Arealkontor,
1992 har udtalt:

indhentet

der i skrivelse

af 2.

"Vi skal indledningsvis
beklage, at vi fejlagtigt
haft henlagt sagen og skal derfor på ansøgers vegne
mode om, at afgørelsen fremskyndes mest muligt.

en udtaldecember

har
an-

Vi finder,
at de ansøgte projekter ikke strider
imod
fredningens
formål, da de alle er af begrænset omfang.
Da de samtidigt er med til at opfylde
naturbeskyttelseslovens formål, specielt § 1, stk. 2, nr. 2 og 3, kan
vi anbefale, at der meddeles de fornødne
dispensationer.
Da ansøgningsmaterialet
er særdeles udførligt,
finder
vi ikke anledning til at kommentere de enkelte punkter,
men terrænændringernes
både ved søerne, parkeringspladsen og Kaagården er relativt set små, og selvom
fredningsbestemmelserne
"ikke giver offentligheden
større
adgang
til det fredede. end der følger af gældende love", vil de heller ikke forhindre det."

•

Endvidere
mune,
te.

har nævnet

der i skrivelse

indhentet

en udtalelse

af 19. januar

fra Sydlangelands

1993 har anbefalet

kom-

det ansøg-

Det ansøgte er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, og ansøgningen
blev af Jens Hæstrup og Hans Chr. Karsten uddybet under
besigtigelsen.
•

Fredningsnævnet
Ad 1. Vandhuller

skal udtale:
på Kaagaarden:

Efter det oplyste ønskes ændringerne
af vandhullerne foretaget for
at forbedre den biologiske værdi. Endvidere vil ændringen af bredderne skabe en mere jævn overgang mellem vandflade og den omkringliggende
eng. Amtet har stillet nærmere betingelser for, hvad der
skal ske med det oprensede og opgravede materiale.
Fredningsnævnet

meddeler

herved

tilladelse

til den ansøgte

natur-

•

genopretning

af vandhullerne på Kaagaarden, der findes at være i
overensstemmelse
med fredningens formål. Fredningsnævnet
kan til-

træde de af amtet stillede

betingelser.

Ad. 2. Etablering af et stisystem og en mindre parkeringsplads:
Under
mødet
blev det oplyst, at man ønsker at forbedre
almenhedens muligheder
for at opleve naturen, og for at opfylde
dette
formål
ønsker man at etablere et system af trampestier forskellige steder på ejendommen. Trampestierne er nærmere indtegnet på et
vedlagt kortbilag - bilag 5. Stierne er i vid udstrækning tilsluttet eksisterende
veje. Endvidere ønsker man
opsat bænke og i visse tilfælde borde .

•

forskellige

steder

Fredningsnævnet
meddeler
herved tilladelse til etablering af de
beskrevne stier og endvidere tilladelse til opstilling af borde og
bænke med undtagelse af stien over engområdet ved Påøgaard og Kaagaard. Nærmere beskrevet drejer det sig om stien fra "Ellens Bjerge" over Påø Bæk og videre ned til vandet forbi Kaagaard.
Denne
del af stisystemet finder fredningsnævnet
ikke at kunne tillade
efter en afvejning over på den ene side fredningens formål, hensynet til dyrelivet, navnligt fuglelivet, og på den anden side hensynet til offentlighedens
interesse i at kunne gå på den fredede
ejendom.
Fredningsnævnet
har herved også lagt vægt på, at der er
rig mulighed for at benytte allerede etablerede veje og derved få
et fortrinligt indtryk af det fredede område. Fredningsnævnet
kan
dog meddele tilladelse til, at der etableres en sti fra gården Påø
op til den, som nr. 3, markerede bakke.
Endvidere
kan fredningsnævnet
ikke tillade, at stien ved Rebjerg
på det vestlige stykke forløber på indersiden af hegnet.
Fredningsnævnet
finder, at man af hensyn til fuglelivet bør forlænge
det stykke, hvor man færdes på vejen med ca. 100 - 150 meter, alt
afhængig af, hvad der af hensyn til færdslen findes mest hensigtsmæssigt.

Ad 4. Biotop ved Møllergaarden:

•

..

Fredningsnævnet

meddeler

videre

tilladelse

ved Møllergaarden
og den i forbindelse
plads og beplantning.

til den ønskede

hermed

ønskede

biotop

parkerings-

Fredningsnævnet
kan således med undtagelse af de ovennævnte undtagelser
vedrørende
stisystemet
tiltræde det ansøgte,
der efter
fredningsnævnets
Tilladelsen

opfattelse

meddeles

ikke strider

i henhold

mod fredningens

til naturfredningslovens

formål.

§ 50, stk.

1.

•

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

der videresender

klagen

til Naturklagenævnet.

Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen
geberettigede.
Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
er meddelt.

er meddelt

den kla-

klagefrist er udløbet
inden 3 år efter, den

næstformand
lit
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Ved skrivelse af 31. marts 1993 har De på vegne Danmarks
Naturfond anmodet fredningsnævnet
om tilladelse til at videreføre den
primitive
lejrplads i 1993 på ejendommen matr. nr. 2-g Hennetved
by, Lindeise,
der er omfattet af fredningskendelsen
vedrørende
godset "Skovsgård".
Fredningsnævnet
har indhentet en udtalelse
skrivelse af 27. maj 1993 har udtalt:

fra Fyns Amt, der

"Fyns Amt meddelte i 1992, at en forsøgsvis indretning
af en primitiv lejrplads ikke kræver tilladelse
efter
landzonebestemmelserne,
jf. vedlagte kopi af vejledning
om planloven side 136.
Endvidere
har planstyreisen vejledende til miljøankenævnet
udtalt: "at man er af den opfattelse, at i det
omfang,
der er tale om primitiv overnatning i telt
på
et mindre areal af en ejendom, hvor der ikke opstilles
faste
konstruktioner
som f.eks. hytter og sanitetsbygninger,
og hvor anvendelsen er midlertidig og ikke af
erhvervsmæssig
karakter, vil anvendelsen være omfattet
af § 1, stk. 2, i campingreglementet.
Tilladelsen efter
reglementet
er ifølge denne bestemmelse ikke nødvendig."
På denne baggrund er miljø- og arealafdelingen
af den
opfattelse,
at en fortsættelse af forsøgsordningen
for
1993 ikke kræver tilladelse efter planloven, idet der
kun er tale om en primitiv lejrplads og ikke en campingplads.
I

følge fredningskendelsen

for Skovsgård

må der

bl.a.

i

ikke
indrettes campingpladser,
men jf. ovenstående
er
miljø- og arealafdelingen
af den opfattelse, at der for
nærværende
ikke er tale om indretning af en campingplads.
Da lejrpladsen endvidere er indrettet i bahaven til en
iøvrigt ubenyttet bolig på ejendommen, finder miljø- og
arealafdelingen,
at nævnets tilladelse til indretning
af en primitiv lejrplads er ufornøden."
Fredningsnævnet
med der herved dispensation til den ansøgte primitive
lejrplads,
der efter det oplyste ikke findes at stride
mod
fredningens formål. Dispensationen
meddeles i henhold til naturbeskyttelseslavens
§ 50, stk. l, jfr. den på ejendommen
tinglyste
fredningskendelse.
Nævnets
afgørelse
kan i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet
af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede.
nævnet, der videresender

Klagen indgives skriftligt til fredningsklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
geberettigede.
Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
er meddelt.

er meddelt

den kla-

klagefrist er udløbet
inden 3 år efter, den

lit
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Reference
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SN 1211/7-0003

Fyns Amt
Teknik- og miljøforvaltningen
Amtsgården
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

tt

Vedrørende påklage af Fredningsnævnet
for Fyns Amts afgørelse
af 17. marts 1993 angående bl.a etablering af trampestier på
Danmarks Naturfonds ejendom Skovsgård på Sydlangeland:
Ved skrivelse af 14. og 22. april 1993 til Naturklagenævnet
har
amtet påklaget ovennævnte afgørelse under henvisning til, at
etablering af trampestier ikke kræver dispensation fra fredningen. Fredningsnævnet meddelte i afgørelsen tilladelse til
etablering af et ansøgt stisystem i form af simple trampestier
og almindelig spang ved passage over påø Bæk. Etablering af to
dele af det ansøgte stisystem (stien gennem påø Enge og en
mindre del af stien langs Kaagaardsvej ved Rebjerg) blev dog
afvist navnlig af hensyn til fuglelivet.
Klagen er som tidligere meddelt
Naturstyrelsen til afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen
gørelse med de nedenfor

tt

videresendt

til Skov- og

stadfæster hermed fredningsnævnets
anførte ændringer.

af-

Den pågældende ejendom er omfattet af fredningsnævnets kendelse
af 10. september 1973. Kendelsen indeholder bl.a bestemmelser
om, at ejendommen stedse skal drives som landbrugsejendom,
og
at bebyggelse ikke skal være tilladt (bortset fra nødvendige
bygninger for landbrugsdriften) . opstilling af faste anlæg,
boder, skure m.v. må ikke finde sted, ligesom terrænformerne
ikke må ændres. Engene skal bevares som vedblivende græsningsarealer. Det er endelig bestemt, at fredningen ikke giver
offentligheden større adgang til det fredede, end hvad der
følger af gældende love.
Amtet har begrundet klagen med, at der ved etablering af
trampestier ikke sker nogen fysiske terrænændringer,
idet der
udelukkende er tale om markering af et stiforløb. Envidere har
amtet anført, at der i henhold til naturbeskyttelseslovens
kap.
4, er offentlig adgang til bl. a skove og udyrkede arealer,
herunder ferske enge, og at det af hensyn til naturen generelt
kan være en fordel at kanalisere et større publikumstryk ad
bestemte færdselsbaner.
Po~tadrc~se

Haraldsgade 53
2100 København

ø

Telefon

Telex

Telefax

39 27 20 00

21 485 NATURE DK

39279899

- 2 Dansk Ornitologisk Forening, DOF - Fyn, samt Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite på Langeland har tilsluttet sig
fredningsnævnets afgørelse. Foreningerne har bl.a anført, at
etablering af trampestier tværs over og i kanten af påø Enge
samt langs søen ved Kågårdsvej vil være til skade for fuglelivet.
Det fremgår af sagen, at stierne skal etableres som "simple
trampestier". Det er overfor Skov- og Naturstyrelsen oplyst,
dette indebærer en markering af stiforløbet men ikke anlægsarbejder af nogen art.

at

på denne baggrund finder styrelsen ikke, at etablering af
trampestierne kan antages for en ændring af terrænformerne i
fredningens forstand. Dispensation fra fredningen er derfor
ikke påkrævet til denne foranstaltning.
Opstilling af borde/bænke m.v. kræver imidlertid dispensation
fra fredningen. En sådan dispensation er meddelt af nævnet
samtidig med nævnets tilladelse til etablering af dele af det
ansøgte stisystem. Skov- og Naturstyrelsen meddeler hermed
dispensation fra fredningen til opstilling af bænke/borde i
overensstemmelse med det ansøgte for den resterende del af
stisystemet.
Med de ændringer der følger af ovenstående, stadfæster Skov- og
Naturstyrelsen herefter fredningsnævnets afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen~kal
være anlagt inden 6 måneder.
Det bemærkes, at denne afgørelse ikke erstatter
påkrævet efter lovgivningen iøvrigt.

Med venlig hilsen

i

kopi til:
Fredningsnævnet Fyns amt
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfond
Dansk ornitologisk Forening

tilladelser
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Ved skrivelse af 12. august 1993 har De på vegne Danmarks Naturfond søgt om fredningsnævnets
tilladelse til at fælde elmetræerne
i alleen
op til Skovsgaard og i stedet plante lindetræer,
idet
elmetræerne er ramt af elmesyge.
Endvidere
har De søgt om tilladelse
parken, der er ramt af elmesyge.
Fredningsnævnet

har afholdt

til at fælde de elmetræer

møde og besigtigelse

der er omfattet af fredningsnævnets
1973 - fredning af Skovsgaard.

•

I fredningskendelsen

hedder

kendelse

på

af

ejendommen,

10.

september

det bl.a.:

n

De på ejendommen værende alleer, frie trægrupper, fritstående
træer og naturgroet hegn skal stedse
bevares.
Fældning og udtynding, der ikke er led i en normal pleje, kræver tilladelse af de påtaleberettigede.
Påtaleberettiget
er fredningsnævnet
Danmarks Naturfredningsforening.
n

~
Iii.

\.2. \ L/7 - eoo"3 \.?. \

for Fyns

Amt

og

i

•

Under
ning.

mødet

repræsenterede

De også Danmarks

Naturfredningsfore-

På forespørgsel oplyste De, at det af økonomiske grunde ikke kunne
lade sig gøre at fælde alleen og foretage nyplantning på en gang,
men at dette måtte ske over 3 år.
Fredningsnævnet

meddeler

herved

i medfør af

naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 1, tilladelse til at fælde elmealleen til Skovsgaard
og i stedet plante lindetræer. Fældningen og erstatningsplantningen
bør ske så hurtigt som muligt og skal være færdig
senest 1. april 1996.
•

Endvidere
meddeles
der har elmesyge.

tilladelse

til at fælde de elmetræer

i parken,

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

Klagen indgives skriftligt til fredningsklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
geberettigede.

..

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
er meddelt.

er meddelt

den kla-

klagefrist er udløbet
inden 3 år efter, den

formand

lit
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Ved skrivelse af 25. august 1993 har Naturfonden ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til restaurering
af fire vandhuller på Skovsgaard.
Naturfonden
har nærmere i en vedlagt
grunden for ansøgningen og i vedlagte

skrivelse
tegninger

redegjort
redegjort

for bagfor æn-

dringerne.
Skovsgaard
er fredet ved fredningsnævnets
ber 1973, hvori det bl.a. hedder:
"Terrænformerne

•

af 10. septem-

må ikke ændres.

Påtaleberettiget
fredningsforening"
Fredningsnævet
har
fire vandhuller.

kendelse

er fredningsnævnet
•
afholdt

og Danmarks

møde og foretaget

Natur-

besigtigelse

af

de

Ad vandhul nr. 1:
Vandhullet
er placeret
på Møllegårdsjorden,
hvor formidlingen
sker gennem
en række forskellige anlæg, modelmarker,
der viser
sædskifte,

landbrugsbotanisk

have m.v. Vandhullet

rere,
hvad man kan gøre for at forbedre
og dyr i vandhullet.
Under mødet

;lci

l 2. l l 17 -

blev det oplyst,

o o c ~)

2.. 'S

at vandhullet

skal demonstre-

levevilkårene

for planter

er et gammelt

vandings-

sted,

4t

og at man muligvis

kan ødelægge

noget af det kulturhistori-

ske, såfremt

vandhullet

udvides

Naturfonden

har ansøgt

om tilladelse

og

mod vest og syd med et gradvist

udgraves

for meget.
til, at vandhullet
fald af

Af sikkerhedshensyn
laves et trin langs østkanten.
materiale spredes på marken vest for vandhullet.
Under
opføre

e

vanddybden.
Det opgravede

mødet
fremsattes endvidere ansøgning om tilladelse
et mindre stendige ligeledes til demonstrationsbrug.

Ad vandhul

oprenses

til

at

nr. 2:

Efter
ansøgningen
anmodes
der om tilladelse til
at restaurere
stensætningen
mod nord og øst samt oprensning af vandhullet.
Endvidere
ønsker man at udvide vandhullet mod syd. Det opgravede materiale
spredes på marken syd for vandhullet. Endelig ønsker
man
at fjerne beplantningen
mod syd.
Under mødet udtalte naturfredningsforeningens
repræsentant
og Fyns
Amts
repræsentant
betænkeligheder
overfor fældning af træerne mod
syd.
Ad vandhul

le

nr. 3:

Efter
ansøgningen ønskes vandhullet oprenset, og lavningen udgraves,
så sommervanddybden
bliver ca. 0,5 meter.
Tærsklen
mellem
vandhul og lavning fjernes, og der vil herved fremkomme et sammenhængende
vådområde med en sommervandflade
på ca. 800 m2. Det opgravede

materiale

Ad vandhul

spredes

på marken.

nr. 4:

Efter
ansøgningen ønskes vandhullet,
der er placeret tæt ved alleen til Skovsgaard, oprenset, og planterne mod vest og syd udjævnes,
så vanddybden her bliver langsomt aftagende. Jorden
spredes
på de omliggende marker.

Fredningsnævnet

skal udtale:

•

I medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, skal fredningsnævnet herved meddele, at nævnet har truffet følgende afgørelse:
Ad vandhul nr. 1:
Der meddeles dispensation til det ansøgte,
med den korrektion, at nævnet alene finder

herunder
grundlag

tilladelse

til det dobbelte

til en udvidelse

af det nuværende

af vandhullet

stensætningen,
for at meddele
areal

og ikke som ansøgt til det 3- eller 4-dobbelte.

Ad vandhul nr. 2:
Der meddeles
tilladelse til den ansøgte oprensning og oprydning
samt retablering af stensætningerne.
Nævnet meddeler endvidere tilladelse
til at foretage en udvidelse med ca. 10 meter
mod
vest

tt)

samt tilladelse til at foretage
Nævnet
kan derimod ikke tillade
ikke tillade fældning af træerne

en udtynding af krattet mod syd.
udvidelse mod syd og kan heller
mod syd.

Ad vandhul nr. 3 og 4:
Der meddeles

dispensation

til det ansøgte.

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 fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

4t

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
geberettigede.
Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
er meddelt.

er meddelt

den kla-

klagefrist er udløbet
inden 3 år efter, den

formand
lit
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Ved skrivelse af 7. september 1993 har De på vegne Danmarks
turfond
ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til retablering
stengærdet om møllebakken
ved Møllegården - Skovsgaard Gods.
Fredningsnævnet

har afholdt

møde og besigtigelse

Naaf

på ejendommen.

Ejendommen
er fredet i henhold til fredningsnævnets
kendelse
af
10. september 1973 - fredning af Skovsgaard. I kendelsen
hedder
det bI. a . :
n

•

De på ejendommen værende alleer, frie trægrupper, fritstående
træer og naturgroet hegn skal stedse
bevares.
Fældning og udtynding, der ikke er led i en normal pleje, kræver tilladelse af de påtaleberettigede.
Eksisterende
brydes.
Terrænformerne

stengærder

må ikke fjernes

eller

gennem-

må ikke ændres.

n

Under mødet oplyste De, at stengærdet i dag hælder kraftigt ud mod
gårdspladsen
og er ved at vælte på grund af det store jordtryk fra
den bagved
liggende bakke, hvorfor det er nødvendigt at nedtage

•

stensætningen
hvorefter
Endvidere
~nder
fjerne

og armere den bagved

liggende

bakke med geotekstil,

stensætningen genopsættes og bakken "lægges
ønsker De at foretage en mindre udplanering

p~ plads".
af bakken.

mødet blev der endvidere fremsat ønske om tilladelse til at
dels det levende hegn ved stensætningen, dels det levende

hegn foran møllen.
Ingen
af de mødte havde indvendinger mod det ansøgte udover,
at
der blev udtrykt betænkelighed ved at fjerne hele den eksisterende
beplantning foran møllen.
Fredningsnævnet

4t

meddeler

herved

i medfør

af

naturbeskyttelses-

lovens
§ 50 tilladelse til den ansøgte nedrivning og genopførelse af stengærdet, p~ betingelse af, at der ved genopførelsen
ikke anvendes cement. Endvidere meddeles tilladelse til at foretage den mindre
ansøgte planering af jorden
ovenfor
stengærdet
samt fjernelse af bevoksningen ved stengærdet.
Endelig
meddeles
der tilladelse til at foretage en udtynding
af
bevoksningen
foran møllen, men ikke en total fjernelse af bevoksningen, idet det bl.a. af billeder, forevist under mødet,
at der altid har været en mindre be~oksning foran møllen.
Nævnets

afgørelse

kan i medfør

af naturbeskyttelseslovens

fremg~r,

§

78,

stk.
2, indbringes for Naturklagenævnet
af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede.
Klagen indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
geberettigede.
Tilladelsen

m~ ikke udnyttes

og bortfalder,
er meddelt.

s~fremt

før ovennævnte

den ikke

L.

r udnyttet

er meddelt

klagefrist

den kla-

er udløbet

inden 3 ~r efter,

den

•
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Ved

af 11. januar

skrivelse

marks
huller

3. marts

1994 fremsendt

til Fyns Amt, har Dan-

Naturfond ansøgt om tilladelse til restaurering
af 5 vandsamt frilæggelse/styning
af stenhegn på Skovsgård Gods.

Ejendommen er fredet ved fredningsnævnets
ber 1973. I kendelsen hedder det bl.a.:

kendelse

af 10. septem-

"
De på ejendommen værende alleer, frie trægrupper, fritstående
træer og naturgroet hegn skal stedse
bevares.
Fældning og udtynding kræver tilladelse af de påtaleberettigede.
Eksisterende
brydes.

stengærder

Terrænformerne

Fredningen
ejendommen
skov.

\\

17 -

må ikke fjernes

eller

gennem-

må ikke ændres.

skal ikke være til hinder for, at skoven på
drives
forsvarligt forstmæssigt
som fred-

"

~& \ '2.

2(0 , O (

oo o 3

l

2 B

Påtaleberettiget
ening.
Fredningsnævnet
mødet

og Danmarks

Naturfredningsfor-

møde og besigtigelse

for de enkelte

med den fremsendte

Såvel Danmarks

i sagen,

udgravninger,

ansøgning.

Naturfredningsforening

meddeler

herved

og under

alt i over-

som Fyns Amt og Sydlangeland

repræsentanter
indstillede
herefter det ansøgte
i fredningsnævnet
på nedennævnte
betingelser.

Fredningsnævnet

tt

har afholdt

blev der redegjort

ensstemmelse

Kommunes
kendelse

er fredningsnævnet

tilladelse

ning af 5 vandhuller samt synliggøreIse
af et stenhegn,
alt i overensstemmelse

til god-

til den ansøgte

opgrav-

og sikring af et
med ansøgningen.

stykke
Til-

ladelsen
er betinget af, at der ikke fjernes træer i og omkring
vandhullerne.
Endvidere er tilladelsen
i forbindelse med frilæggelsen/styningen
af hegnet betinget af, at enkelte høje træer
ask og eg bibeholdes.
Afgørelsen,
telseslavens

der er enstemmig,
§ 50.

meddeles

i henhold

til naturbeskyt-

Nævnets
afgørelse
kan i medfør af naturbeskyttelseslavens
§ 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet
af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede.
nævnet, der videresender
Klagefristen

Klagen
klagen

indgives skriftligt til fredningstil Naturklagenævnet.

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt

den kla-

geberettigede.
Tilladelsen
må ikke udnyttes for ovennævnte
og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet
er meddelt.

'
(
%
/

/11
/S

~

Raunhol

næstformand

klagefrist er udløbet
inden 3 år efter, den

,~

;'

",c,

•
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•

Ved skrivelse af 16. september 1993 fremsendt gennem Fyns Amt den
5. oktober 1993 har de ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse
til at
opstille en mindre toiletbygning
netved by, LindeIse - Skovsgård

på ejendommen
Gods.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets
ber 1973, hvori det bl.a. hedder:

matr.

kendelse

nr. 10-a Hen-

af 10. septem-

"

•

Opstilling
af faste anlæg, boder, skure,
transformerstationer, drivhuse og master på gårdens jorder må ikke
finde sted .
Påtaleberettiget
fredningsforening.

er fredningsnævnet

og Danmarks

Natur-

"
Fredningsnævnet

har afholdt

møde

og besigtigelse

Under
mødet anbefalede repræsentanterne
Naturfredningsforening
det ansøgte.
Fredningsnævnet

•

meddeler

herved,

i sagen.

for Fyns Amt og

at to af nævnets

Danmarks

medlemmer

har

·..

\

besluttet

at meddele

tilladelse

til det ansøgte

under

henvisning

til formålet
- toiletbygning,
og at der er tale om et meget
lille
skur.
Tilladelsen
er betinget af, at skuret
anbringes
tæt ved Kågårdsvej som muligt.
Et medlem
Der

har stemt imod,

vil være at træffe

at der meddeles

afgørelse

så

i overensstemmelse
meddeles

med

flertal-

i medfør

af

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 fredningsder videresender

klagen

til Naturklagenævnet.

Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen
geberettigede.
Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
er meddelt.

..

dispensation.

let, således at dispensation
til det ansøgte
naturbeskyttelseslovens
§ 50.

nævnet,

t

er meddelt

..

den kla-

klagefrist er udløbet
inden 3 år efter, den

~ttf

'A ............

Raunholt
næstformand
lit

•

'e
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Ved skrivelse af 16. december 1993 har De ansøgt
fredningsnævnet
om tilladelse
til at opføre en ny malkestald
og en ny gylletank,
alt i overensstemmelse
med vedlagte
tegninger
på ejendommen
Skovsgård

Gods.

Ejendommen
er omfattet af fredningsnævnets
~
tember 1993, hvoraf bl. a. fremg år:

kendelse

af 10.

sep-

"
Bebyggelse
skal ikke være tilladt, bortset fra nødvendige
bygninger for landbrugsdriften.
Sådanne bygninger
skal dog opføres i tilknytning
til allerede eksisterende bebyggelse,
og udførelse og placering kræver godkendelse af de påtaleberettigede.

•

"
De påtaleberettigede
i henhold
Danmarks Naturfredningsforening.
Fredningsnævnet

har afholdt

til kendelsen

er fredningsnævnet

møde og besigtigelse

og

i sagen.

Under
mødet indstillede
såvel repræsentanterne
for Fyns Amt, Sydlangeland
Kommune og Danmarks Naturfredningsforening
det ansøgte
til godkendelse
i nævnet på nedennævnte
betingelser.
et;Q

\'2.\.\
~ O

/1 - 000"::>
>y 'GI "'7 "3'rli ~

Fredningsnævnet
meddeler herved tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger på betingelse af,
at der

straks

efter opførelsen

tiv hurtigvoksende
at der anvendes
Tilladelsen,
telseslovens

slørende

eternittag

af gylletanken
beplantning

etableres

omkring

en effek-

tankene,

og

på staldbygningen.

der er enstemmig,
§ 50.

meddeles

i henhold

til naturbeskyt-

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

tt

nævnte klageberettigede.
nævnet, der videresender

Klagen
klagen

indgives skriftligt til fredningstil Naturklagenævnet.

Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen
geberettigede.
Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte
og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet

er meddelt

den kla-

klagefrist er udløbet
inden 3 år efter, den

er meddelt.

s

•

•

næstformand
lit
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Sag nr. F. 28/1994

:.:.)','.

Hermed

, Q)

af nævnets

Sydlangeland

Kommune,

Teknisk

Vågebjergvej

5, 5932 Humble.

skrivelse

.

af dags dato til:

Forvaltning,

Nævnets
afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet,
Vermundsgade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse.
P.N.V.

Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade
2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen,

53, 2100 København ø.
Ørbækvej 100, 5220 Odense

3.
4.

Danmarks

5. Danmarks

Naturfredningsforening,
Naturfredningsforenings

Nørregade

2, 1165 København

lokalkomite,

Claus Aage Dal-

skov, Slotsgade 19, 5953 Tranekær.
6. Dansk
Ornitologisk
Forenings lokalafdeling for Fyns Amt,
Flemming Byskov, Bystævnevej
lA, 5750 Ringe.

~iljøministeriet

~kov- og Natw-styrelsen
J.nr. SN \ 'l. \\ / ,,- O O o ~
Akt.or.

~3

~

K.

vI

Sø.
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Ved skrivelse af 3. marts 1994 meddelte fredningsnævnet
tilladelse til at opstille en mindre toiletbygning
på ejendommen
matr.
nr. 10-a, Hennetved by, LindeIse, Skovsgård Gods. Ejendommen
er
omfattet
af fredningsnævnets
kendelse af 10. september
1973.
Fredningsnævnet
tilkendegav,
at toilettet skulle anbringes så tæt
ved Kågårdsvej som muligt.
Kommunen

har

ved skrivelse

af 13. april 1994

herefter

anmodet

fredningsnævnet
om godkendelse
af den placering,
kommunen
har
valgt,
idet kommunen samtidig har tilkendegivet,
at man vil være
indstillet på at flytte skuret, såfremt dette er påkrævet.

e

Fredningsnævnets

medlemmer

har foretaget

besigtigelse.

Fredningsnævnet
skal herved meddele, at nævnet enstemmigt har besluttet at anmode Sydlangeland
Kommune om at trække toiletbygningen ca. 2-3 meter væk fra vejen ind mellem træerne og endvidere
male
den i en umbragrøn farve, idet fredningsnævnet
finder,
at
den nuværende farve og placering er for dominerende.
Nævnets
afgørelse
kan i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 7B,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet
af de i samme lovs § B6
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•
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Ved skrivelse af 7. marts 1995 har Fyns Amt i forbindelse med afholdelse
af en "børnemarkedsdag"
den 10. juni 1995 ansøgt
fredningsnævnet
om tilladelse til at opstille to telte på henholdsvis
2
30ci og 160 m samt et mindre antal boder til salg af sodavand m.v.
på ejendommen Skovsgård.
Ejendommen

er fredet

ved fredningsnævnets

kendelse

ber 19~3, hvoraf fremgår, at der ikke må foretages
faste anlæg, boder, skure m.v.

af 10. septemopstilling

af

Fyns Amt har i fremsendelsesskrivelsen
indstillet, at der meddeles
tilladelse
under henvisning til, at der er tale om en midlertidig
opstilling af boder.
Sydlangeland

kommune

har overfor

fredningsnævnet

anbefalet

det an-

søgte.

Fredningsnævnet

skal

udtale:

Fredningsnævnet
meddeler herved tilladelse til det ansøgte,
der,
da der alene er tale om en midlertidig opstilling af et antal båder, ikke ses at stride mod fredningens formål.

tt

Fredningsnævnet
og senest

Nævnets

at telte

og boder efter

der er enstemmig,
§

meddeles

afgørelse

kan i medfør

der videresender

Klagefristen
..

straks

i medfør

af naturbeskyttel-

50.
af naturbeskyttelseslovens

stk.
2, indbringes for Naturklagenævnet
nævnte klageberettigede.
Klagen indgives
nævnet,

brugen

den 15. juni 1995 fjernes.

Afgørelsen,
seslovens

forudsætter,

klagen

§

78,

af de i samme lovs § 86
skriftligt til frednings-

til Naturklagenævnet.

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt

den kla-

geberettigede.

S

næstformand
lit
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Bent Lyndorff
Kraghøjen 4
8800 Viborg
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•

Klage over Fredningsnævnet for Fyns Amts afgørelse vedr. forlængelse af dige m.m. ved stranden på ejendommen matr. nr. 14 g,
Astrup By, Astrup

Den 4. maj 1995 har Fredningsnævnet for Fyns
ladelse til en forhøjelse af det eksisterende
længelse" af dette med ca. 15 meter vinkelret
de dige samt at der etableres et dige bagved
Med brev af 17. maj 1995 har De påklaget

Amt meddelt tildige, en "forpå det eksisterensommerhusene.

afgørelsen.

Naturklagenævnet har sendt klagen og fredningsnævnets sagsakter
til Skov- og Naturstyrelsen, der varetager behandlingen af sagen
og træffer afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen skal i den anledning meddele, at Deres
klage ikke kan behandles, da De ikke er klageberettiget.
Kredsen af klageberettigede
er fastlagt i naturbeskyttelseslovens § 86. Herefter er følgende klageberettiget:
-

adressaten for afgørelsen
offentlige myndigheder
Danmarks Naturfredningsforening
lokale foreninger og lignende,
i afgørelsen.

som har en væsentlig

interesse

Naboer og andre, som har en individuel interesse uden at være
ansøgere, har ikke mulighed for at påklage fredningsnævntes
afgørelse efter naturbeskyttelseslovens
§ 50 stk. 1.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke ind
bringes for andre administrative myndigheder. Evt. retssag til

Skov- og Naturstyre/un
Hara/dsgade

53

2100 Købmhavn

ø

T/f 39 472000
Fax 39279899
Te/ex 2/485 nature dk

2
l!

prøvelse af afgørelsen

~entig ~s~n
---rr-~I

I

\.1 ~l-

~

/~

skal være anlagt inden 6 måneder.

n

Lisbeth Toft- Petersen

•

Kopi til orientering:
Fyns Amt
Fredningsnævnet for Fyns Amt
Faaborg Kommune
Lejerforeningen Nab v/Leif Thomsen, Krogsgårdsvej
5600 Faaborg

l, Åstrup,

:L62h.(J )
FREDNINGSNÆVNET
FOR
FYNS AMT
Tortevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: 8. oktober 200 l
Journal nr.: Frs. 38/2001
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Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense S0

•

Ved skrivelse af 20. juni 2001 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning fra Danmarks Naturfredningsforening om retablering af vådområde ornkring voldsted sydvest for hovedbygningen på den fredede ejendom "Skovsgaard" .
Det fremgår af sagen, at Danmarks Naturfredningsforening ønsker at genskabe sø/sump omkring voldstedet, der ligger på en mark, som siden 1994 har været tilmeldt som permanent
brak.
Fyns Amt har i fremsendelsskrivelsen

yderligere oplyst og anført:

"

Området er drænet, men er fortsat vandlidende med vinteroversvømmelser.
Ved
at afskære drænet forventes en permanent vandstandshævning med en maksimal
dybde på l meter. Ca. 1,5 ha vil komme til at stå under vand, og yderligere 0,5
ha bredzone vil blive påvirket.

•

På grund af vandstandshævningen vil det være nødvendigt at lave en gangbro i
forbindelse med den eksisterende trampesti. Naturfredningsforeningen
har i brev
af 13. juni 2001 fremsendt en nærmere beskrivelse af gangbroen. Brevet vedlægges i kopi.
Ifølge fredningsbestemmelserne
skal ejendommen fortsat drives som landbrugsejendom, og terrænformerne må ikke ændres. Endvidere må der ikke etableres faste anlæg.
Fyns Amt finder, at udtagning af 2 ha landbrugsjord er så beskedent set i forhold til ejendommens samlede størrelse, at det ikke får nogen indvirkning på
kravet om opretholdelse af fortsat landbrugsdrift. Endvidere finder vi, at vandstandshævningen og den minimale gangbro ikke får nogen negativ (måske tværtimod) betydning for oplevelsen af landskabsbilledet. På denne baggrund kan vi
anbefale, at der meddeles dispensation til etablering af ansøgte vandstandshævning og opførelse af gangbroen.
"

•
-2 -

Fredningsnævnet

skal udtale:

Fredningsnævnet
ningens formål.

meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-

Fredningsnævnets
§ 50, stk. 1.

afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens

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

I

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt .

• unho!!

levf

FREDNINGSNÆVNET
FOR
FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520

Dato: 17. maj 2002
Journal nr.: Frs. 10/2002

Danmarks Naturfond
c/o skovrider H. Staun
Slotsgade 12
5953 Tranekær

Ved skrivelse af 19. februar 2002 har De orienteret fredningsnævnet om hegnspleje på
den fredede ejendom Skovsgaard på Langeland.
/

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 10. september 1973, hvor der bl.a.
om hegn står: "De på ejendommen værende alleer, frie trægrupper, fritstående træer og
naturgroet hegn skal stedse bevares. Fældning og udtynding, der ikke er led i en normal
pleje, kræver tilladelse af de påtaleberettigede".
Det fremgår af skrivelsen, at Naturfonden har planer om via flisfyring at ændre praksis i
hegnsplejen og derfor gerne vil forebygge misforståelser på forhånd ved at orientere fredningsnævnet om hensigterne. Det er Naturfondens tanke, at der hvert år skal nedskæres
1/2-1 km hegn totalt, at materialet skal flises, og at genvæksten skal sikres uhindret. De
anfører, at der er tale om normal pleje.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt, Sydlangelands
kommune og Fyns Amt, der alle har udtalt, at de ikke har indvendinger mod den foreslåede hegnspleje.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved godkendelse af den foreslåede hegnspleje, der ikke ses
at stride mod fredningens formål.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.'
Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
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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Ved skrivelser af henholdsvis 30. maj 2002 og 6. november 2002 har Danmarks Naturfredningsforenings anmodet fredningsnævnet om tilladelse og dispensationer til etablering
af formidlingsindretninger og iværksættelse af vådområdeprojekter på godset Skovsgaard,
Humble sogn, Sydlangeland kommune.
Ejendommen Skovsgaard er fredet ved en frivillig fredning af 10. september 1973.
I fredningen er der ikke angivet en direkte formålsbestemmelse, men det fremgår bl.a., at
ejendommen stedse skal drives som landbrug, cafeteria må ikke etableres, engene skal bevares som vedblivende græsningsarealer, og opstilling af master eller andre faste anlæg må
ikke finde sted.
Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Fyns Amt, Danmarks Naturfredningsforening
den daværende ejer, Ellen Fuglede, så længe hun levede.

•

og

Ejendommen blev i henhold til afdøde Ellen Fugledes testamente overdraget på nærmere
betingelser til Danmarks Naturfond. Ligeledes i henhold til afdøde Ellen Fugledes testamente blev der oprettet et fond kaldet "Skovsgaards Fond", som ligeledes arvede fra Ellen
Fuglede og i henhold til testamentets bestemmelser skulle træffe bestemmelse om anvendelsen af fondens indtægter og have som hovedopgave at føre tilsyn med driften og vedligeholdelsen af Skovsgaards Gods med tilhørende skove og ifølge de servitutmæssige bestemmelser ved overdragelsen af godset være påtaleberettiget med hensyn til overholdelsen
af de servitutmæssige bestemmelser og bestemmende med hensyn til dispensa!ioner, som
måtte blive påkrævet.
Danmarks Naturfredningsforening
ledes:

"Formidlingsprojekt
•

har i skrivelserne nærmere redegjort for projekterne så-

Rebjerg Sø"

Etablering af fugletårn (Bird Bide). Der ønskes etableret et 6-kantet fugletårn, der placeres på en position syd-øst i rørkanten afRebjerg Sø. Tårnet består af2 afsnit. Den nedre
del skal kunneoindeholde 3 plancher af fugle- og paddelivet i søen og via en trappe føres
til udkigsdelen, hvor en fastgjort kikkert vil medvirke til oplevelsen. Tårnet vil være max.
2,20 meter pr. etage, i alt med tag ca. 4,50 meter højt. Tårnet er 6-kantet og placeret med
Konabbe Skov som baggrund. Stierne skal belægges med grus, idet de skal' gøres handicapvenlige.
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• Ved parkeringsplads
i skov ved Ivars Bro tænkes retableret infocenter om søstien omkring Rebjerg Sø. Infocentret vil være max. 1,5 m2 og max 2 meter højt og opført i træ i
lighed med eksisterende infotavle. Der er således tale om 1,5 m2 stor tavle med plexiglasplade foran samt små bokse nedenunder med plads til infobrochurer (som i dag). Tavlen vil have et lille udhængstag for at skærme mod regnvandsindtrængning. Der er altså
ikke tale om en bygning eller pavillon, man kan gå ind i.
• Langs trampesti omkring Rebjerg Sø tænkes placeret 2,3 info-standere med orientering
af dyre- og plantelivet i vådområdet. Standerne vil have en højde på max. l meter, og infofeltet vil været i A3 format. Det er planen at placere en stander ved udsigtspunkt ved
søbredden i Herups Lund samt ved gangbro ved overgang til brakmarken i den vestligste
ende af søen. Endvidere er ideen at udskifte informationen i standerne i relation til årstiden.
•

Omlægning af trampesti. Jf. vedlagte kortskitse tænkes etableret en ny trampesti inklusive forbindelsen til fugletårnet. Trampestien vil ikke blive befæstet, men tænkes etableret
ved førstegangsslåning/rydning og efterfølgende vedligeholdt via slitage fra besøgende.

•

Vandkikkert ihestedammen.
Hestedammen er navnet på den dam, der er placeret umiddelbart op til Skovsgaards Entrecenter og Cafe. Der tænkes etableret en bro ud i Hestedammen. Broen vil være i alt max. 5,5 meter lang og afsluttes med en flydende ponton
med en hyttefadslignende vandkikkert facilitet. Der tænkes ved bredden etableret infostander om dammens padder og andre ferskvandsdyr. Projektet udføres ved hovedbygningen.

•

•

• Vådområde, græsningsenge øst for Rebjerg sø. Som næste fase arbejdes der på at etablere en periodevis vådere græsnings-eng i forlængelse af Rebjerg Sø fra Ivars Bro mod øst
til parkeringspladsen ved stranden. Der tænkes etableret op stemninger til hævning af
vandstanden i de 3 sidegrene til Påø Bæk. Projektet forudsættes senere detailplanlagt således, at området i en længere periode i forårsperioden og efterårsperioden vil være mere
vandlidende, idet muligheden for at opretholde afgræsning om sommeren forudsættes opretholdt i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne .
Danmarks Naturfredningsforening har yderligere oplyst, at Påø Enge i dag er oversvømmet i perioden oktober-april, hvor slusen ved Påø Bæk holdes lukket. Fra maj til september holdes slusen åben af hensyn til afledning af vand fra de bagved liggende marker.
Formålet med projektet er forlængelse af den periode i forsommeren, hvor de nordlige
arealer af Påø Enge er våde, med henblik på forbedring af ynglebetingelserne for den
vilde fauna.
•

Efterfølgende godkendelse af indretning af cafe på Skovsgaard. Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at man havde nedsat en tænketank i 1996-1998, som bestod af forskellige sydfynske interesser for at gøre området mere turistvenligt og interessant. Tænketankens arbejde førte til, at Danmarks Naturfredningsforening
i samarbejde
med offentlige fonde indrettede mejeribygningen på gården til entrecenter og cafe. Entrecentret var nødvendigt, dels for at museets personale skulle have et sted at formidle
det, der foregik på Skovsgaard, dels var cafeen nødvendig for folk, der kom for at besøge stedet. Cafeen, der blev færdiggjort i 1998, har kun åbent i museets åbningsperiode. Den har et meget begrænset sortiment. Den drives så vidt muligt økologisk. Stedets
placering gør, at de mennesker, der kommer til stedet, ønsker at købe noget at drikke,
og et alternativ vil være at opstille en Coca-Cola automat, som det er sket i museets ud-
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stilIingsbygning i Bagenkop. I de sidste 4 sæsoner har godset været besøgt af 10-15.000
mennesker om året, og der bliver betalt entre for at komme ind og se udstillingerne.
Der er i samarbejde med Sydlangelands Museum oprettet et vognmuseum i hestestalden,
skovbrugsmuseum i havehuset, karetmagerværksted og sidst oprettet et tyendemuseum i
kælderetagen og på førstesalen i hovedbygningen.
• Formidlingsværksted i Skovsgaards gamle svinestald. Formidlingsværkstedet ønskes
indrettet i en tidligere staldbygning og skal benyttes i forbindelse med formidling af
våd-områder, der har til formål at styrke interessen for naturen omkring Skovsgaard og
bringe fokus på den måde, man bruger jorden. Tanken er, at man på formidlingsværkstedet kan låne effekter til at bruge i naturen.
Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse på ejendommen.

•

Fyns Amt henledte på mødet indledningsvis til amtets skrivelse af 31. oktober 2002, hvoraf bl.a. fremgår, at et fugletårn og et infocenter må anses for at være omfattet af forbuddet
mod opstilling af faste anlæg, boder, master og lignende i fredningskendelsen. Fredningsnævnet har imidlertid givet dispensation til et mindre toiletskur , og amtet har ingen indvendinger imod, at der dispenseres til tårnet og infocentret, idet der er tale om små, simple
bygninger, som ikke får nogen væsentlig betydning for landskabsbilledet eller betydning
for ejendommens fortsatte drift som landbrugsejendom. Trarnpestierne kræver ikke dispensation fra fredningen, med mindre de belægges med grus.
En bro i voldgraven med en havkikkert kan opfattes som et fremmedelement i voldgraven
og forudsætter vel også Kulturarvsstyrelsens dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 12.
Hævning af vandstanden på græsnings-enge strider ikke mod fredningen, såfremt engene
fortsat kan og skal afgræsses.

•

Cafeen står derimod i sammenhæng med en række foranstaltninger, som klart vil stride
mod fredningens formål. Man kan vel ikke forestille sig, at der kunne dispenseres til en
campingplads, motorbane og lignende. Cafeen er dog lavet i en eksisterende bygning, og
der er et mindre, udendørs serveringsareal (på kanten af voldgraven). Endvidere er der nu
etableret et større museumsområde, hvortil der kræves entre.
Man bør derfor overveje, om ejendommens samlede drift, bl.a. som et større "turistcenter" , kan rummes indenfor de eksisterende fredningsbestemmelser.
Under mødet udtalte amtets repræsentant, at man fra amtets side ikke har indvendinger
mod nogen af de ansøgte punkter, men under henvisning til det oplyste i skrivelsen mener
man, at der kun skal meddeles en tidsbegrænset tilladelse, idet ejendommen har undergået
en sådan ændring, at der bør udarbejdes 'et nyt fredningsforslag, hvor man nærmere præciserer, hvad formålet med fredningen er. Der bør derfor meddeles en tidsbegrænsning på
max. 2 år.
Skov- og Naturstyrelsen har i skrivelse af 17. juni 2002 udtalt:
"
1. Fugletårn.
Der kan være ide i at etablere fugletårn på det pågældende sted, og vi har ikke

"
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bemærkninger til ideen, men konkret oplyses alene, at fugletårnet skal være 6kantet. Fugletårnet skal på det pågældende sted, hvorfra der ikke kan ses andre
anlæg, være tilpasset landskabet i useende og materialer, farver m. v. En nøjere
beskrivelse af projektet vil være en forudsætning for, vi herfra kan udtale os
endeligt.
2. Infostander ved P-plads.
Der er i dag en eksisterende infostander ved P-pladsen. Det er vores vurdering.
at såfremt den skal skiftt:s ud, så bør en ny ikke være større end den eksisterende. Baggrunden for denne stramme vurdering er, dels at der er infocenter ved
slottet under en kilometer fra P-pladsen, dels samme argumentation for ydmyghed med indretninger i landskabet sammenholdt med landskabsfredningen.
3. Infostandere langs trampesti.
Dette forslag finder vi ikke bør imødekommes. Det vurderes, at det vil være i
modstrid med fredningen. Det er generelt distriktets holdning, at skilte/infostandere bør opstilles ved eksisterende anlæg (P-pladser m. v.) og ikke ude i naturen. Eneste undtagelse hertil kan være skiltning ved synlige fortidsminder.
4. Omlægning af trampesti.
Ingen bemærkninger, men det kan blive svært at kanalisere besøgendes færdsel,
så den ikke følger søkanten.
5. Søkikkert.
Ingen bemærkninger.
6. Vandstandshævning på enge øst for Rebjerg Sø.
Ved besigtigelse af engene var der ikke udsat kreaturer til afgræsning, og engene henlå uden afgræsning. Fredningen stiller krav om, at engene skal afgræsses, og såfremt der sker vandstandshævning, må det sikres, at afgræsningen
fortsat kan ske. Det var en vigtig baggrund for den frivillige fredning af Skovsgaard, at engene skulle afgræsses. Det kan eksempelvis ske ved at medtage lidt
højjord i det afgræssede område, så det måske bliver mere attraktivt for eventuelle forpagtere, eller ikke hæve vandstanden mere, end at der fortsat kan ske
afgræsning. Det vurderes, at vandstandshævningen primært ønskes af hensyn
til at bedre forholdene for fuglelivet. Det bør dog forinden sikres, at det ikke
vil forringe eventuelle botaniske værdier ved en påtænkt vandstandshævning.
Naturfredningsforeningen
foreslår, at vanden varieres over sommeren for at
muliggøre afgræsning sent på året. Der bør måske også ske lidt erfaringsopsamling fra andre naturgenopretningsprojekter , hvor vandstanden varierer over
sommeren, idet det er distriktets indtryk, at erfaringerne ikke alle steder har
været særlig gode, og at engene let kan ændre karakter, såfremt afgræsning ikke sker fra medio maj.
"
Styrelsen var ikke repræsenteret

•
-

under mødet.

Skovsgårdfonden,
som skal påse, at godset overholder servitutbestemmelserne, har i skrivelse af 30. september 2002 udtalt, at fonden er bekendt med og fuldt ud accepterer den
cafeteriadrift, der sker fra en bygning beliggende i nærheden af godsets hovedbygning.

-

--------_.
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Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet anbefalede på
mødet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant oplyste på mødet, at fredningen mangler
en formålsbestemmelser , og man arbejder i foreningen med en ændring af fredningsbestemmelserne og vil komme med et ændringsforslag til fredningen inden længe til fredningsnævnet.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved en samlet dispensation til det ansøgte. Tilladelsen og
den efterfølgende godkendelse af cafeteriet er tidsbegrænset til den 15. januar 2004 og betinget af, at der inden denne dato fremkommer et nyt forslag fra Danmarks Naturfredningsforening til nye fredningsbestemmelser og en præcisering af fredningens formål.
Fredningsnævnet finder generelt, at det ansøgte er fornuftigt og udført på en god måde og
med et godt formål, der ikke ses at stride mod fredningen. Efter omstændighederne har
fredningsnævnet tiltrådt en efterfølgende godkendelse af cafeen, der ikke virker synlig og
er nænsomt indrettet i eksisterende bygninger, således at cafeen kan blive liggende indtil
15. januar 2004.
Fredningsnævnet finder, at ejendommen har undergået en sådan ændring, at der er behov
for en justering af fredningsbestemmelserne og præcisering af fredningens formål.
Ved afgørelsen har fredningsnævnet lagt vægt på, at Skovsgaardfonden, der er indsat af afdøde Ellen Fuglede til at påse, at godsets fortsatte drift sker i overensstemmelse med de
servitutter, der er på ejendommen, har tiltrådt ændringerne.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

e

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.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er

nyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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