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Fredning i Fyn s amt.

Lokalitet: Egeskov Slots omgivelser

Kommune: Ryslinge
Soqn Kværndrup Reg. nr.: 477-02-02

1: 25.000

Ejer Privat

• Areal

Fredet

ca. 50 ha

FN 15/5-1963
OFN 24/3-1964

Formål Landskabsbevaring.

Indhold : Der må ikke uden samtykke fra Nationalmuseet og fredningsnævnet
opføres nogen bygninger eller foretages væsentlige ændringer i
den eksisterende bebyggelse. Den ubebyggede del af det fredede
område må ikke anvende~ til andre erhverv end landbrug. Der må
ikke anbringes skure, boder m.m., ligesom der ikke må foretages
beplantning, der hindrer udsigten til Egeskov Slot. Lindealleen
fra hovedvejen nordpå mod Egeskov Slot fredes.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1964, den 24. marts, afsagde Overfredningsnævnet følgen-
de

k e n d e l s e
i sag nr. 1674/63 vedrørende fredning af Egeskov slots omgivelser.

I den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den 15.
maj 1963 afsagte kendelse hedder det:

-e
"Den 17. og 21. april 1961 blev der mellem kammerherre, hofjæg-

jægermester, greve Gregers Ahlefeldt-Bille og naturfredningsnævnet for
Svendborg amt indgået en overenskomst om fredning af Egeskov slots om-
giveIser, hvorved der pålagdes matr.nr. 14a, Egeskov by, Kværndrup
sogn, og matr.nr. l~, Egeskov hovedgård indskrænkendebestemmelser med
hensyn til bebyggelse og benyttelse.

Det hedder i overenskomstens post 4:
"Det er fra ejerens side en forudsætning for fredningens

la opretholdelse, at der snarest muligt pålægges den gamle skoles areal
matr.nr. 18~ og 18~, Egeskov by, Kværndrup sogn, tilsvarende frednings-
bestemmelser. Er sådan fredning af skolens areal og bygninger
ikke gennemført senest inden udgangen af året 1962, er ejeren beret-
tiget til at opsige de ejendommen ifølge foranstående pålagte forplig-
telser med eet års varsel til en l. januar."

Efter overenskomstens indgåelse har fredningsnævnet ført
forhandlinger med Kværndrup sogneråd om den nævnte fredning af matr.
nr. 18e og 18d. Da disse forhandlinger har været resultatløse, har
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fredningsnævnet fremsat følgende forslag til fredning af Egeskov slots
omgivelser:

l.

Fredningen omfatter matr.nr. 14~, 18E og 18d af Egeskov bY9
Kværndrup sogn, og en del af matr.nr. l~, Egeskov hovedgård, Kværndrup
sogn, således som afgrænset på vedhæftede kort.

2.
Indenfor det fredede område må der ikke uden samtykke fra

Nationalmuseet og naturfredningsnævnet opføres nogen bygning eller
foretages væsentlige ændringer i den eksisterende bebyggelse. Bort-
set fr.a slottet kan eksisterende bygninger dog frit nedrives.

3.
Den ubebyggede del af det fredede område må ikke anvendes

til andre erhverv end landbrug, havebrug eller gartneri og må ikke be-
nyttes til oplagsplads for varer, der ikke naturligt henhører til disse
erhverv. Der må ikke på det ~redede område anbringes skure, boder,
master eller andre skæmme~de indretninger, ligesom der ikke må opstil-
les reklameskilte eller foretages beplantning, der hindrer udsigten til
Egeskov slot fra de veje, der begrænser det fredede område.

4.
Lindealleen fra hovedvejen nordpå mod Egeskov slot fredes.

Træer, der går ud, eller som det er nødvendigt at fælde på grund af
alder, erstattes med nye ved ejerens foranstaltning.

5.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Svendborg amts-

rådskreds, forsåvidt angår post 2 dog tillige Nationalmuseet.
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på en række møder, til

hvilke ejendommenes ejere og panthavere har været indkaldt på den i
naturfredningslovens § lo, stk. 2, foreskrevne måde. Om møderne er der
endvidere givet meddelelse til Nationalmuseet, Svendborg amtsråd og
Kværndrup sogneråd.

Ejerne af Egeskov gods, hvorunder matr.nr. 14~, Egeskov by,
og matr.nr. l~, Egeskov hovedgård hører, greve Gregers Ahlefeldt-Laur-
vig-Bille og greve Claus Ahlefeldt-Laurvig-Bille har erklæret sig enig
i, at fredningen sker i overensstemmelse med forslaget og har ikke gjort
krav på erstatning.

Ingen af panthaverne i de nævnte matrikelnumre har givet møde
eller fremsat krav på erstatning.

Ejeren af matr.nr. 18~ og 18~ af Egeskov by, Kværndrup sogn,
fru Liisa Helena Sørensen har protesteret mod fredningen og har, så-

" fremt den gennemføres, påstået sig tilkendt 40.000 kr. i erstatning,
idet hun har oplyst, at hun har købt ejendommen, for at hendes mand kan

•
flytte en af ham drevet fabriksvirksomhed til denne.

Matr.nr. 18~ og 18d er behæftet således:
0stifternes Kreditforening 45.000 kr.
0stifternes Land-Hypothekforening 20.300 kr.

Kværndrup kommune
Ejerpantebrev

73.950 kr.
30.000 kr.

tiltransporteret Investerings-aktieselskabet
af 1958, Sct.Annæ Plads 22, København K.
Kværndrup sogneråd har som panthaver sluttet sig til fru

Sørensens påstand og har krævet erstatningen udbetalt til sognerådet.
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Investerings-aktieselskabet af 1958 har ligeledes sluttet
sig til fru Sørensens påstand, men har påstået en eventuelt erstatning
fordelt mellem panthaverne.

Fru Sørensen har sluttet sig til der~e påstand.
0stifternes Kreditforening og 0stifternes Land-Hypothekfor-

ening har erklæret sig enig i, at erstatningen udbetales til Kværn-
drup sogneråd til afskrivning på sognerådets pantebrev i ejendommen.

Fredningsnævnet finder, at det af fredningsforslaget omfat-
tede område på grund af dets skønhed, beliggenhed og ejendommelighed
har så væsentlig betydning for almenheden, at det i medfør af natur-
fredningslovens § l, stk. l, bør fredes i overensstemmelse med for-
slaget.

Den fru Liisa Helena Sørensen tilkommende erstatning fast-

,
sættes til 20.000 kr. Det er herved taget i betragtning, dels at
hele det under matr.nr. 18~ og 18~ hørende areal ligger inden for en
afstand af 100 meter fra hovedvej nr. 8, og derfor allerede er under-
givet den af naturfredningslovens § 25, stk. 4, følgende indskrænkning
med hensyn til bebyggelse, dels at fru Sørensen, da hlh~ erhvervede e-
jendommen, var bekendt med, at der havde været forhandlet om fredning
af ejendommen.

I overensstemmelse med den af Kværndrup sogneråd derom ned-
lagte påstand, vil erstatningen være at udbetale til sognerådet.

Erstatningen udredes som nedenfor bestemt.
Kendelsen vj.l være at tinglyse på de nedenfor anførte ejen-

domme med prioritet forud for pantegæld.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Svendborg amtsråds-
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kredsr for såvidt angår frednings~estemmelsernes post 2 ~og tillige
Nationalmuseet. l'

Konklusionen er sålydende~

og en del af matr,nr. }~$ Egeskov hoveogå~d7 Kværndlup 80&~) således
som afgrænset på vedhæ:f..'tedekort, fredes som oV8Lfor nærmere fastsat.

ErstatninGen for fredn.~ngc"l 3.f lI'atr,~lr.l8~ 06 l8d fast-
sættes til 20,000 kr, med rent8 5% po2. fra denne kendeIses afsigelse
til betaling sker~ hvilket tcløb vil ,,-æreat udbet;ale -ej.lKværndrup
sogneraOd +_i1 afs"rl"lnl'110jJ~~~ " O ()"Je-y-'o'l"'" '" .?\.I·n1-\·~c~'· .j O""I""';')"'f'lr'Ylv _ 1'_ _ t:> ........ lo.,) 51. ..J_ "l \. C- d lo..; ~ .) ~ L~_ \I • _ \J J _J_ \.... .~ __ ., .,)

Af erstatningsudgiften uerecle:-:-statskassen 3/L~ e11er 15&000
kro~ medens resten 5.000 kr. udredes af Svendborg 3mtsfond og ue i amts-
rådskredsen værende køb8tæ~er i forh0ld til indbygsertal ved sidst ~f-
fentliggjorte folketælling,"

Kendelsen er indbragt for Ove:.fredl1i~lgsr~('·)"T..'le-t;.:.Fl':?0. fvl l' ~_:f..' ~.ov
om naturfredning § 19, s~k, 3, og tillige påanke'c af fl·i.l J,1.J ''':;'1. EeJJ:na
Sørensen - med tilladelse af ministeri e~ ;or l:,lltvrel:2..ec.~'"'..li:se:endJr
samt af Investeringsaktieselskabet af 1958 som pan~h~vcr,

Overfreoning~I1ævnet har den ae coep+"""~'eT'l 96':; "e~l'",..l.'; c-p.'. dLI....... ~....., 'Jc' .....J....~J.i_ -- ./ U ~- 6"-u-'U '-"

pågældende arealer og ba~ herunder fn~hand19t mCQ de i sagen interesse-

sen~ nationalm~seet samt rep~æsentanter for Da~th0v8rL8 i ffi2tronr. 18Q
og 18§~7 Egeskov by, Kværndl"up SOg...1: K"\'"æY'ndrul.Jl,-or:n:lille og ovennævnte
Inves-terings2::t:'o2'Jlskab.
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Overfredningsnævnet finder, at fredningsnævnet s kendelse i
henhold til de deri anførte grunde bør stadfæstes med følgende ændrin-
ger, om hVilke der i forbindelse æed besigtigelsen samt under senere
forhandlinger er opnået enighed med såvel sagens parter samt pantha-
verne:
l. Fredningsservituttens § 2 ændres således, at sidste pkt. om for-
bud mod nedrivning af bygninger udgår, idet dette spørgsmål afgøres
ved særlig deklaration med nationalmuseet som påtaleberettiget.
2. En på matr.nr. 18Q og l8d bag skolebygningen beliggende garage
må ombygges til svejse~um.
3. Det i fredningsservituttens § 3 indførte forbud mod reklame-
skiltning ændres derhen, at skiltning, der alene angiver virksomhedens
art, er tilladt, såfremt den i forvejen anmeldes over for det påtale-
berettigede fredningsn~\m.
4. Den ejeren af matr.nr. 18Q og 18g tilkommende erstatning fast-
sættes til 25.000 kr.
5. Nævnte erstatningsbeløb udbetales i sin helhed til panthaveren,
Kværndrup kommune.

Et kort nr. SV 114, udvisende grænserne for det fredede areal,
der ialt andrager ca 50 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsn~\net for Svendborg amtsrådskreds den 15.

maj 1963 afsagte kendelse om fredning af Egeskov slots omgivelser
stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer.

I erstatning til ejeren af matr.nr. l8Q og 18~, Egeskov by,
Kværndrup sogn, fru Liisa Helena Sørensen, udredes 25.000 kr., med
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renter 5% p.a. fra 15. maj 1963, til betaling sker, hvilket beløb i

sin helhed vil være at udbetale til Kværndrup kommune til afskrivning
på kommunens pantebrev i ejendommen.

Af erstatningsbeløbet udreder statskassen 3/4, medens 1/4
udredes af Svendborg amtsfond og de i amtsrådskredsen værende købstæ-
der i forhold til indbyggerantal ved sidst offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~ Garde



; I

I III t:'II!. i REG. N~!-?9'9'>:f ti I'!- \1 ,1~1 ~' ~ I , , _________J
' , - - - - - - - - - - - - - - - - -.J - - - - ._. .J I

l/ - --1rJffiiP!i/fT//1l///1l/!f!J/I71IIl11I/!I!!/I!/fII!JiI/fJ11I{I/Ø!J/llll!ll1lJØf!//lIrll///Il11I/////////J/////////lII///////IJ///l
IIJ

/
Il11I

///Il@:f, c.. øl/1/1!/. ~ '~rl ~;
'~ liiI ~ \

•

fa

Ilulsgård. ... ----- -- .......

/

/

~ /
, /

/
/ o J/ houedgarC(.

/
Egeskov

/
lY!.

~ 1.c.',- J s:-
I ~, '~

I~

'~{~
I

I
f
I
I

I
/
I
I
I
/
I
I,
l

- -iii

I

- -. - - - - - -- -..-.-/ r I

/ J •

/ I
l I
I I
I I
I I
/ I
I 1
I I
I I
'1&
l t ~
I l
I I
I I
, 1
I I
/ I
I 1
, 1
I I
I ,
I I,

NaturfredningSkOn~ul~ntens kontor
København d. 14.. ..

By: EGESKOV

Sogn: KVÆRNDRUP

Plan nr. SV. 114

I

Ege. *c;u by

~OR fREDET AREAL1/////////////11 GR PC.N 5 E



FREDNINGSNÆVNET>



•

l=ULDT UD \ o F\\)

År 1963 den 15. maj afsagde naturfredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds sålydende

KENDELSE:

i fredningssag nr. 83/1960 Fredning af Egeskov slots
omgivelser.• Den 17. og 21. april 1961 blev der mellem kammerherre,

hofjægermester, greve Gregers Ahlefeldt-Bille og naturfrednings--
nævnet for Svendborg amt indgået en overenskomst om fredning af
Egeskov slots omgivelser, hvorved der pålagdes matr .nr. 14 a Ege--,

skov by, Kværndrup sogn, og matr.nr. l ~ Egeskov hovedgård ind-
skrænkende bestemmelser med hensyn til bebyggelse og benyttelse.

Det hedder i overenskomstens post 4:
If Det er fra ejerens side en forudsætning for frednin-

gens opretholdelse, at der snarest muligt pålægges den gamle sko-
les areal matr.nr. 18 ~ og 18 d Egeskov by, Kværndrup sogn, til-

4t svarende fredningsbestemmelser .••.•.•••• Er sådan fredning af

fI

e
e

skolens areal og bygninger ikke gennemført senest inden udgangen
af året 1962, er ejeren berettiget til at opsige de ejendommen
ifølge foranstående pålagte forpligtelser med eet års varsel til
en l. januar. If

Efter overenskomstens indgåelse har fredningsnævnet ført
forhandlinger med Kværndrup sogneråd om den nævnte fredning af

,~~ matr.nr. 18 c og 18 d. Da disse forhandlinger har været resul tat·-
~ løse, har fredningsnævnet fremsat følgende forslag til fredning af

~
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REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS

Egensevej 1) . Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG. den 14 • 12 •89

Journal nr.: r r s. 345/89

Nævnet har d.d. tilskrevet
Ryslinge kommune
Graabjergvej '3A
5856 Ryslinge

Ved skrivelse af 2. november 1989 har kommunen ansøgt om fred-
ningsnævnets efterfølgende godkendelse af anlæggelse af en pum-
pestation på matr.nr. 14-a Egeskov by, Kværndrup.

Det fremgår af ansøgningen,at pumpestationen er udført som et
underjordisk anlæg, dog således at elinstallationer er udført
i et skab, der er placeret ved siden af pumpestationen.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse i_henho~ til
naturfredningslovens § 47-Skovbyggelinien og § 34,idet ejen-
dommen er omfattet af Over fredningsnævnet s fredningskendelse
af 24. marts 1964.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra landskabsaf-
delingen, der i skrivelse af 27. november 1989 blandt andet
har udtalt:

"I henhold til kendelsen pkt. 3 må der ikke inden for det
fredede område uden samtykke fra Nationalmuseet, nu Plan-
styrelsen, og fredningsnævnet anbringes skure, boder, master
eller andre skæmmende indretninger,ligesom der ikke må opstil-
les reklameskilte eller foretages beplantning, der hindrer
udsigten til Egeskov Slot fra de veje, der begrænser det frede-
de område.

Fra matr. nr. 14-a ønskes udstykket 2 parceller for etable-
ring af 2 underjordiske pumpestationer med tilhørende elskab
og antenne, der er placeret i terræn og ved pumpestationen.-

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I ~ U/r ,00 0/
Akt. nr. ~~,
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Forvaltningen for teknik og miljø, landskabsafdelingen, har
intet al indvende mod etablering af ovenstående, idet man
finder, at det ansøgte ikke vil hindre udsigten til Egeskov
Slot. Samtidig hermed kan landskabsafdelingen anbefale, at.
projektet godkendes efter § 47 i lov om naturfredning."

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har
besluttet efterfølgende at godkende den anlagte pumpesta-
tion i henhold til naturfredningslovens § 47 og § 34.

Nævnet har underrettet Fyns Amtskommunes landskabsafdeling
m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for
Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden S år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

~ræL.9~
Hans Chr. Poulsen

formand

Skov- og naturstyrelsen
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Modtaget I
Skov-ogNaturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS

\

1 2 SEP. 1990

-~_.
5700 SVENDBORG, den 10.9.1990
Jouroal nr.: Fr s. 142/199 O .Nævnet har d. d. Ulskrevet

Ryslinge kommune,
Graabjergvej 3A,
5856 Ryslinge.

Ved skrivelse af 31. maj 1990 (j. nr. R 37A) har Ryslinge kommune
ansøgt nævnet om tillagelse til detail kloakering ved Egeskov.,

i
Dete fremgår af skrivelsen, at der foruden tidligere udførte pum-
pestationer skal etableres en pumpestation på grunden, hvor Ege-
skov Gade nr. 12 ligger. Selve pumpestationen er udført under
jorden, således at det kun er dækslet, der bliver synligt. Derud-
over skal der opsættes et skab til el-automatik og overvågnings-
udstyr.

Det ansøgte kræver
turfredningslovens
dommen er omfattet
24. marts 1964 .

fredningsnævnets tilladelse i henhold til na-
§ 47 - skovbyggelinien - og § 34, idet ejen-
ef Overfredningsnævnets fredningskendelse af

Fredningsnævnet har
skabsafdeling, der
landskabsafdelingen

indhentet en udtalelse fra Fyns Amts land-
i skrivelse af 17. juli 1990 har udtalt, at

kan enbefale, at projektet godkendes.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele tilladelse til det ansøgte, jfr. naturfredningslo-
vens § 34 og naturfredningsInvens § 47.

Et nævnsmedlem har ved besigtigelse konstateret, at pumpestatio-
ttJ nen allerede er anlagt. Fredningsnævnet finder det særdeles uhel-

\ ~1:.n~,~"~:~::'i(C1~( l

f-~~-:\ -'c!:.: ~~"';.c.::::.: .,-•. ~~:~";,

"', ~r; ) !;>///7 . (X"C:/
;·.rl fl' re; l-

. . . .. 2
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digt, at pumpestationen er anlagt, inden nævnets tilladelse fore-
ligger og påtaler derfor det skete.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er med-
delt de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmar-
ken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Fyns amtsråd, primærkommunen,
Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen, jfr.
naturfredningslovens § 58.

~ et.JJ?Jk<--
Hans Chr. Poulsen

formand

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 2 SEP. 1990

'
r'.r~,",~n'J- _

• , ' -~. I 1 p
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS

Egeosevej l ~ • Telefon (09) 21 1693

Landinspektør Lars Nørgaard
Stations vej 11
5750 Ringe

5700 SVENDBORG, den 7/2 1991

Journal nr.: FS. 8/1991

Vedr. j. nr. 902120 udstykning af matr. nr. 14-a Egeskov by,
Kværndrup.,
Ved skrivelse af 10. januar 1990 har De anmodet om at frastykke

ien parcel på 161 m2 fra matr. nr. 14-a, der er omfattet af Over-
fredningsnævntes fredningskendelse af 24. marts 1964. Parcellen
er endvidere omfattet af naturfredningslovens § 47. Arsagen til
udstykningen er, at parcellen ønskes afhændet til Ryslinge kom-
mune, der har etableret pumpestation på den. Pumpestationen blev
ulovligt opført, men ved skrivelse af 10. september 1990 til Rys-
linge kommune gav fredningsnævnet efterfølgende tilladelse til
dens bibeholdelse i henhold til naturfredningslovens § 47 og § 34 .

• Fredningsnævnet skal herved meddeJe tilladelse til den ansøgte
udstykning på betingelse af

at der mellem pumpestationen og den private vej, som den ligger
ved, plantes buske af en art, som forekommer naturligt i området,
og som efter udvoksning har en højde, så de kan sløre pumpestati-
onen, og

at eventuelt markering i terrænet af den øvrige del af skellet
rundt om parcellen sker ved samme beplantning.

Nævnet har underrettet Ryslinge kommune, Fyns Amtskommunes land-

tit N::i1j(1winisterl"[
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skabsafdeling med flere, 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 § 58 stk. 6.

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

,
j~f4.~~
Hans Chr. Poulsen

formand

Skov og Naturstyrelsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS 5700 SVENDBORG. deo 10/6 1991

Nævnet har d.d. tilskrevet Jouroalnr.: Frs. 67/1991

Ryslinge Kommune
Teknisk Forvaltning
Graabjergvej 3 A
5856 Ryslinge

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 2 JUNI 1991

e
e
e

Ved skrivelse af 19. marts 1991 har De på vegne godsejer Claus
Ahlefeldt, Egeskov Slot, ansøgt om fredningsnævnets tilladelse
til at udføre følgende:

1) Indretning af informationsbureau og kiosk i nuværende garage-
bygning.

2) Opførelse af ny toiletbygning og anlæg af informationsområde
med tavler.

Begge dele beliggende på det nuværende parkeringsareal syd for
hovedindgangen til slotshaven, beliggende på ejendommen matr. nr.
1 a Egeskov Hovedgaard, Kværndrup .• Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnsdeklaration af 24.
marts 1964 om Egeskov Slots omgivelser, hvorfor fredningsnævnets
tilladelse i henhold til naturfredningslovens § 34 er nødvendig.

PlanstyreIsen har i skrivelse af 15. april 1991 bl.a. udtalt:

"
I den forbindelse skal det herved meddeles, at Plansty-
reIsen for så vidt er indforstået med, at de foreslåede
arbejder bringes til udførelse, såfremt det forudsættes:

at taget
vingesten

-010
o o o t1\11Jømlmstene

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN l"'t II (t.tf:) ~.2b
Akt. nr. ,

på den nye toiletbygning udføres med røde
i gammel dansk format, hvor rygningssten
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lægges i mørtel på traditionel måde,
at taget over de to informationstavler udføres med
pap og ikke med tegl, som foreslået, da der er tale
om en overdækning og ikke en egentlig bygning samt,
at der mellem den foreslåede flisebelægning og de to
bygninger etableres en overgangszone på ca. 40 cm med
pigget bro eller en tilsvarende belægning."

landskabsafdelingen har i skrivelse af 18. aprjl 1991 udtalt:

"Bygningen ønskes opført på et areal, der er omfattet af
skovbyggelinien, samt Overfredningsnævnets kendelse af
24. marts 1964.

e
e
e

I henhold til kendeIsens punkt 2 må der ikke uden sam-
tykke fra Nationalmuseet, nu PlanstyreIsen, opføres no-
gen bygninger inden for det fredede område, jfr. punkt 3
må der ikke anbringes skure, boder, master eller andre
skæmmende indretninger på det fredede areal.
Landskabsafdelingen har vurderet, at opførelse af en ny
toiletbygning samt etablering af et informationsområde
med opstilling af 2 overdækkede informationstavler på
matr. nr. 14 d (parkeringsareal) ved indgang til park
mv. ikke vil medføre nogen væsentlig synsmæssig sammen-
hæng mellem det ansøgte og Egeskov slot, hvorfor land-
skabsafdelingen ikke har nogen indvendinger mod etable-
ring af det ansøgte."

Ryslinge Kommune har i skrivelse af 30. april 1991 tiltrådt de af
PlanstyreIsen stillede vilkår.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i hen-
hold til naturfredningslovens § 47 - skovbyggelinien - og i hen-
hold til naturfredningslovens § 34. Fredningsnævnets tilladelse
meddeles på de af PlanstyreIsen i skrivelse af 15. april 1991e stillede betingelser, hvilke betingelser er citeret ovenfor.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
amtskommunes Landskabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan ind-
bringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4
uger, jfr. naturfredningslovens § 58, stk. 6.



I

Tilladelsen bortfalder, sAfremt den ikke er udnyttet inden 5 Ar
fra tilladelsen s meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 8.

~ (Lr.æ~~
Hans Chr. Poulsen

formand

lif

tlkov og Naturstyrelsen

e
e

•



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
__ Toftevej 31, S610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 SS 20

Dato: 1. september 1993
Joumalnr.: frs. 21/1993

Ryslinge Kommune
Teknisk Forvaltning
Graabjergvej 3A
5856 Ryslinge '. '::: ~""

Ved skrivelse af 9. februar 1993 har kommunen på vegne ejeren af
Egeskov Gods, Michael greve Ahlefeldt, ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til at indrette en primitiv teltplads på det tidligere
haveareal til "Poul Skyttes Hus" på ejen~ommen matr. nr. 14-d E-
geskov by, Kvæ~ndrup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24.
marts 1964, hvoraf bl.a. fremgår, at der indenfor det fredede om-
råde ikke uden samtykke fr~ Nationalmuseet og naturfredningsnæv-
net må opføres nogen bygning eller foretages væsentlige ændrin-
ger i den eksisterende bebyggelse, og at der ikke må anbringes
skure, boder, master eller andre skæmmende indretninger, ligesom
der ikke må opstilles reklameskilte eller foretages beplantning,
der hindrer udsigten til Egeskov Slot fra de veje, der begrænser
det fredede område.

Fyns Amtskommune har i skrivelse ~f 29. marts 1993 meddelt tilla-,.
delse til det ansøgte på viss& nærmere angivne betingelser, her-
under bl.a., at der ikke måtte etableres toiletter og vaskeplads
i "Poul Skyttes Hus".

Nævnet har herefter afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet blev det oplyst, at amtet efterfølgende har ændret

I'J. J 1/7- -CC'":2 G
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sin tilladelse således, at der må indrettes toiletter og
plads i "Poul Skyttes Hus".

vaske-

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i med-
før af naturfredningslovens § 50, stk. 1, idet det ansøgte ikke
ses at stride mod fredningens formål.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen mg ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

-~~
formand

lit
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520
Dato: 4. marts 1999

Journal nr.: Frs. 12/98

Ryslinge kommune
Teknisk Afdeling
Graabjergvej 3A
5856 Ryslinge

.#
Vedr.: J. nr. 02.00.01P21-0132.
Ved skrivelse af 12. marts 1998 har Ryslinge kommune fremsendt en ansøgning fra
rådgivende ingeniør Jørgen Braad, Hasserisvej 110, 9000 Aalborg, om tilladelse til af
opføre en 1.134 m2 stor halmlade og fyrrumsbygning i forbindelse med eksisterende
bebyggelse på ejendommen matr. nr. 2-a m.fl. Egeskov Hovedgård, Kværndrup.

Laden er vist på vedlagte tegninger.

Ejendommen er fredet i henhold tilOverfredningsnævnets kendelse af 24. marts 1964,
hvorefter det i henhold til § 2 fremgår, at der ikke må opføres ny bebyggelse uden sam-
tykke fra Nationalmuseet og fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 27. marts
1998 har udtalt, at Fyns Amt finder, at selvom der er tale om en stor bygning, vil den i
størrelse ikke afvige fra, hvad der ellers findes på ejendommen. Bygningen skal benyttes
til ejendommens drift. Fyns Amt har derfor ikke indvendinger imod det ansøgte.

Naturforvaltningskontoret har i skrivelse af 3. juli 1998 bl.a. udtalt:

Det fremgår af sagen, at halmladen placeres umiddelbart op til fredningsgrænsen i den
nordvestlige del af det fredede område sammenbygget med den eksisterende røde træla-
de. Tilkørslen til laden sker fra den eksisterende vej gennem ladens vestgavl.

Styrelsen finder, at en direkte sammenbygning af halmladen og den eksisterende røde
trælade er uheldig og skal anbefale, at bygningerne holdes adskilt ved at rykke laden
nogle få meter mod syd og vest, hvorved laden tillige vil blive mindre synlig set fra
parken.

Styrelsen skal endvidere anbefale, at den eksisterende træbevoksning på nord- og østsi-
den af den påtænkte lade i videst muligt omfang bevares eller om nødvendigt gentil-
plantes.

"

Ryslinge kommune har i en supplerende skrivelse af 10. juli 1998 udtalt:
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e Som fortsættelse af brev herfra af 12. marts 1998 angående opførelse af halmlade med
fyrrum i forbindelse med eks. drifts bygninger på Egeskov Gods, Egeskov Gade 18,
Kværndrup, fra fredningsnævnet med brev af 6. juli 1998 anmodet Ryslinge Kommune
om en udtalelse om følgende:

l) Skov- og Naturstyrelsens anbefaling af at laden flyttes nogle få meter mod syd og
vest samt i videst muligt omfang at bibeholde træbevoksning på nord- og østside, eller
om nødvendigt gentilplantning.

I denne anledning skal bygnings- og brandmyndighederne herved oplyse, at vi herfra
ikke har noget at indvende imod det ovennævnte.

Dog bør halmladen ikke placeres tættere på de eks. driftsbygninger mod syd end 25
meter af brandmæssige hensyn.

"

Fredningsnævnet har herefter forelagt ændringsforslagene fra Naturforvaltningskontoret
for Jørgen Braad A/S. Denne har i skrivelse af 23. februar 1999 bl.a. udtalt:

På vegne af bygherre, godsejer Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Egeskov, skal
jeg hermed meddele, at vi kan acceptere de rejste forslag fra Skov- og Naturstyrelsens
side i skrivelse af 03.07.98 om at rykke laden nogle få meter mod syd og vest i forhold
til projektplanerne, og samtidig at respektere ønsket fra Ryslinge kommune i skrivelse af
10.07.98 om, at laden ikke rykkes nærmere end 25 m fra de eksisterende driftsbygnin-
ger mod syd.

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på betingelse af,

e at laden rykkes nogle få meter mod syd og vest i forhold til projektplanerne, således at
der ikke sker en faktisk sammenbygning af halmladen og den eksisterende røde træ-
lade,

at laden ikke rykkes nærmere end 25 meter fra de eksisterende driftsbygninger mod syd,
og

at den eksisterende træbevoksning på nord- og østside n af den påtænkte lade i videst
muligt omfang bevares eller om nødvendigt genplantes.

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

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

~t~f
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31,5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520
Dato: 8. marts 2001

Journal nr.: Frs. 4612000
Deres j. nr. 8-70-51-8-477-4-2000

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 25. september 2000 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning om for-
håndsgodkendelse af en tilbygning til Egeskov Plejehjem fra Alex Poulsens Arkitekt-
kontor A/S, der har fremsendt ansøgningen på vegne Direktoratet for Kriminalforsor-
gen.

Det drejer sig om udvidelse af en tilbygning, som fredningsnævnet tidligere i 1981
meddelte dispensation til.

Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 24. marts 1964. Inden for
det fredede område må der ikke uden samtykke fra Nationalmuseet og fredningsnævnet
opføres nogen bygning eller foretages væsentlige ændringer i den eksisterende bebyg-
gelse.

Det fremgår af fredningsnævnets begrundelse for fredningen, at "området på grund· af
dets skønhed, beliggenhed og ejendommelighed har så væsentlig betydning for almen-
heden, at det i medfør af daværende naturfredningslovs § 1, stk. l, bør fredes i over-
ensstemmelse med forslaget" .

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse.

Under besigtigelsen konstaterede s det, at afstanden mellem den ansøgte tilbygning og
Egeskov Slot er ca. 700-800 meter.

Fyns Amt og Ryslinge kommune har ikke haft indvendinger mod det ansøgte.

Skov- og Naturstyrelsen har på vegne Nationalmuseet i skrivelse af 16. februar 2001
udtalt, at styrelsen ikke finder det ansøgte i strid med fredningens formål, hvorfor sty-
relsen kan støtte, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Danmarks Narurfredningsforening har udtalt, at man ikke har indvendinger mod det an-
søgte.

Ejeren af Egeskov Slot, greve Michael Ahlefeldt, har udtalt sig imod, at der meddeles
dispensation og anført, at der er tale om en frivillig fredning, der gælder hele området.
Fredningen har til formål at gavne Egeskov, og udbygningen vil ikke gavne Egeskov, og
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en udvidelse af bygningen med det formål, at der skal være fængselsbygning tæt på en
af Danmarks største turistattraktioner vil ikke være til fordel for Egeskov. Det er for-
målet med anvendelsen, man primært er imod; men også selve udvidelsen, idet en ud-
videlse på 4 meter heller ikke er gavnlig.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet det ansøgte ikke kan ses
at komme i strid med fredningens formål allerede på grund af den betydelige afstand,
der er mellem Egeskov Slot og den beskedne tilbygning.

Fredningsnævnet skal bemærke, at det alene er tilbygningen, fredningsnævnet har kom-
petence til at tage stilling til. Fredningsnævnet har ikke kompetence til i henhold til
fredningskendelsen at tage stilling til hvilket formål, bygningen anvendes til.

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

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

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

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

L.~f~



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520 Dato: 17. oktober 2002
Journal nr.: Frs. 19/2002

Deres j.nr.: 02.00.01P21.0732
Ryslinge kommune
Teknisk Afdeling
Graabjergvej 3 A
5856 Ryslinge

•
Ved skrivelse af 11. april 2002 har kommunen på vegne Kontraktpension Fyn, Bøjdenvej
32, Kværndrup, anmodet fredningsnævnet om tilladelse til at opføre en dobbelt carport i
forbindelse med eksisterende bebyggelse på ejendommen matr. nr. l8-c og l8-d Egeskov
by, Kværndrup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24. marts 1964, hvorefter
der ikke må opføres nye bygninger uden fredningsnævnets samtykke.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Egeskov Slot og Fyns Statsskovdistrikt, der
begge har udtalt, at de ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Endvidere har nævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der ligeledes har udtalt, at
amtet ikke har indvendinger mod det ansøgte og yderligere oplyst, at carporten ingen ind-
flydelse vil få på oplevelsen af landskabet omkring Egeskov. Carporten opføres i det fjer-
neste hjørne i forhold til slottet (der er ingen synsmæssig sammenhæng) og er delvis skjult
bag beplantning og eksisterende bebyggelse.

Fredningsnævnet skal udtale:

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

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 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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Dato: 8. juli 2004
Journal nr.: Frs. 11/2004

Ryslinge kommune
Teknisk Afdeling
Graabjergvej 3A
5856 Ryslinge

Ved brev af 19. februar 2004 har De på vegne Birte og Bent Andersen ansøgt om fred-
ningsnævnets tilladelse til på ejendommen matr. nr. 14-k Egeskov by, Kværndrup, belig-
gende Egeskov Gade 3, Kværndrup, at nedrive bestående udhusbebyggelse og efterfølgen-
de opføre en 44 m2 stor garage.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 13. april 2004 har
udtalt:

Den påtænkte garagebygning placeres på samme sted som et eksisterende ud-
hus, der fjernes.

Efter Miljø- og Arealafdelingens vurdering vil den nye bygning ikke hindre
indblikket til Egeskov Slot eller kunne ses i sammenhæng med slottet p.g.a. ek-
sisterende bygninger, dels på den aktuelle ejendom, dels på Holmegyden, jf.
vedlagte kortskitsel1uftfoto. Ydermere skærmes indblikket til slottet fra sydsyd-
øst til nordnordøst af bevoksningen i slotshaven.

En dispensation fra fredningen til den påtænkte garage, der får en rygningshøj-
de på ca. 3,8 m, vil derfor efter Miljø- og Arealafdelingens vurdering ikke stri-
de mod fredningens formål, og afdelingen skal derfor ikke udtale sig mod pro-
jektet.

Det bemærkes, at der på beliggenhedsplanen er angivet en havestue i vinklen
mellem hovedbygningens to fløje, men ansøgningen omfatter ikke denne have-
stue. Denne udtalelse vedrører derfor ikke havestuen, men samme betragtnin-
ger som ovenfor om garagen ville i givet fald gøre sig gældende, under forbe-
hold af dens udseende.

11

Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt, der har
udtalt, at distriktet ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Ejendommen er fredet i henhold tilOverfredningsnævnets kendelse af 24. marts 1964.
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på betingelse af, at den be-
stående udhusbebyggelse nedrives. Herefter fmdes det ansøgte ikke at stride mod frednin-
gens formål, idet ændringen vil medføre en forbedring afbygningsmassen.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet imedfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

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

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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   Afgørelse af 2. marts 2016 
 
 
Ansøgning om dispensation til etablering af gang- og cykelsti langs Bøjdenvejen ved Kværndrup samt 
etablering af grussti langs alléen til Egeskov Slot 
 
Da projekterne er sammenhængende har fredningsnævnet med ansøgernes tiltræden besluttet at 
behandle sagerne under et.  
 
Vejdirektoratet har via NIRAS den 1. december 2015 sendt en ansøgning (FN-FYN-47-2015) om 
dispensation fra fredningen af Egeskov stengærder til etablering af en gang- og cykelsti med tilhørende 
anlæg langs Bøjdenvejen ved Kværndrup.  
 
Stendigerne berøres på følgende matr.nr. 2a, 2m, 2l og 1o Egeskov Hgd., Kværndrup.  
 
Endvidere berører anlæg af en buslomme fredningen af Egeskov slot, idet buslommen anlægges fra 
vejsiden og nogle meter ind over matr. nr. 14a Egeskov by, Kværndrup.  
 
Egeskov Slot har den 4. december 2015 ansøgt (FN-FYN-49-2015) om fredningsnævnets dispensation fra 
fredningen af Egeskov slot til at anlægge en grussti langs Egeskov Slots fredede allé. Alléen skal anlægges på 
landsbrugsjord langs med og i niveau med alléen på adressen Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup.  
 
 Stien anlægges på landbrugsjord med matr.nr. 14a Egeskov by, Kværndrup.  
 
Sagsfremstilling 
 
Vedr. anlæg af gang- og cykelsti 
 
Vejdirektoratet oplyser følgende om baggrunden for ansøgningen: 
 
”Formålet med projektet er at anlægge en kombineret gang- og cykelsti langs Bøjdenvejen på strækningen 
fra Kværndrup Station i øst til Slots Alléen ved Egeskov Slot,  og cykelsti herfra til Grønnebjergvej i vest. 
 
Vejdirektoratet ønsker at opføre en gang- og cykelsti for at sikre bløde trafikanter, da Bøjdenvejen er tæt 
trafikeret grundet mange gæster til Egeskov Slot. 
 
I Faaborg-Midtfyns Kommuneplan 2013-2025 er det beskrevet, at cykelstier langs det overordnede vejnet er 
et væsentligt anlægsområde i kommunen. Desuden er udbygning af de lokale cykelstier af stor betydning for 
trafiksikkerheden. 
 

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172008 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-47-2015 og 49-2015 
Dato: 3. marts 2016 



Et godt stisystem har betydning for: 
• Lokalbefolkningens valg af transportsystem 
• Trafiksikre skoleveje 
• Turisme og folkesundhed 

 
Anlæggelse af en kombineret gang- og cykelsti langs Bøjdenvejen mellem Kværndrup Station og 
Grønnebjergvej er dermed en realisering af kommuneplanen. 
 
Stiprojektet vil omfatte følgende: 

1. Udvidelse af asfaltbelægningen i Kværndrup mellem jernbaneoverskæring og nyt krydsningspunkt 
for stitrafikanter fra nord od syd placeret mellem byport og indkørsel til fjernvarmeværket, således 
at der etableres 1,5m bred cykelbane i begge vejsider og et fortov langs den nordlige cykelbane. 

2. Vejudvidelse og støttehelle for enkeltrettet stikrydsning i vest-grænsen af Kværndrup. 
3. Dobbeltrettet fællessti (3m bred) fra stikrydsning syd for vejen på markarealerne, så eksisterende 

stendige ikke berøres af det langsgående tracé. 
4. Vejudvidelse og støttehelle for dobbeltrettet stikrydsning samt 2 buslommer ved Slotsalléen til 

Egeskov Slot i vestgrænsen af Kværndrup. 
5. Dobbeltrettet cykelsti (2,5m bred) fra stikrydsning ved Slotsalléen til Grønnebjergvej. 

 
Krydsningshellens placering er begrundet i, at hellen af trafiksikkerhedsmæssige årsager skal placeres i 
tilstrækkelig afstand fra Banekrydsningen.” 
 
Egeskov Slot oplyser i ansøgningen, at Egeskov Slot som ejer af arealet ønsker at forlænge Vejdirektoratets 
anlæg af en kombineret gang- og cykelsti langs Bøjdenvejen på strækningen fra Kværndrup Station i øst 
forbi Egeskov Slot og sluttende ved Grønnebjergvej i vest, samt første del af grussti langs Egeskov Slots Allé. 
Stien skal opføres for at sikre bløde trafikanter på især Bøjdenvejen, der er trafikeret grundet mange 
gæster til Egeskov Slot.  
 
Stien anlægges som grussti og er i niveau med nuværende vej, der fører op til slottets indgang. Stien vil ikke 
berøre den fredede lindeallé, og stien vil efter ansøgerens opfattelse ikke ændre på oplevelsen af 
landskabet omkring Egeskov Slot eller hindre fri udsigt til slottet fra vejene omkring Egeskov Slot.  
 
Stien bliver anlagt på ydersiden af lindetræerne. Vejdirektoratet anlægger de første 50 m, og Egeskov Slot 
står for anlæggelse af den øvrige del af stien, så den fører helt op til indgangen til slottet. Anlægsarbejdet 
ventes igangsat i april 2016.  
 
Det fremgår af Vejdirektoratets ansøgning med fotos, at der søges om dispensation til at foretage indgreb i 
stendigerne således: 
 
”Nord for Bøjdenvejen berøres den østlige del af stendiget af stianlæget, således at ca. 32 m af diget søges 
nedlagt (km 25+745 – 25+778). Diget erkendes ikke over terræn jf. foto 1 og 2. I den vestlige del kan diget 
erkendes med ca. 2 sten over terræn jf. foto 2 og 3 På sydsiden af Bøjdenvejen berøres stendiget af 
vejudvidelsen og den krydsende sti fra nord og indslusning af østgående sti på matr.nr. 2m Egeskov Hgd., 
Kværndrup, så ca. 63 m af diget søges nedlagt (km 25+754 – 25+817). I den østlige del af den strækning af 
det sydlige dige, som søges nedlagt, kan diget erkendes med ca. 2 sten over terræn jf. foto 5 og 6, og i den 
vestlige del kan diget erkendes med ca. 3 - 4 sten over terræn jf. foto 7 og 8. På strækningen udgør diget i 
dag den ene side af vejgrøften. Det vurderes, at skaden på de biologiske og kulturhistoriske interesser ved 
en dispensation til projektet er yderst begrænsede. Hertil kommer, at der i nogen udstrækning kompenseres 
herfor ved at der retableres ca. 52 m af det sydlige dige langs Bøjdenvejen. Dette bliver muligt i forbindelse 
med nedlæggelse af 6 markoverkørsler. Retableringen vil ske med de sten, der forventes at være nedgravet 
i markoverkørslerne samt materiale fra de dele af digerne, der nedlægges i projektet. Sten fra det nedlagte 
dige anvendes ved restaureringen, se i øvrigt nedenfor om ’Retablering af stendiger’.” 



”I tabellen er givet en oversigt over, på hvilke matrikler, der nedlægges og retableres 
dele af digerne. 
Matrikel Steder hvor 

dige udgår 
er hvor dige reetableres 
Der vil sammenlagt blive nedlagt ca. 95 m dige, og der vil blive retableret svarende til ca. 52 m dige. 
 
Retablering af diger 
Hvor stengærderne retableres, vil de blive opbygget iht. principperne i Normer og vejledninger for 
anlægsgartnerarbejde 2010 og med de sten, der forventes at være nedgravet i markoverkørslerne samt 
materiale fra de dele af digerne, der nedlægges i projektet. 
Stengærdet opbygges så stenens overflade hælder bagud ind i muren, med et smig på minimum 15%. 
Fugerne er uden store huller. Hver sten hviler på to andre i vinkler på 120 grader. Frasorterede sten bruges 
som bagfyld. Sten fra det nedlagte dige anvendes således, at stenenes orientering bibeholdes.” 
 
Der er vedlagt et kort over den planlagte stiføring og sammenhængen mellem Vejdirektoratets stianlæg og 
stien ved Egeskov slot. På kortet ses endvidere anlægget af buslommen ved Egeskov slot.   
 
Fredningen 
 
Fredningen af stendigerne ved Egeskov er sket ved fredningsoverenskomst af 2. august 1957. Fredningen 
omfatter  ”Samtlige  stengærder, der er helt eller delvis beliggende på ejendommen, og som løber enten i 
dennes skel eller langs offentlig eller privat vej eller som hegn om skov. Stengærderne må herefter ikke 
fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke må borttages sten derfra. Der må ikke pløjes eller graves så tæt ind 
til dem, at de udsættes for ødelæggelse.” 
 
Egeskov Slotspark og lindealléen op til slottet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 24. marts 
1964. Fredningen indeholder blandt andet følgende bestemmelse om benyttelse: 
 
”Den ubebyggede del af det fredede område må ikke anvendes til andre erhverv end landbrug, havebrug 
eller gartneri og må ikke benyttes til oplagsplads for varer, der ikke naturligt henhører til disse erhverv. Der 
må ikke på det fredede område anbringes skure, boder, master eller andre skæmmende indretninger, 
ligesom der ikke må opstilles reklameskilte eller foretages beplantning, der hindrer udsigten til Egeskov slot 
fra de veje, der begrænser det fredede område.” 
 
Høringer 
 
Faaborg-Midtfyn kommune har den 5. januar 2016 i et høringssvar stærkt anbefalet ansøgningen. 
Kommunen anfører desuden: 



 
”Med henvisning til, at stien anlægges uden at berører Alléen og i niveau med nuværende vej vurderer 
kommunen, at anlæggelse af stien ikke vil stride mod formålet med fredningen. Det samlede projekt med 
anlæggelse af gang og cykelsti fra Kværndrup til Egeskov Slot anses for at være et meget vigtigt projekt dels 
af trafiksikkerhedsmæssige grunde og dels for at skabe gode forhold for besøgende og turister til 
kommunen.” 
 
Naturstyrelsen har i udtalelse af 5. januar 2016 vedr. indgreb i stendigerne blandt andet udtalt: 
 
”Fredningens formål er klart at sikre diget, og der er forbud mod fjernelse. Det er dog Naturstyrelsens 
vurdering, at da det drejer sig om forholdsvis korte delstrækninger af et længere sammenhængende dige, vil 
det ansøgte kunne gennemføres via en dispensation uanset bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 5 om videregående afvigelser fra en fredning.  
 
Da der er tale om en meget begrænset del af et længere digeforløb vurderer Naturstyrelsen, at fjernelse af 
de mindre delstrækninger, som fremgår af ansøgningen, ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Dette 
specielt også da der retableres nye dele af diget.” 
 
Naturstyrelsen har i udtalelse af 6. januar 2016 vedrørende grusstien til Egeskov Slot lagt vægt på, at det 
fremgår, at vejens allétræer ikke vil blive berørt af stianlægget. Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens 
vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV.  
 
Danmarks Naturfredningsforening i Faaborg-Midtfyn har i høringssvar af 7. januar 2016 godkendt 
ansøgningen og supplerende anført, at den ”skitserede løsning på placeringen af en sikker cykelsti i forhold 
til stendigerne virker fornuftig, samtidig med at der foretages restaurering af stendiget, hvor det er 
påkrævet. ” 
 
Sagerne er af fredningsnævnet behandlet ved en besigtigelse, der fandt sted den 26. februar 2016. Såvel 
digerne som forholdene ved krydsningsfeltet i Kværndrup, der placeres lige ved indkørslen til Kværndrup 
Fjernvarme, som forholdene ved Egeskov slot blev besigtiget, ligesom fredningsnævnet sammen med de 
mødende besigtigede de berørte diger. Såvel ejeren af Egeskov slot, Faaborg Kommune som ansøgerne og 
repræsentanter fra DN, Faaborg-Midtfyn og Dansk Ornitologisk forening havde lejlighed til at fremkomme 
med deres synspunkter, inden fredningsnævnet drøftede sagen.  
 
Det blev under besigtigelsen og ved oplysninger fra ansøgerne og Faaborg Kommune klart, at Bøjdenvejen 
er en meget trafikeret men smal landevej uden asfalteret rabat til cyklister og gående. Der køres stærkt på 
strækningen. Ved Egeskov slots indkørsel er der et busstoppested, men ingen buslomme, så bussen holder 
på landevejen og foretager af- og pålæsning. Passagerne skal stige direkte ned på en smal græsrabat.  
 
Vejdirektoratets repræsentant oplyste, at buslommen ved Egeskov slots indkørsel vil betyde, at vejen på 
det sted udvides med ca. 9 meter ind på marken. Der skal i den forbindelse flyttes en gammel mil-sten, der 
står ved indkørslen til Egeskov slot.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
De største indgreb i de fredede stendiger vil ske på det sted, hvor der skal etableres et krydsningsfelt kort 
før udkørslen fra Kværndrup. På det sted er der i forvejen en udkørsel fra en større industriejendom, 
Kværndrup Fjernvarme, og diget er på det sted hverken på syd- eller nordsiden et markant 
landskabselement. På sydsiden ligger diget for foden af en skråning tilsyneladende dannet ved opfyldning, 
hvorfor der på den strækning ikke er tale om et fritstående dige. På nordsiden vil indgrebet ske ved starten 



af et langt dige, hvor diget her i starten er delvis nedbrudt. Begge diger er kraftigt overgroet med høje 
buske. Der er samlet set tale om indgreb i en meget begrænset del af længere diger.  
 
Fredningsnævnet har noteret sig, at Vejdirektoratet og Egeskov slot vil gennemføre projekterne på en 
skånsom måde, hvor der bliver taget hensyn til digernes forløb i landskabet og udsigten til Egeskov slot.  
 
Ved Egeskov slots indkørsel er der kun tale om indgreb i diget over en kort strækning, ligeledes ved enden 
af diget. Indgrebet vil derfor ikke påvirke indtrykket af et samlet digeforløb langs landevejen.  
 
Fredningsnævnet finder, at hensynet til trafiksikkerheden vejer særdeles tungt i forhold til Vejdirektoratets 
ansøgning, herunder i forhold til etablering af buslommen ved indkørslen til slottet. På det sted, hvor 
buslommen etableres, er der ikke stendige og etableringen sker ved at øge bredden af en skåning. Dette 
sker på den side af alléen, hvor også slottets parkeringsplads er beliggende. Det er således ikke 
skæmmende på en måde, som er i strid med fredningens formål. Det samme gælder placeringen af 
grusstien, idet den bliver anlagt på landbrugsjord langs alléens træer uden at berøre disse.  
 
Da projekterne med etablering af gang- og cykelsti langs Bøjdenvejen fra Kværndrup til Egeskov slot og 
anlæg af en grussti langs alléen til Egeskov slot af disse grunde ikke vil stride mod formålet i de to 
fredninger, giver et enigt fredningsnævn dispensation til det ansøgte.  
 
Dispensationen er givet i med medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der er nævnt i lovens § 86. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt. 
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der 
også er nærmere vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er afsluttet.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.  
 
 

 
Anni Højmark 
formand 
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Afgørelse af 24. marts 2021 
 
Dispensation til udvidelse af eksisterende landbrugsbygning ved Egeskov Slot 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har ved mails af 29. september 2020 og 7. oktober 2020 fremsendt en 
ansøgning på vegne af lodsejeren om dispensation til udvidelse af en eksisterende landbrugsbygning ved 
Egeskov Slot på matr.nr. 1a Egeskov Hgd, Kværndrup med adressen Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup. 
 
Sagsfremstilling 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har i fremsendelsesmailen af 29. september 2020 oplyst følgende: 
 
”… 
Bygningen der ønskes opført, skal anvendes til landbrugsdriften og vil ikke hindre udsigten til Egeskov slot, 
da den opføres som en mindre tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der er ingen synsmæssig 
sammenhæng til slottet, da der ligger en 4 længet bebyggelse mellem slottet og den eksisterende 
landbrugsbygning, hvor tilbygningen ønskes opført. 
 
Fåborg Midtfyn kommune indstiller hermed det ansøgte til fredningsnævnets godkendelse. 
…” 
 
Vedhæftet kommunens mail er tegningsmateriale vedrørende den ansøgte tilbygning og et luftfoto, der 
viser placeringen af tilbygningen. Af tegningsmaterialet fremgår det, at tilbygningen vil have et areal på 117 
m2 og en udvendig højde på 3,5 meter stigende til 4,5 meter ind mod den eksisterende bygning, svarende 
til undersiden af den eksisterende bygnings tagudhæng. Tilbygningen vil blive udført i træ og med støbt 
sokkel. 
 
Ved mail af 20. januar 2021 har Faaborg Midtfyn Kommune oplyst, at taget på den ansøgte bygning vil blive 
belagt med rødbrune eternittagplader eller sort tagpap, samt at væggene vil blive udført med 
træbeklædning, som males rødbrun svarende til de øvrige bygninger, som også er beklædt med træ.  
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Placeringen af det ansøgte er vist med blå prik og fredningen er vist med skravering.  
 
Fredningen 
 
Området ligger inden for fredningen af Egeskov Slot, der blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 
24. marts 1964. Fredningen indeholder følgende bestemmelser af relevans for sagen: 
 
”… 
 

2. 
Inden for det fredede område må der ikke uden samtykke fra Nationalmuseet og 

Naturfredningsnævnet opføres nogen bygning eller foretages væsentlige ændringer i den eksisterende 
bebyggelse.  
 

3. 
Den ubebyggede del af det fredede område må ikke anvendes til andre erhverv end 

landbrug, havebrug eller gartneri og må ikke benyttes til oplagsplads for varer, der ikke naturligt henhører 
til disse erhverv. Der må ikke på det fredede område anbringes skure, boder, master eller andre skæm-
mende indretninger, ligesom der ikke må opstilles reklameskilte eller foretages beplantning, der hindrer 
udsigten til Egeskov slot fra de veje, der begrænser det fredede område. 
…” 
 
Høring 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har i mail af 7. oktober 2020 videre oplyst følgende: 
 
”… 
Natura 2000 og bilag IV-arter 



Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De 
planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 
og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig 
påvirkning på et Natura 2000-område. 
Det er kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil 
påvirke Natura 2000 områder, eller Bilag IV-arter, da det opføres i herregårdens eksisterende driftsområde. 
…” 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 5. januar 2020 udtalt, at sagen synes fuldt belyst, og at styrelsen ikke har 
yderligere bemærkninger. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Den ansøgte tilbygning skal anvendes til godsets landbrugsdrift og vil både set fra vejen og fra slottet ligge 
skjult bag andre bygninger. På denne baggrund og under hensyn til det oplyste om størrelsen og 
materialevalget på den ansøgte tilbygning finder et enigt fredningsnævn, at det ansøgte ikke vil stride mod 
fredningens formål, herunder hindre udsigten til Egeskov. Det meddeles derfor dispensation som ansøgt. 
 
Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke 
til hinder for den meddelte dispensation. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

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

 
Anni Højmark 
formand 
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