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J.li1a.tr.nr.
2!:!! :Nr. Broby og Vøjstrup
byer, Nr. Broby sogn.
Anmelder:Nuturfrednings~vnet

for

Svendborg amt, Tinghuset,Svandbor~
Stempel- og gebyrfri i henhold
til 10vbekg.nr.194 af 16/6 1961.

F R E D N I N G S O V E R E N S K 0 M S T •
I dnledning

naturfredningsnævnet

af at Det særlige Bygnillgssyn har anmodet

for Svendborg amt om at søge gelmemført

ning af den i klasse B fredede Nr. Broby ~ræsteg~rds
ledes at det landskabelige
kun bevares,

,
•

milieu, hvortil bYGningerne

tilbyder Nr. Broby sogns menighedsrdd

at.'

~~lr~':';,;.Ullll.l.s1,Griets
Godkendelse

l:

de t til '::'Jrwsteg<..irden
hørende

en fred-

omgivelser,

så-

er knyttede

under forbehold

at frede
areal matr .nr. 2 aa Nr. Broby og

Vojotru,1Jbyer, Nr. Broby soen, suledes at arealets nuværende
tilst~ld som landbrugs jord ikke m~ ændres uden tilladelse
oJta'li:..>0 Ey..;nia:.:,ssyn
')3 Eatur.lreuningsnavnet,

le·t;skal kunne indrettes
et omklædningsrum,

~t

fra Det

id.c. t c.er dog pu area-

et sportsanlu:g uden unden bebyggelse

end

efter en plan godkendt af naturfrednings-

nævnet. Fredl.dnc;en skal ikke -være til hinder for ombygLing af
præsteg~den

eller opførelse

embedet. Kirkeministeriet
administreres

myndigheder,

afgørelse

og ombygninger

2: den langs indkørslen

til brug for præste-

træffer, salænge de omhandlede

af de kirkelige

ring fra fredningsnævnet,
tilbygninger

af nybygninger

arealer

efter indhentet erklæ-

om nyplacering

af bygninger,

m.v.,

til præstegården

voksende kastaniealle',

be-

st<..iende
af 26 træer, suledes at disse ingensinde m<..i
fældes el~er
under~iveu

ando~ behandling

end, hvad der efter forstmæssig

er-

2 -

•

faring skønnes nødvendigt

til sikring af træernes bestaen. Uenigheds-

r~det har fortsat det fulde ansvar for træerne og den skade, disse

m~ iv~rks~tte

m~tte forvolue, hvorfor r~det selvstændigt
staltninger,

herunder

eventuel fældning,

SOTh

de foran-

mutte vwre nødvondige

for at afværge, at der p~ grund af tr~ernes ælde eller uheldige vækst
m.v. O~6tur iare for skade p~ omgivelserne.
Nærværende
lir.

overenskomst

Broby og Vøj~tru.v byer, Nr. Broby

de ejendoDlUen pahvilende
ses til ejendo~~ns

I

servitutter,

kan tinglyses pu. matr.nr.
f:J05!J.,

2 ~

idet der med hensyn til

byrder og lJElnteh:
..
:ftolse:rhenvi-

Ohd i tingbogen.

putul.cberettiget er det oE.:..rlige
Bygning s syn vg naturfrednings~vnet

for ~vendborg amt, hver for sig eller i forening.
Foranstuende

til vedtagelse

fredningsoverenskomst

yå Nørre Broby meniehedsruds

tiltrædes

i henhold

møde den 12. decenilier

1963.
l~ørre Broby Illenighedsrud, den 16.uecember

1963.

P.m.v.

,

Oluf Lollesgaard
Tiltrædes.
Sa~lillg Herreds

Provstiudv.

1963.

den 16.deceuber
P.u.v.
Oluf Lollesgaard

r~ltrædes

i hSlilioldtil kirkeministeriets

skrivels~ af 4.

alJril 1~63.
byens Stiftsøvrighed,

Odense den 3l.december

Høirup
Poranstuel~e

K.C.Holm

fredningaoverenskomst

Naturfredningsnævnet
Hiels Lindberg

1/:

B.Rendal

l ,) •

J' : li;.!' l r

tiltrædes:

for Svendborg amt, den lo. januar 1964.

forI:laIld.
.' l '.

1963.

I (~~,
,1

Herluf Rasmussen
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den

12/2 1986

Frs. 140/1985

Journal nr.:

I'-Z-f'b

/ål(

Man har d.d. tllskrevet Nr. Broby Borgerforening
v/Kr. Alkjærsig, Odensevej B, 5672 Broby, således:

BOrgerforeningen
sendt andragende

e

e

har i et gennem

amtskommunen

ansøgt om fredningsnævnets

godkendelse

hertil

ind-

af et projekt

til etablering af en gangbro over Odense A i Nørre Broby og i tilknytning hertil om etablering af en sti forbindelse langs åen.
En del af de arealer, som sti forbindelsen passerer, nemlig
matr. nrne 2-aa og 2-bv, er behæftet med fredningsoverenskomst
af
lo. januar 1964 til sikring af Nørre Broby præstegårds omgivelser,
hvorefter arealets tilstand ikke må ændres uden samtykke af Det
særlige

Bygningssyn og fredningsnævnet.
Endvidere kræver det ansøgte fredningsnævnets
godkendelse
af terrænændringen
langs åen i medfør af naturfredningslovens
§ 478.
Det fremgår, at Fyns amtskommune har godkendt projektet i
medfør af naturfredningslovens
§ 43 og i medfør af vandløbsloven,
dog på visse nærmere betingelser, hvorom henvises til amtskommunens
skrivelse

af 26. juni 19B5.
Amtskommunens
fredningsafdeling

man intet har at erindre
lysninger,

•

mod broanlægget.

at Broby kommune
Menighedsrådet

har indtaget

har samtidig

meddelt,

at

Det fremgår

af sagens

op-

et lignende

har med 5 stemmer

standpunkt.

mod 2 vedtaget

at anbefale

projektet.
Stiftsøvrigheden
ikke vil modsætte
præstegårdens

har for sit vedkommende

sig sti forbindelsen,

areal under forudsætning

udtalt,

når denne anlægges

Fredningsstyrelsen,
som nu udøver Det særlige
beføjelser, har ikke haft bemærkninger
til det ansøgte.
af naturfredningslovens

har herefter

uden for

af, at der ved Borgerforenin-

gens foranstaltning
opsættes hegn mod præstegårdshaven
aftale med menighedsrådet
og provstiudvalget.

Fredningsnævnet

at man

enstemmigt

§§ 34 og 47a at tillade

efter nærmere
Bygningssyns

besluttet
det ansøgte,

i medfør
idet

dette ikke kan komme i strid med formålet med fredningsdeklarationen,
men på betingelse af, at indhegningen af stien, i det omfang hegnet

.J

.:r. F. \'iJ.. -

I~o.

udføres

af trådhegn,

sleres

med en plantning,

f. eks. af eg eller

bøg, som er de træsorter, der findes i præstegårdshaven.
Nævnet har underrettet 8roby kommune, Fyns amtskommunes
fredningsafdeling
afgørelse
fristen,

m.fl.,

der inden 4 uger kan indbringe

for Overfredningsnævnet,

nævnets

om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet
4 uger, jfr. naturfredningslovens
§ 58 stk. 5.
Tilladelsen

bortfalder,

såfremt

af anke-

den ikke er udnyttet

inden

5 år fra tilladeisens meddelelse,
jfr. naturfredningslovens
§ 64 a.
hvilket meddeles under henvisning til fredningsstyrelsens
skr. af 16/1-86
(j.nr. EJ 42-120.)

formand

I

Mdafalfef

J treanlngsstyre

Fredningsstyrelsen

1 't FEB. 1986

Isen
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Man har
Brobyværk,

Ved

tilskrevet

5672

Broby,

tilladelse

over

til

•

udføres

eller

bøg,

som

i henhold

De har
nets

godkendelse

jekt

var

e

meddelt
til

sikring

Udover

andre

ændringer

findes

bærende

til

§

47-a

1987

ansøgt
idet

om fredningsnæv-

det oprindelige

i stålgitterdragere.
konstruktion
efter

fondet

har

ydet

et beløb

til Nørre

af kunstneren

af,

at den

placeringen

Mogens

i henhold

baggrund

Broby

ikke

og stian-

af at Ny Carlsberg-

ansøgt

vedlagte

træ-

på dra-

det oplyste

Borgerforening

Møller,
til

rækværk

af broen

pro-

Denne

i laminerede

er der

har De,på

af eg

(åbyggelinien).

ændringer

Endvidere

omfang

fredningsoverenskomst

forannævnte

idet

i det

f. eks.

er opsat

projektet,

broen

Præstegårds_omgivelser

projekt,

til bærende

til

i præstegårdshaven.

af Nørr~robx

konstruktion

140/85)

åen.

af stien

og der

er uændret.

godkendelse

langs

en plantning

i henhold

ændret

(frs.

og i tilklytning

er indlagt

til

64,

til etablering

brodækket

lægget

af broen

med

af 27. april

er nu ændret

gerne.

Broby

til naturfredningslovens

med

hvori

af et projekt

der

dels

af et lidt

udført

dragere,

ning

sløres

nu ved skrivelse

konstruktion

e
e

1964

Søndervej

1986

af, at indhegningen

er de træsorter,

af 10. januar

februar

af en sti forbindelse

betinget

blev

af 12.

A i Nørre

af trådhegn,

Tilladelsen
og dels

Odense

var

Priisholm,

godkendelse

etablering

Tilladelsen
hegnet

skrivelse

fredningsnævnet

af en gangbro

K.E.

således:

fredningsnævnets

meddelte

arkitekt

1987

nr.:F r s. 116/1987

Journal

d.d.

10/7

den

til udsmyk-

om fredningsnævnets

foto

udviste

udsmykning

foretages.
Fredningsnævnet
landskabsafdeling,
de intet

har

delt

i henhold

migt

meddelt,

med

om sagen

der

i skrivelse

at indvende

Fredningsnævnet
konstruktion

har

samt
til
idet

imod

meddeler
til

den

brevvekslet
af 18.

herved

tilladelse

foreslåede

fredningsdeklarationen.

ansøgte

juni

Fyns
1987

amtskommunes
har udtalt,

at

det ansøgte.

naturfredningslovens
det

med

ikke

til

udsmykning.

§

34 og

ses at komme

såvel

den ændrede

Tilladelsen

§

47-a

er med-

og er enstem-

i strid

med

formålet

...

,.

/

Den af fredningsnævnet
betingelse
Nævnet
afdeling

er

fortsat

m.fl.,

der

Tilladelsen

•

jfr.

inden
ikke

kommune,

4 uger

udnyttes

bortfalder,
meddelelse,

•
e
e

e

Skov-

Broby

naturfredningslovens

fra tilladelsens

februar

1986

stillede

Fyns

kan indbringe

amtskommunes
nævnets

landskabs-

afgørelse

for

om foranstående.

kan

Tilladelsen

af 12.

gældende.

har underrettet

Overfredningsnævnet,
4 uger,

i skrivelse

og Naturstyrelsen

såfremt

før efter
§ 58 stk.

den

ikke

udløbet

af ankefristen,

5.
er udnyttet

jf • naturfredningslovens

inden
§ 64 a .

5 år
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10/10-1990
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kommune,

Østerågade
Nr. Broby,
5672

Frs.

Journal nr.:

den

40,
Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

Broby.

1 6 OKT. 1990

•

•

Ved

skrivelse

fra

Nr. Broby Skytte-

til

opstilling

men matr.
De oplyser

af 17. august

1990 har De fremsendt

en

ansøgning

Gymnastik- og Idrætsforening
om tilladelse
af et 15 m2 klubhus med 8 m2 terrasse på ejendom-

nr. 2 ~

Nr. Broby by, Nr. Broby.

i skrivelsen,

at klubhuset

ønskes opstillet

på et are-

al, der er fredet ved deklaration af 10. januar 1964, og endvidere vil opførelse af klubhuset ske inden for 150 meter fra åbyggelinien,
hvorfor
fredningsnævnets
tilladelse er nødvendig,
dels
efter naturfredningslovens

§ 34 og dels § 47a.

Fredningsnævnet
har indhentet en udtalelse fra landskabsafdelingen, der i skrivelse af 4. september 1990 bl.a. har udtalt:

I

"
Den af kommunen omtalte fredning er tinglyst på den oprindelige
præstegårdsjord,
matr. nr. 2 aa Nr. Broby by, Nr. Broby, men siden er sportspladsen
blevet udskilt som matr. nr. 2 bv smst. Kommunen
har ikke umiddelbart kunnet oplyste, hvornår ændringen
er
sket.
Landskabsafdelingen
har i 1982 i anden sammenhæng konstateret, at
fredningen ikke er tinglyst på matr. nr. 2 bv, hvor det omhandlede klubhus ønskes placeret.
Efter
afdelingens
vurdering vil
eller
ej - være afgørende i strid
der er taget højde for opførelse
delse med sportspladsen,
dog efter

klubhuset dog næppe - fredning
med fredningens indhold,
idet
af et omklædningsrum
i forbinfredningsnævnets
godkendelse.

Af samme grund, samt det forhold, at huset ikke vil kunne ses i
sammenhæng
med Odense A, har vi ingen indvendinger mod en tilla~i1jøministeriet

~mv- og Naturstyrelsen

J.nr.sN1'1-11/1--o~c>1

Akt.nr'b3

• • . ••

2

- 2 delse efter

naturfredningslovens

§ 47 a.

"
Fredningsnævnet
en
og

herved tilladelse

holdes

opføres

i neutrale

i overensstemmelse
farver

og fjernes,

med vedlagte
når brugen

for

Nævnets

afgørelse

kan, senest

4 uger efter

tegninger

ophører

fredningsnævnets
krav herom, dersom husets udseende
lende vedligeholdelse
findes at medføre en skæmmende
området .

og

eller

ved

eller
mangvirkning for

at afgørelsen

er med-

delt de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Fyns Amtsråd, primærkommunen, Danmarks Naturfredningsforening
naturfredningslovens
§ 58.
Eventuelt
udløb.

I

til det ansøgte,

sikkerheds skyld både i henhold til naturfredningslovens
§ 34
naturfredningslovens
§ 47a. Tilladelsen
er betinget
af, at

klubhuset

•

meddeler

byggeri

Såfremt
en klage
tes, førend sagen
Denne

godkendelse

må derfor

og Fredningsstyrelsen,

ikke påbegyndes

inden

jfr.

klagefristens

er indgivet, må nævnets godkendelse
ikke udnyter færdigbehandlet
af Overfredningsnævnet.
bortfalder,

såfremt

den ikke er udnyttet

5 år.

P.n.v.

Hans Christian

SKOV· OG NATURSTYRELSEN

Poulsen

inden

FREDNINGSNÆVNET FOR FYN
Faaborg-Midtfyn Kommune på vegne af
Nørre Broby Sogns Menighedsråd

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70
fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-26-2019
Dato: 9. marts 2020

Afgørelse af 10. marts 2020
Dispensation til at benytte fredet område til cirkusplads mv.
Nørre Broby Sogns Menighedsråd har ved mail af 17. juni 2019 fremsendt af Faaborg-Midtfyn Kommune
ansøgt om dispensation til at anvende matr.nr. 2bv Nr. Broby, Nr. Broby på adressen til Vandstrædet, 5672
Broby til midlertidige arrangementer. Arealet tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune.
Sagsfremstilling
Ansøgeren har i ansøgningen nærmere oplyst:
”…
På vegne af Nørre Broby Menighedsråd anmoder jeg om en mindre ændring omkring brugen af matr.nr.
2bv Nr. Broby By, Nr. Broby – der ifølge efterfølgende dokumenter i forbindelse med fredningen fra 1964 af
Præstegårdens oprindelige jord – matr.nr. 2aa Nr. Broby By, Nr. Broby er blevet udskilt i særskilt matrikel
som sportsplads efter fredningen (2bv).
Således henvises til dokumentet i fredningssagen i forbindelse med opførelse af klubhus i 1982, hvor
”Landskabsafdelingen” har konstateret, at fredningen netop ikke er tinglyst på matr.nr. 2bv.
Gennem tiden har sportspladsen (matr.nr. 2bv) siden 1964 været anvendt til mange formål til gavn og
glæde for hele byen. Der har f.eks. været cirkus og Tivoli på pladsen, været afholdt byfester og
sportsstævner. Der er p.t. udendørs skydeanlæg for bueskytteklubben, og de har været gode naboer
gennem mange år efterhånden. Intet af det har været til gene for præstegården og beboerne.
På menighedsrådets vegne ønskes derfor, at sportspladsen (matr.nr. 2bv) og ikke matr.nr. 2aa fremadrettet
kan anvendes til midlertidige arrangementer som cirkus, tivoli, byfest og sportsstævner af op til 1 uges
varighed. Ved arrangementer skal der alene tillades adgang til arealet via parkeringspladsen på
Østerågade/Vandstrædet og fortsat ikke via Præstegårds Alle og matr.nr. 2aa. Sådan at beboerne i
præstegården ikke pludselig får gæster i haveanlægget.
Efter bedste overbevisning, vil denne ændring dække behovet til glæde og gavn for alle i Nørre Broby, og
samtidig sikre at arealet kan blive brugt. Tillige er parkerings- og udkørselsforholdene gode ud mod
Østerågade.
…”
Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med ansøgningen fremsendt sine bemærkninger ligeledes dateret
den 17. juni 2019. AF kommunens bemærkninger fremgår blandt andet:
”…

Kommunens bemærkninger til ansøgningen.
Arealet er beliggende centralt i Nr. Broby og består af det største sammenhængende grønne område i
Nørre Broby. Arealet er således det eneste grønne areal der kan huse et lidt større cirkus. Dertil kommer at
der er gode parkeringsforhold i tilknytning til arealet.
Faaborg-Midtfyn Kommune er indstillet på som ejer af arealet at give lokalområdet lov til, i et vist omfang,
at benytte arealet til cirkusplads, byfest og sportsstævner m.m.
Arealet benyttes på nuværende tidspunkt som et sportsareal. Fredningsnævnet har den 15. oktober 1990
meddelt tilladelse til opstilling af et klubhus for Nr. Broby Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening på 15 m2
med 8 m2 terrasse på ejendommen matr.nr. 2bv Nr. Broby by, Nr. Broby.
Dele af arealet er samtidig beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 16) til
Odense Å. Midlertidig opstilling af telte, boder, rekvisitter til sportsarrangementer m.m. vurderes dog,
under visse forudsætninger, ikke at kræve en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 16.
Natura 2000 og bilag IV-arter
Arealet er beliggende ca. 90 meter nord for Odense Å der er en del af det internationale
naturbeskyttelsesområde Nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å der er udpeget som
habitatområde H94.
På den pågældende strækning er det dog kun selve vandløbet med brinker der ligger indenfor det
internationale naturbeskyttelsesområde. Udpegningsgrundlaget for området er bl.a. naturtyperne vandløb
med vandplanter samt bræmmer af høje urter langs vandløb.
Det er kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil
påvirke Natura 2000 området eller arter optaget på habitatdirektivets Bilag IV.
…”

På kortet er det omhandlede areal markeret med rødt. Det fredede areal er markeret med skravering.

Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Nr. Broby Præstegård, Odense Å, som blev fredet ved
fredningsoverenskomst af 10. januar 1964. Fredningen indeholder følgende bestemmelser af relevans for
sagen:
”…
I anledning af Det særlige bygningssyn har anmodet naturfredningsnævnet for Svendborg amt om at søge
gennemført en fredning af den i klasse B fredede Nr. Broby præstegårds omgivelser, således at det
landskabelige milieu, hvortil bygningerne er knyttede kan bevares, tilbyder Nr. Broby sogns menighedsråd
under forbehold af Kirkeministeriets godkendelse at frede
1: det til præstegården hørende areal matr.nr. 2aa Nr. Broby og Vøjstrup byer, Nr. Broby sogn, således at
arealets nuværende tilstand som landbrugsjord ikke må ændre uden tilladelse fra Det Særlige
Bygningssyn og naturfredningsnævnet, idet der dog på arealet skal kunne indrettes et sportsanlæg uden
anden bebyggelse end et omklædningsrum, alt efter en plan godkendt af naturfredningenævnet.
Fredningen skal ikke være til hinder for ombygning af præstegården eller opførelse af nybygninger til
brug for præsteembedet. Kirkeministeriet træffer, sålænge de omhandlede arealer administreres af de
kirkelige myndigheder, efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet, afgørelse om nyplacering af
bygninger, tilbygninger og ombygninger m.v.,
…”
Høring
Miljøstyrelsen har i mail af 20. oktober 2019 udtalt blandt andet:
”…
Der søges om tilladelse til, at et større grønt areal; matr.nr. 2 bv Nr. Broby By, Nr. Broby i Faaborg Midtfyn
Kommune i et vist omfang kan benyttes som cirkusplads samt til byfest og sportsstævner m.m., idet det
samtidig oplyses, at arealet allerede benyttes som sportsareal, og at der på arealet findes et klubhus på
15m2.
Det ansøgte er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 10. januar 1964 om fredning af Nr. Broby
Præstegaard, Odense Å. Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at arealets tilstand ikke må ændres
uden tilladelse fra fredningsnævnet, idet der dog på arealet skal kunne indrettes et sportsanlæg.
Den pågældende kendelse omhandler matr.nr. 2 aa Nr. Broby by, Nr. Broby, idet det samtidig af afgørelse
af 15.10.1990 fremgår, at der senere er sket en udstykning af matr.nr. 2 bv. Det fremgår ligeledes, af
nærværende ansøgning, at der fortsat kan være usikkerhed om tinglysningen af fredningen.
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
…”
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig.
Slots- og Kulturstyrelsen (Det særlige Bygningssyn) har ved mail af 25. februar 2020 oplyst, at styrelsen ikke
har indvendinger mod det ansøgte.
Fredningsnævnet har i forbindelse med sagens behandling foretaget besigtigelse den 24. januar 2020.

Faaborg Provsti og Fyens Stift har under besigtigelsen oplyst, at de ikke har indsigelser mod det ansøgte, og
at de ikke ønsker at fremkomme med skriftlige høringssvar.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Der er med det ansøgte tale om kortvarige midlertidige anvendelser af arealet af op til en uges varighed og
til formål, der må anses for at være en naturlig del af anvendelsen af arealet som sportsplads.
Et enigt fredningsnævn finder derfor, at det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Der meddeles
derfor tilladelse i overensstemmelse med det ansøgte
Dispensationen er givet på betingelse af, at det ved arrangementer sikres, at der alene tillades adgang til
arealet via parkeringspladsen på Østerågade/Vandstrædet.
Under hensyn til det i Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger af 17. juni 2019 anførte er
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den meddelte tilladelse.
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt.
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside
www.naevneneshus.dk og www.nmkn.dk.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være
afsluttet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand
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Afgørelse af 1. marts 2022
Dispensation til anlæg af et siddeplateau i Præstehaven.
Faaborg-Midtfyn Kommune har ved mail af 20. april 2021 på vegne af Nr. Broby Menighedsråd søgt om dispensation til etablering af et siddeplateau på matr.nr. 2aa Nr. Broby By, Nr. Broby på adressen Præstegårds Alle 2, 5672 Broby. Ansøgningen erstatter en tidligere fremsendt ansøgning af 19. april 2021.
Sagsfremstilling
Faaborg-Midtfyn Kommune har i ansøgningen vedhæftet fremsendelsesmailen sammen med tegninger benævnt principsnit, situationsplan og plan alle dateret den 9. august 2019 og revideret den 20. december
2021 blandt andet oplyst:
”…
Kommunen har efter aftale med menighedsrådet i mail til fredningsnævnet og Fyns Stift af den 19. april
2021 anmodet om tilsagn til at anlægge et mindre siddeplateau i Præstehaven. Siddeplateauet er en del af
et større projekt med områdefornyelser i Brobyerne. Formålet er at forskønne Brobyerne og fremhæve
smukke natur- og kulturoplevelser i området, herunder Præstehaven og Odense Å. Siddeplateauet giver
mulighed for, at gående kan tage ophold ved åen i behørig respektafstand fra præstens bolig.
Siddeplateauet er placeret omkring de eksisterende træer tæt ved Odense Ås brink i det vestlige hjørne af
matriklen. Det er ved broen ved Østergade. Det er ca. 70 m fra præstens bolig. Siddeplateauet laves i træ.
Det er ca. 13 m i diameter og ca. ½ m højt. Det består af 3-4 siddetrin, som tilpasses det skrånende terræn
ned mod Odense å. Ifølge tegningerne skal terrænet reguleres lidt, så man skal træde op på plateauet.
I mailen af den 19. april 2021 vurderede kommunen, at anlæggelsen af siddeplateauet ikke ville kræve en
dispensation fra fredningsbestemmelserne i fredningen af Nr. Broby Præstegård, Odense Å af den 10. januar 1964 (reg.nr. 03189.00). En nærmere gennemgang af fredningen og de senere dispensationer viser, at
det er præstegårdens landskabelige miljø, der skal bevares. Arealets tilstand må ikke ændres uden tilladelse
fra fredningsnævnet. Der er som konsekvens heraf tidligere meddelt dispensation til at lave en stiforbindelse langs Odense Å og en gangbro over Odense Å i 1986 på matriklen. Kommunen vurderer på den baggrund, at etableringen af siddeplateauet kræver en dispensation fra fredningsbestemmelserne. Siddeplateauet vil være synligt i landskabet og vil ændre arealets tilstand.
Kommunen vurderer, at ændringen af arealets tilstand er forholdsvis lille. Siddeplateauet passer ind i miljøet omkring Odense Å og præstegården med stien langs åen og parkeringspladsen ude mod vejen.
…”
Det fremgår af de vedhæftede tegninger, at de i ansøgningsmailen nævnte siddetrin er i forskellig niveauer
med højder mellem 19,95 cm og 20,15 cm. Terrænet reguleres ind mod den ene side af plateauet og der
kantes med slotsgrus.

Det ansøgtes omtrentlige placering er vist med en blå prik. Fredningen er vist med gul streg. NATURA 2000 Nr. 114 –
Habitatområde H 98 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å er vist med grønne tern.

Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Nr. Broby Præstegård, Odense Å, der blev fredet ved fredningsoverenskomst tiltrådt af fredningsnævnet den 10. januar 1964. Fredningen har følgende bestemmelser af betydning for sagen:
”…
I anledning af at Det særlige Bygningssyn har anmodet naturfredningsnævnet for Svendborg amt om at
søge gennemført en fredning af den i klasse B fredede Nr. Broby præstegårds omgivelser, således at det
landskabelige milieu, hvortil bygningerne er knyttede kun bevares, tilbyder Nr. Broby sogns menighedsråd
under forbehold at af kirkeministeriets godkendelse at frede
1: det til præstegården hørende areal matr.nr. 2 aa Nr. Broby og Vøjstrup byer, Nr. Broby sogn, således at
arealets nuværende tilstand som landbrugs jord ikke må ændres uden tilladelse fra Det særlige Bygningssyn og naturfredningsnævnet;
…
Fredningen skal ikke være til hinder for ombygning af præstegårde eller opførelse af nybygninger til brug
for præsteembedet.
…”

Høring

Faaborg-Midtfyn Kommune har i udtalelse om Natura 2000-0mrådet og bilag VI arter af 29. april 2021
blandt andet udtalt:
”…
Siddeplateauet placeres i det sydvestlige hjørne af matriklen. Det placeres altså tæt på brinken af Odense
Å.
Odense Å er udpeget som habitatområde H98: Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å både
ovenfor og nedenfor fredningen. Området er bl.a. udpeget for naturtyperne vandløb med vandplanter og
bræmmer med høje urter langs vandløb og for arterne odder og bæklampret.
Det er kommunens vurdering, at etableringen af et siddeplateau ikke påvirker naturtypen vandløbet med
vandplanter og arten bæklampret. Etableringen af siddeplateauet kan påvirke naturtypen bræmmer med
høje urter langs vandløb, hvis siddeplateauet ikke placeres udenfor den naturtype.
En besigtigelse af området har vist, at skellet mellem ”haven” og bræmmen i dag bestemmes af, hvor der
slås græs. Den naturlige bræmme langs vandløbet domineres derefter af rød hestehov. Arten rød hestehov
kan betragtes som næsten invasiv, fordi den skygger anden vegetation væk i bræmmen. Kommunen vurderer på den baggrund, at siddeplateauet ikke vil påvirke naturtypen bræmmer med høje urter langs vandløb
negativt. Udstrækningen af Natura 2000-området følger i øvrigt grænsen mellem ”haven” og vandløbets
brink.
DMU rapport nr. 635 om udbredelsen af arter på Habitatdirektivets bilag IV viser, at der er fundet spidssnudet frø, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben og stor vandsalamander øst for Nørre Broby og spidssnudet frø, stor vandsalamander, dværgflagermus, sydflagermus, vandflagermus, langøret flagermus og
markfirben vest for Nørre Broby.
Kommunen vurderer, at dette område ikke er egnet som yngle eller rasteområde for arterne spidssnudet
frø, markfirben og stor vandsalamander. Kommunen vurderer, at etableringen af et siddeplateau ikke vil
påvirke yngle- eller rasteområder for arter af flagermus. Flagermus vil også stadig kunne fouragere i området selvom, der etableres et siddeplateau. Kommunen vurderer, at etableringen af siddeplateauet ikke vil
påvirke yngle- eller rasteområder for odder. Odder holder sig normalt til uforstyrrede områder af vandløb,
der er omgivet af naturområder af høj kvalitet. Odder er ikke fundet i dette område ifølge DMUs rapport,
men der kunne være gode muligheder for odder i naturområderne på begge sider af Nørre Broby.
…”
Faaborg-Midtfyn Kommune har telefonisk oplyst, at det ansøgte ligger inden for åbeskyttelseslinjen og
uden for NATURA-2000-Området, men tæt på dette.
De kirkelige myndigheder ved Fyns stift har i mail af 22. juni 2021 oplyst, at der ikke er bemærkninger til det
ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig.
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Under hensyn til placeringen af det ansøgte ca. 70 meter fra Præstegården og i det sydvestlige hjørne af
matriklen samt til størrelsen, udformningen og valget af materialer finder et enigt fredningsnævn, at det
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål om at bevare det landskabelig miljø omkring Nr. Broby Præstegård. Der meddeles derfor dispensation som ansøgt.

Under hensyn til det i Faaborg-Midtfyn Kommunes udtalelse af 29. april 2021 anførte er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den meddelte dispensation ligesom fredningsnævnet vurderer, at
projektet ikke skader integriteten af det pågældende Natura 2000 område (Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å).
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

