
Afgørelser - Reg. nr.: 05383.00

Fredningen vedrører: Søndersø Skov

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 14-06-1971

Fredningsnævnet 08-09-1970

Kendelser

Deklarationer

05383.00



OVER FREDNINGSNÆVNET>



•

REG. NR. oS~83 Co OC> D

5e5\'0 DE R50 '5\<00

\1.tC k~ ~ R... E t>N l \'-.1 9
INDHOLDSFORTEGNELSE

- \<-e.~els-e.. ~ \4/6 tC77l C.01~ - '2.0C?7/70J oV\A..

si':;l.c9-t~~t-e...lc>€.... a-\-
- Kevtdle~e a-t- e/O) \'1/0 C\l\aeVl/t - 2.0<a/7o~ ovv\

a1-sL;~-cr p~ beoae- .....~v1.c OIAA 6Lt Gl)kk-e- 'S,~O'-l

CN~L ~ S-S)

4<o~ SØNDERSØ

MATRI KE L Fe RTEG N E L S E

(ajour pr. \4. / 10 197 l )tiII_._ omfatter (helt eller delvis ) følgende
matrikelnumre:

\i \L lW\ \~ \ ~ \ bc. \ bel
\ I l I , l

D&-l L uVld ~ g-J- ..J
S a::' V\. cQ -e.v s.ø

Gældende matrikulært kortbilag: /

Se også REG. NR.:



e'

,.'

REG. NR. )3g3
/Y~- 1'7 71

t==RE D l'\j I \\Jq

lKKE. TA ~E T -, ~L FC2JL~E

UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESFROTOKOL
=======================================

År 1971 , den 14. juni, afsagde Overfred~ingsnævnet
følgende

kendelse
i sagen nr. 2097/70 angående lukning af Søndersø skov.

Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds har den
8/9 1970 afsagt følgende kendelse:
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Under henvisning til grundlovens § 73 har ejeren af SøndersØ
Skov, forstkandidat Steffen Plougheld, Søndersø, ved stævning af 13.
november 1969 indstævnet Ministeriet for Kulturelle Anliggender for
østre Landsret med påstand om at ministeriet på statskassens vegne
dØmmes til at udrede en erstatning på 100.000 kr. tillige med renter
heraf 5 % p.a. fra sagens anlæg til betaling sker, idet han til be-
grundelse herfor anfører at der er påført ham tab ved delvis ejendoms-
afstÅelse som følge af reglen i naturfredningslovens § 55 om almenhe-
dens adgang til private skove.

Det. sagsøgte ministerium, der har bestridt at den ved reglen
gennemf0rte adgang for almenheden til færdsel og ophold i visse pri-
vate skove er at anse som en af grundlovens § 73 omfattet afståelse,
4ar under skriftvekslingen opfordret sagsøgeren til at oplyse dels om,

han har rettet henvendelse til fredningsnævnet o~ hel eller delvis
lukning af skoven for almenheden og dels om han i overensstemmelse med
naturfredningslovens § 55, stk. 8, har forlangt skoven overtaget af
staten.

Sagsøgeren - i det følgende benævnt andrageren - har derefter i
skrivels~ af ~o. juni 1970 fremsat begæring om at der i medfØr af na-
turfredningslovens § 55, stk. 5, meddeles ham tilladelse til at lukke
dele af Søndersø Skov for almenheden.

Den af begæringen omfattede del af skoven, hvis samlede areal an-
gives at udgøre ca. 76 ha, er beliggende øst for den gamle landevej
Odense-~ogense og udgøres ifØlge andragerens oplysninger af følgende
~atr. nrr. af Dallund hovedgård, SØndersØ sogn:
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Matr. nr. l-i, geometrisk areal 5 ha 6545 rn2

" 11 l-l, 11 11 33 " 4224 11

" 11 l-m, 11 " 3838 "

" " l-o, " " 16 " 2655 11

11 11 l-æ, 11 " lo II 7760 "

• II " l-bc, " " 50 "
(
,

II 150 1111 l-bd, 11 "
i alt 66 ha 5222 2m

(~ Begæringen o nærmere ud på at den således beskrevne del afgar
skoven rnt1blive lukket for offentlighedens adgang principalt hele
?ret, subsidiært i månederne april og maj og i tidsrummet 15. novem-
ber - 24. december.

Fotokopi af et af andrageren udarbejdet rids over skovpartiet
er vedhæftet nærværende kend else.
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Sagen har været forhand-let for nævnet i et m~de på andragerens
.ejendom. I forbindelse hermed har nævnet besigtiget områder af skoven

såvel øst som vest for den gamle landevej.
Til støtte for sin beg~ring har andrageren anfØrt at hans skov er

ganske' s:erl~gudsat for tyveri, h.:zrv,Erkog forurening dels som følge af
dens nære beliggenhed ved Odense og dels som følge af dens lidenhed
der gør det let,at at nR frem til hvilket som helst punkt i skoven.
Ganske vist har andrageren endnu ikke mærket større ulemper efter at den
ny naturfredningslov er trådt i kraft, men efter de erfaringer han har
gjort i de nærmeste år f~r september 1966, fra hvilket tidspunkt han
lukkede den østlige del af skoven for offentligheden, m~ han befrygte
ulemper i et stadigt tiltagende omfang. ForelØbig har han været udsat
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for at en del stakitmateriale, der var fremstillet med salg for øje,
er blevet spredt, men det har dog været muligt at samle dette mate-
riale sammen igen, s1 at der ikke er opstået noget tab. Endvidere har
jagtlejerne klaget over at publikum har v~ltet et par andehuse. Som
eksempel på egentligt hærværk har andrageren anf0rt at nogle drenge

skærer grene af for at bruge disse som pyntegrønt. Det er dog ikke an-
drager~ns indtryk at professionelle tyve af pyntegr~nt opererer i skoven,
men de trEer der beskæres vil v~re værdiløse som juletræer betragtet.
Andrageren frygter at skovens jagtmæssige værdi vil forringes som følge
af '?ff~ntlighedens adgang. Endnu har der ikke været pro~lemer i denne
h~nseende, idet den gældende jagtlejekontrakt fortsætter uændret indtil
den udløber den l. august 1972. Med hensyn til forurening har andrageren

'navnlig henvist til forholdene i den 7estlige del af skoven, hvortil der
hele tiden har været fri adgang. Den i september 1966 iv.Erksatte lukning
blev tilkendegivet ved hjælp af skilte. Andrageren gjorde dengang den
erfar~ng at. disse skilte blev respekteret af publikum og forventer sam-
me virkning i tilf~lde af at der nu gives ham tilladelse til at foran-
stalte.en ny lukning.

,
,Fredningsplanudvalget har gjort indsigelse imod at den fremsatte

begæring tages til fØlge, da der ikke efter udvalgets opfattelse er
oplyst s~d2nne særlige omstændigheder som måtte kunne begrunde en luk-
ning.

Danmarks n&turfredningsforening har bestridt at der i lovens §



e
e

(--

e·. ,

55, stk. 5, er hje~mel til at 2fterkomme den fremsatte begzring. For-
eningen har i s,~. henseende anført nt de af loven omhandlede "særlige
tilfælde" ikke omfatter varetagelsen af Økonomisk8 interesser, men
udelukkende sikring af fredningsm2ssige interesser, for eks. bevaring
af botanisk værdifulde forekomster.

~a~~eradvokaten, som af nævnet er blevet indvarslet som repræ-
sentant for kulturninisteriet, har ikke givet møde.

Naturfredningsr8det, der ligeledes er blevet indvarslet, har
heller ik~e ladet sig rspr3sentere.

?ore10big be~ærkes at nævnet ikke kan tiltræde Danmarks ~atur-
fredningsforenings fortolkning af § b5, stk. 5, hvilken fortolkning
heller ikke ses at kunne støttes på lovens forarbejder.

Under nÆvnets besigtigslse af skoven påviste andrageren en
....

bunke affald i kort afstand fra landevejen i skovens vestlige side,
hvilken bunke utvivlsomt var afl.::::ssetfra et lcøret0j..Efter affaldets
udseende ~n '}etentages at henlæggelsen er af ældre dato. Bortset fra
denne bunke be~~rkedes ingen forureninger af vEsentligt omfang.

Efter nx~Jnets skØn adskiller den p9vistG bunke sig ikke efter
sin beskaffsnhed fra hvad der j~vnligt henlægges af uvedkommende andre
steder i fredningskredsen.

Bunken skolnnesheller ik~ce efter sit omfang at ktmnc fremhæves
som e~se~pel PB s~rlig ondartet forurening, idet alvorligere forurenin-
ger forekommer i &ndre af egnens skove.

Uans·;t at n..-:;vnetfinder det overordentlig beklageligt at store
kredse af befolh~ingen uhindrst, trods forbudsbeste~melsen i naturfred-
nings-lovens § 63, benytter bl.a. skove til henlæggelse af .renovation



'.'. fre~ for at skille sig af med affaldet på lovlig måde, m~ det dog
erkendes at denne form for forurening ikke er en følge af den ved natur-
fredningslovens § 55 åbnede adgang til skove. Det må yderligere erkendes
at bekEmpelse af misbruget gennem etablering af adgangsforhold på forhånd
ID8 betragtes som formAlsløs, Sq længe der ikke kan p~regnes en effektiv

tt politimæssig indsats i henseende til opklaring og forfølgning af over-
trædelser af lovens § 63.

Hvad angår de af andrageren påklagede tilf~lde af tyveri og h~rværk.1( .
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findes disse - s~ledes som sagen foreligger oplyst - ikke at være af et
s~dant omfang at de l{rtnberettige til udstedelsen af et adgangsforbud,
heller ikke til forsøgsvis - midlertidig - udstedelse af et s~dant. I
denne forbindelse skal n_~vnet fremhBve at der ikke i det for nævnet fore-
lagte er holdepunkter for med anurageren at antage at udstedelse af for-
bud tidligere har vist sig virkningsfuldt, idet'modstridende oplysninger
g~r det tvivlsomt hvornår eller i hvilket omfang et forbud overhovedet
har, været hRndhævet. I landsretsstævr.ingen hævdes det således at andra-
geren i 1965 11 }:::rincipielti,' forb0d almenhedens adgang til den Østlige del
af skoven, medens cret senere - således som det også er ble7et gjort g~l- 1

dende over for n~vnet - er blevet anfjrt at lukningen først fandt sted i
september 1966.Ikke desto mindre synes det at fremgn af en artikel i Fyens
Stiftstidende for den 6. august 1967 '- en artikel som er 1benlyst pr~get
af at vc:erebl.3vet til p~.andragerens tilskyndelse _.at lukning f0rst blev I

aktuel p~ dette tidspunkt. Artiklen blev bragt med fØlgende overskrift:
"Skovidyl ved Odense lukkes p~ grund af misbrug. Tyveri og skovsvineri
tvinger ejeren af SØndersØ skov til at forbyde al adgang." og:"Skovidyl

for
n~r Odense lukket på grund af misbrug.Søndersø skov afspærretjoffentlig-



heden, fordi publikum griser til, ødelægger skovkulturen og stjæler
både buske og træer." I artiklen hed det bl.a.:

!'Dethar været en kedelig overraskelse for mange mennesker, ikke
mindst adskillige odenseanere, at den kØnne og idylliske SøndersØ Skov
er blevet ~kk9t for offentligheden. Der er sat skilte op ved næsten

e alle adg~tngsveje til, skoven med det efterhånden al t for kendte påbud i
det danske sommerland: Uvedkommende forbydes adgang.

I
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- Jeg hØrer selv til dem, der stærkt beklager, at dette har været
nødvendigt, siger skovejer Steffen Plougheld. Jeg har haft forbudsskil-
tene liggcnd~ i 11 år og er blevet ved at kvie mig ved at sætte dem op.
Men sidste Jr tog Ødelæggelserne, svineriet cg ikke mindst tyverierne
i skqven s~dan overh~nd, at jeg nu ikke har haft andet valg end at luk-
ke af for publikum.

- Vi sko7ejere, forsikrer Steffen Plougheld, ser' i almindelighed
med. velvilj e P'l beSØg af der..del af publikum, der har tilstrækl,::elig
skovkultur og respekt for naturen til at kunne færdes uden at grise til
og ødelægge. l\iennu har jeg måttet give op. - - - lt

I -overensstemmelse med. det anfØrte finder nævnet i det hele at måt-
te ·tiltræde fredningsplanudvalgets opfattelse at der ikke er oplyst så-
'danne s:llrligeomstændigheder som kan gøre en lukning påkrævet, hvorfor

b e s t e m m e s :
Den 'fre~satte begæring om meddelelse af tilladelse til at Søndersø

Skov delvis lukkes for almenheden, kan ikke tages til fØlge.
Jens Larsen EdrEm Peder FlemlØse
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Kendelsen er indanket for Overfredningsnævnet af ejeren ved
højesteretssagfører Bent Jacobsen med påstand som for fredningsnæv-
net.

Overfredningsnævnet har den 14. maj 1971 besigtiget skoven
sammen med ejeren og dennes advokat samt med repræsentanter for
fredningsplanudvalget for Fyns amt, Danmarks Naturfredningsforening,

~c- Søndersø kommune og Odense kommune.
Fra ejerens og dennes advokats side bemærkedes indlednings-

It. vis, at skoven har været lukket i tiden september 1966 og indtil
( \ naturfredningslovens ikrafttræden den l. oktober 1969. Den nævnte

avisartikel var ikke fremkommet på ejerens initiativ. Ivørigt hen-
vistes som for fredningsnævnet til gener som følge af publikums
forurening, tyveri og hærværk samt skade for jagtinteresser. Forure-
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"ningsgener kunne dårligt bedømmes på denne årstid, da ejeren havde
ryddet op fra ifjor, og besøg j skoven først netop er begyndt med
forsommerens indtræden. Den subsidiære påstand om~lukning i april-maj
og 15. november - 24. december skyldes, at skovtyverier særligt
forekommer indenfor dette tidsrum. Fredningsplanudvalget og Danmarks

, Naturfredningsforenings repræsentanter udtalte sig som for frednings-
nævnet.'Søndersø kommunes repræsentant anførte, at der ikke forelå
kommentarer fra kommunens side, idet beboerne ikke har særlig behov
for skovens'åbning, da der er adgang til anden skov (Langesøskovene).
Odense kommunes repræsentant udtalte, at ~kovens åbning var af stor
betydning for denne kommunes beboere, og at der for nogle år siden
havde været optaget forhandling om kommunal overtagelse af skoven.

Overfredningsnævnet kan tiltræde det af fredningsnævnet an-
førte, hvorefter der ikke findes at foreligge sådanne særlige for-
hold, som efter naturfredningslovens § 55, stk. 5, kan føre til hel
eller delvis lukning af skoven.
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T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Fyns amts nordlige frednings-

kreds den 8. september 1970 afsagte kendelse stadfæstes.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

kh .
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REG.NR. 05383.000

U d s k r i f t
af fredningsprotokollen for Odense Fredningskreds

• Tirsdagen den 8. september 1970 afsagdes i sagen

nr. 208/1970 Begæring om tilladelse til lukning
af Søndersø Skov

sålydende ved cirkulation vedtagne

K e n d e l s e:

CITERET FULDT UD I OFN K AF 14/6 1971
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