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ca. 45 ha

FN 7/7-1971

Landskabsfredning, herunder især bevarelse af all~en til Kejrup.

Allåen skal vedligeholdes og om fornØdent fornyes ved ejerens
foranstaltning. Fældning af træer og større grene må kun ske
med nævnets godkendelse: De øvrige arealer må anvendes til al-
mindelig landbrugsdrift. Opførelse af bygninger, skure og lign.
må ikke finde sted.
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Fredningsregistret ved statens naturfredn1ngs- og landskabskonsu1ent
Nyropsgade 22
1602 København V.

REG. NR. SY$"Y %-?/
H. 3,5 \~ -J, It

År 1971 den 7. juli afsagdes i sagen nr. 604/1969
sålydende• K e n d e l s e :

I skrivelse af 6.nove~ber 1970 her Fredningsplenudval~et for
Fyns- amt rejst fredni~gssag for et ereal af matr. nr. l-a og l-e
Kejrupgård by, iølstrup sogn, tilhørende godsejer H. Hovgård
Jakobsen, Kejrup. Denbegærede fredning omf&tter selve alleen ~€l-
lem antsvejen og godset og et areal i forbindelse med denne. ~rea-
let afgrænses mod vest af en linie 50 meter vest for alleen og mod
øst dels af amtsvejen, dels af skov - i Øvrigt som det frembår af
vedr~ftede rids •.Påstanden går ud på, at alleen fredes, således at

•••

fældning af træer og større grene kun må ske med nævnets gookende:::'se,
og ~t al~~en skal vedli€eholdes og eventuelt fornyes ved ejerens
foranstaltning og på hans bekostninz. For arealerne i Øvrigt går
påstanden ud på, Dt disse alene må anvfndes til almindelig land-
brugsdrift.

~fter bekendtg0relse i overensstemmelse med nnturfredningslo-
vens ~ 13 ae indkEldelse i overensste~~else med ~ 14 h&r der været
afholdt ~øde på ejendommen den l.februar 1971 og yderligere et møde
på nzvnets kontor den 5.april 1971.

På mødet oplystes, at Kerteminde kornrr.unehar ladet foretese 2
vcndbo!·ir.~(;rpå ejenc:.oomen. Den ene på den y:lstligeside af al.:..een
og den enden 9~ den ØstliGe del af m~rkaTealet lige i udkcnten af
skoven. BorinBerne er kun synliee ved en cementring med cementlå~,



der rager ca 60 cm op over terræn. Om boringerne er etatlfret slø-
rende beplætning af rosa rugosa. Det oplystes, at det måske kunne
blive nødvenciet senere at etablere et pumpehus i forbindelse
med boringerne.

Ingen havde noget at indvende mod fred~ingspåstanden, men
ejeren, Fredningsplanudvalget for Fyns a~t og Danmarks Naturfred-
ningsforening var enige om at ville modsætte sig eventuel eta-
blering af et pumpehus ved alleen, medens de, hvis sådant blev
~ornødent, ikke ville modsætte sig sådan etablering ved den an-
den boring.

Eje~en har pistb~t sig tillagt en erstatning p~ 10.000 kr.
i anledning af fredningen. Han har op~jort de årlige udgifter
til ren- og vedligeholdelse af alletræerne: rabatter ffi. v. til
1.000 kr. og er på grundlag heraf kommet til det nævnte beløb,
idet han har set bort fra forpligtelserne vedrØrende markrealer-

Der er ikke fremkommet indsigelser mod det fremsatte er-
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statningskrav.
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Der har været enighed i nævnet om, at fredningen bør frem-
mes i overensstemmelse med påstanden. Der har ligeledes været
enighed om, at den af ejeren påståede erstatning er rimelig,
idet den ikke kan anses at oveI'stige den forringelse af ejendon-
mens værdi, som fredningen medfører. Da ingen af panthaverne 1
ejendo~men har ar~eldt krav overfor nævnet, vil erstatnineen
v~re at udbetale til €jeren.

Thi bestemmes:

Det på vedhæftede rids viste areal af ~atr. nr. l-a ob l-e
Kejrupgård by, ~ølstrup sogn, tilhørende godsejer H. Hovgird

Jakotsc~, Kejrup, fredes således:



Den pa ridset viste alle s~al vedlieeholces og om fornødent
fornyes ved eje~ens foranstaltning uog pa. ejer8ns bekostning.
Fældning af tr~er og større grene må kun ske med nævnets god-
kendelse.

Det i øvrigt pi ridset viste areal må alene anv€ndes til al-
mindelig landbrugsdrift. Opførelse af bYGninger og opstilling af
boder, skure og lignende må ikke finde sted. Disse bestem~elser

•
er dog ikke til hinder fo::" at der i forbindelse med l\.erteminde
kommunes øs~lige vandboring af nævnet kan ~eddeles tilledeIse
til opførelse ~f et pumpehus, hvis dette skØnnes nØdvendigt.
Beliggenhedsplan og bygningstegninger vil i så fald være at god-
kende af nævnet.

Der tilkendes ejeren, godsejer n. Hovgård Jakobsen, Kejrup,
en erstatnin~ på 10.000 kr., der i overensste~melse med natur-
fredningslovens ~ 21 og J 33, st~. l, l. og 2.pkt., udbetales
til ejeren med tillæg af renter 8~ % p. a. fra kendelsens afsigel-
se indtil betaling sker.

Kendelsen vil være at tinclyse på matr. nr. 1-8 og l-e
Kejrupgård by, Kølstrup soen, og p~ de øvrige matr. nr.e som

e
e
e

er landvrugsc-jendom i forbindelse med natr. nr. l-a.
Nærværende kendelse kan indbringes for Overfredningsnævnet,

Nyropsgade 22, KøberillavnV, af de efter naturfredningslovens § 24
ankeberettigede.

V 4, L. d a. A- 11 ,f l, ..,...f ~ 1"'1 Edren

FOTOKOPI,ENS RIGTIGHED BEKRÆFTES.
DOMMEREN I ODENSE BYRETS 3. AFDELING, den 7 JULI 1971
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

..fYNS AMTS NOllDLlGE
• FIlEDNINGSKREDS

MJDDELF ART
TINGHUSET. ALGADE 6

nLEFON 41 0057

\..
NR sys-yREG. ·

&500 )tidddfan. cIeD 11/ :juli 1985 •

,Jaeam.l br. 76/1985

Vedrørende ansøgning om tilladelse til genopførelse efter brand af
~I ny forvalterbolig på landbrugsejendommen Kejrupgaard, matr. nr.

1 a Kejrupgaard, Kølstrup.

~./ .
e

Ved skrivelse af 2.maj 1985 har De på vegne godsejer Inge
Hovgaard, Kejrupgaard, Qdensevej 530, 5300 Kerteminde ansøgt nævnet
om tilladelse til genopførelse efter brand af ny forvalterbolig på
Kejrupgård, matr. nr. l a Kejrupgaard, Kølstrup.

Forvalterboligen opføres mindre end 300 m fra Kejrupskov og
indenfor beskyttelseslinien langs den ved ken~~. juli 1971
fredede alle, der fører fra Odense-KertemindeVtil godset. I
kendelsen hedder det blandt andet:

" Det i øvrigt på ridset viste areal må alene anvendes til
almindelig landbrugsdrift. Opførelse af bygninger og
opstilling af boder, skure og lignende må ikke finde sted."

Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse. Om det
herunder passerede henvises til vedlagte udskrift af nævnets for-
handlingsprotokol.

Efter anmodning fra fredningsnævnet har De senere oplyst, at
den nye forvalterbolig erstatter en tidligere forvalterbolig med
omtrent samme boligareal, og at det samlede areal af de nye landbrugsbyg-
ningervil blive mindre end det samlede areal af de nedbrændte og

i forbindelse med branden nedrevne landbrugsbygninger.
Nævnet anser herefter forvalterboligen for omfattet af undtagel-

f)vsesbestemmelsejtVø i naturfredningslovens § 47, stk. 2, nr. 3, således
at der alene kræves tilladelse til opførelse af forvalterboligen i
henhold tilfredningsdeklarationen.

Som påtaleberettiget efter denne meddeler nævnet herved i
medfør af naturfredningslovens § 34 dispensation til opførelse af
den ansøgte forvalterbolig.

Nævnets afgørelse kan af de i naturfredningslovens § 58 og
§ 34 stk. 2, jfr. § 13 stk. 1 nævnte personer og myndigheder m.v.
indbringes for Overfredningsnævnet. Herom og o~ udnyttelse sf en



.~, l

tilladelse ihde~'ankefristens udløb henvises til vedlagte genpart
tt af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af

Naturfredningslovens § 58, § 34 og § 13.

H.P.Pedersen

Hr. arkitekt Niels Albretsen, M.A.A.
Algade 76
5750 Ringe

e
e
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 6471 5520

Dato: 17. f e br u a r 19 9 8
Journal nr.: Frs. 46/97

Godsejer Inge Hovgaard
Kejrup Alle 10
5300 Kerteminde REG. NR. 5~5l\ .O O .

Ved skrivelse af 14. september 1997 har De forelagt fredningsnæv-
net en sag vedrørende elmetræerne på den fredede alle, Kejrup
Alle, matr. nr. l-a m.fl. Kølstrup, Kerteminde, der for en del
træers vedkommende er hårdt angrebet af elmesyge. De har bl.a.
søgt oplysning om, hvad De må foretage og hvilken støtte og
hjælp, der kan opnås.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Alleen er fredet ved kendelse af 7. juli 1971. Det hedder i ken-
delsen bl.a.:

"

• Den på ridset viste alle skal vedligeholdes og om fornødent for-
nyes ved ejerens foranstaltning og på ejerens bekostning. Fæld-
ning af træer og større grene på kun ske med nævnets godkendelse.

"

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen, og un-
der mødet oplyste De, at der i øjeblikket foretages nogle forsøg
for at redde så mange træer som muligt, og at De gerne vil afven-
te resultatet af disse forsøg, inden der foretages væsentlige æn-
dringer. De har derfor konkretiseret Deres ansøgning der hen, at

fDe alene på nuværende tidspunkt ønsker tilladelse til at fælde de
træer, der ~~ gået ud.

Mlljø- og Energiministeriet
J.nr. SN 1QQf\ /.1.; lill - oC'o I

1 8 FEH. 1998

Akt. nr. G Cl
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På mødet var alle enige om, at der kan meddelelse tilladelse til
at fælde de træer, der er gået ud, og at tilladelsen kan omfatte
indtil 30 træer, dog således, at træernes elmesyge på forhånd in-
den fældning skal godkendes af Fyns Amt.

Statsskovdistriktet har i skrivelse af 23. september 1997 bl.a.
oplyst, at såfremt der skal ske en ændring af alleen, bør alleen
fornyes på en gang, ved at de resterende træer fældes, og nye
alletræer plantes i en omgang. Statsskovdistriktet har henvist
til, at det måske vil være fornuftigt at benytte Lind.

Under mødet kom der ikke oplysninger frem om, at man fra det of-
fentlige har økonomiske støttemuligheder, men formanden fore-
spurgte amtets repræsentant, om amtet og statsskovdistriktet vil-
lke undersøge muligheden for eventuelt at yde en form for støtte
- sagkundskab og økonomisk støtte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele tilladelse til fældning af indtil 30 elmetræer.
Betingelsen for tilladelsen er, at Fyns Amt forinden har konsta-
teret, at træerne er ramt af elmesyge.

e Såfremt der ønskes fældet yderligere træer udover de 30, skal sa-
gen forelægges for fredningsnævnet.

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

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

geberettigede.
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte klagefrist er ud-
løbet og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
efter, den er meddelt.



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf 64 7l 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 10. oktober 2003
Journal nr.: Frs. 32/2002

Godsejer Inge Hovgaard
Kejrup Alle 10
5300 Kerteminde

Ved fredningsnævnets afgørelse af 17. februar 1998 meddelte fredningsnævnet tilladelse til
fældning af indtil 30 elmetræer på den fredede alle, Kejrup Alle, matr. nr. l-a m.t1. Køl-
strup, Kerteminde. En del af træerne var angrebet af elmesyge.

Alleen er fredet ved kendelse af 7. juli 1971. Det hedder i kendelsen bI. a. :

Den på ridset viste alle skal vedligeholdes og om fornødent fornyes ved ejerens
foranstaltning og på ejerens bekostning. Fældning af træer og større grene må
kun ske ske med nævnets godkendelse.

n

Fredningsnævnet har ved brev af 8. juli 2002 fra Fyns Amt fået underretning om, at næ-
sten hele alleen, på nær 17 ud af alleens 150 træer, var fældet.

Nævnet har herefter på ny afholdt møde i sagen.

Under mødet konstateredes det, at hele den fredede alle var fældet, og at ejeren havde gen-
plantet alleen med egetræer af ca. }!/2-2 meters højde med en indbyrdes afstand på 10 me-
ter.

, "'7\
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Fredningsnævnets formand påtalte, at den fredede alle var blevet fældet uden dispensation
fra fredningsnævnet.

Fyns Amt har i ovennævnte brev af 8. juli 2002 foreslået, at der meddeles dispensation fra
fredningskendelsen til fældning af alle træerne på vilkår, at der plantes en ny alle beståen-
de af lindetræer med en indbyrdes afstand på max. 10 meter.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved efterfølgende godkendelse af fældningen af alleen.
Fredningsnævnet har noteret sig, at ejeren har genplantet alleen med 1V2-2 meter høje ege-
træer.
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Side 2/2

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyuelseslo-
vens § 50, stk.!.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelses~ovens § 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, afgøre e er meddelt den klagebereuigede.

L. Yha~



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Kejrup Gods ApS v/Hans Luunbjerg

Afgørelse af 25. maj 2020

Ansøgning om dispensation til at opføre et solcelleanlæg 

Kejrup Gods ApS v/Hans Luunbjerg har som ejer, Kejrup Gods, Kejrup Alle 10, 5300 Kerteminde, matr.nr. 1a 
m.fl. Kejrup, Kølstrup ansøgt om dispensationen fra fredningen af Kejrupgård til etablering af et 
solcelleanlæg på godsets arealer. 

Ejeren har i ansøgningen til fredningsnævnet anført følgende:
” Som ejer af arealet Kejrup alle 10, 5300 Kerteminde matr. Nr. 1 A m. fl. Kejrup ansøger jeg hermed om 
dispensation/ophævelse af den frivillige fredning som ligger på arealet jvf. Vedhæftede kortmateriale.

Fredningen blev i sin tid etableret efter ønske fra den daværende lodsejer med baggrund i at der var 
påtænkt opførelse af pumpehuse i forbindelse med etablering af drikkevandsboringer på den sydlige del af 
arealet.

Drikkevandsboringerne findes stadig på arealet og udviklingen har gjort at der pt. er et ønske om at 
beskytte drikkevandsmagasinet under arealet bedst muligt. 

Det kan gøres ved at tage landbrugsarealet ud af dyrkning og lade arealet overgå til produktion af grøn 
strøm fra solceller.

Det kræver imidlertid en dispensation fra fredningsbestemmelserne således der er mulighed for at opføre 
tekniske anlæg i en højde på op til 3 m på det pågældende areal.

Derfor ansøger jeg hermed om dispensation fra fredningsbestemmelsen.”

Placeringen af det ansøgte fremgår af dette kort:

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-20-2019
Dato: 25. maj 2020



Ansøgeren har yderligere oplyst følgende:
” Det drejer sig om et areal på ca 35 ha beliggende i den sydlige del af Kejrup Alle ned mod Odensevej.
På arealet forefindes pt. 3 drikkevandsboringer til Kerteminde Forsyning A/S. 
Arealet er dermed delvis omfattet af et ønske om at beskytte de boringsnære områder.
Ved udpegning af dette areal til solcelle etablering vil arealet bliver udtaget af landbrugsdrift og dermed 
blive fritaget for jordbehandling, gødskning og plantebeskyttelsesmidler til gavn for drikkevandskvaliteten i 
de 3 boringer.
En arealudpegning vil således både gavne drikkevandsinteresserne samtidigt med produktion af grøn energi 
i form af el fra solcellerne.”

Ansøger har om anlægget udseende nærmere oplyst, at:
”Anlægget består af solpaneler som monteres på markstativer, der opstilles på parallelle rækker med 
ensartet udseende og hældning. Solpanelerne får en højde på 2,5 – 3 meter over reguleret terræn. Under og 
mellem solpanelerne er der græs. 
For at reducere anlæggets synlighed vil der blive etableret beplantningsbælter omring området, hvor det er 
relevant. 
Anlægget vil blive indhegnet med trådhegn af sikkerhedshensyn og for at holde større dyr ude af området. 
Hegnet etableres på indersiden af den afskærmende beplantning. ”

Alleen, der løber langs det areal, hvor solcellerne ønskes opført, vil ikke blive berørt og vil fortsat blive 
vedligeholdt som den fremstår med det ønskede udtryk.

Fredningen
Fredningen af Kejrup Gods skete i henhold til fredningsnævnets kendelse af 7. juli 1971. Fredningen, der er 
en landskabsfredning, har ikke et egentlig angivet formål, men i kendelsen anføres:

”Påstanden går ud på, at alleen fredes, således at fældning af træer og større grene kun må ske med 
nævnets godkendelse, og at alleen skal vedligeholdes og eventuelt fornyes ved ejerens foranstaltning og på 
hans bekostning. For arealerne i Øvrigt går påstanden ud på, at disse alene må anvendes til almindelig 
landbrugsdrift.”

I afgørelsen skriver Fredningsnævnet yderligere:

Der har været enighed i nævnet om, at fredningen bør fremmes
i overensstemmelse med påstanden.

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
”
(…)
Det i øvrigt på ridset viste areal må alene anvendes til almindelig
landbrugsdrift. Opførelse af bygninger og opstilling af
boder, skure og lignende må ikke finde sted.
(…)”

Fredningen af arealerne ved Kejrup Gård omfatter ca. 45 ha. Ansøgningen om opstilling af solceller 
omfatter ca. 35 ha. af de fredede arealer. 

Høring

Miljøstyrelsen har som led i høringen henledt fredningsnævnets opmærksomhed på 
naturbeskyttelseslovens §50, stk. 5:



”Stk. 5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en 
fredning kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. ”

Kerteminde Kommune har i sin høring anført, at kommunen ikke har bemærkninger til det ansøgte. 

Der er ikke indkommet andre høringssvar. 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Der er tale om en landskabsfredning. Det ansøgte berører mere end halvdelen af det fredede areal, som 
ifølge fredningen, der er sket med erstatning, alene må benyttes til almindelig landbrugsdrift. Uanset det 
gode formål med opstilling af solcelleanlægget, hindrer fredningens forbud mod opstilling af boder, skure 
og lignende efter praksis, at det ansøgte solcelleanlæg kan opstilles på en betydelig del af det fredede areal 
og dermed ændre landskabets udseende. 

Fredningsnævnet finder således, at det ansøgte indebærer en sådan afvigelse fra fredningens 
bestemmelser, at der ikke er hjemmel til at meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1. Nævnet giver således afslag på det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5. 

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 her https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se www.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.

Anni Højmark
formand

https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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