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År 1973, den 20. juni, afsagde Overfredningsnævnet føl-
gende

k e n d e l s e
i sag nr. 2153/72 om fredning af Urup mose.

I. Hovedtræk af fredningsnævnets kendelse.

l. Sagens gang for fredningsnævnet.

Ved den af fredningsnævnet for Fyns amts nordlige
fredningskreds den lo. maj 1972 afsagte kendelse er Urup mose
i Rynkeby sogn fredet, et areal på ialt knap 25 ha.

Sagen er begæret rejst af Danmarks Naturfrednings-
forening på grundlag af en henvendelse til foreningen fra
Den kgl. veterinær og landbohøjskoles botaniske institut. Den
er senere støttet af Naturfredningsrådet. I naturfrednings-
foreningens skrivelse til fredningsnævnet af lo. februar 1969
hedder det:
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"Det omhandlede område er specielt i botanisk hen-
seende af væsentlig fredningsmæssig interesse. Dette gælder
såvel det kratbevoksede moseområde som det åbne område med
engvegetation.

I begge områder bærer plantevæksten tydeligt præg
af voksestedets store næringsindhold, specielt gør det kalk-
holdige grundvand sig stærkt gældende.

Det tætte mosekrat er især domineret af gråpil, birk
og vrietorn, foruden mindre mængder af ask, eg og en underve-
getation af hindbær og korbær. Krattet rummer samtidigt et
rigt liv af mindre sangfugle.

Den største botaniske interesse knytter sig dog til
den åbne græseng. Her er udviklet en ekstremrigkærs-vegeta-
tion med en række sjældne plantearter, specielt er orkidefa-
milien stærkt repræsenteret bl.a. med så sjældne arter som
langakset trådspore (Gymnadeneia conopsea) og mygblomst (Li-
paris loiselii) foruden sumphullæbe (~pipacti~ palu~ris) og
flere arter tilhørende gøgeurtslægten. Ydermere træffer man
en lang række andre arter, der regnes for karakterarter for
ekstremrigkær bl.a. butblomstret siv (Juncus subnodulosus) og
avneknippe (Cladium mariscus).

Ekstremrigkær-vegetation er i vore dage særdeles
sjælden i Danmark, fordi egnede lokaliteter er sparsomme og
på de fleste af disse er den naturlige vegetation ~delagt
som følge af afvanding og intensiv landbrugsudnyttelse. Det
må derfor udfra såvel undervisningsmæssige som videnskabelige
synspunkter anses for meget vigtigt at sikre de sidste til-
bageværende eksempler på denne plantesamfundstype. I det fo-
religgende tilfælde bliver dette så meget vigtigere, som det
nye Universitet i Odense har et meget stort behov for at fin-
de egnede undervisnings- og forskningsmuligheder indenfor ræk-
kevidde.

Det er af væsentlig betydning for rigkærvegetationens
bevaring, at den nuværende driftsform med græsning og even-
tuel slåning fortsat opretholdes. Såfremt arealerne fuldstæn-
dig overlades til sig selv, vil der være fare for en kraftig
tilgroning med krat, der bevirker, at de sjældne urtearter kvæ-
les.

Det er således Danmarks Naturfredningsforenings op-
fattelse, at områderne opfylder betingelserne efter natur-
fredningslovens § l for gennemførelse af en fredning."

Fra Naturfredningsrådets anbefaling af 3. oktober
1969 skal anføres:•

,'~, I

"Som fremhævet af Danmarks Naturfredningsforening vil
området i løbet af en kort årrække gro til med krat, hvis det
helt overlades til sig selv. Den karakteristiske urtevegeta-
tion, bl.a. med flere yderst sjældne arter fra orchid~familien
er imidlertid betinget af lysåbne forhold. Kun fordi opvæksten'
af buske og træer gennem tiderne er holdt nede ved græsning,
høslet, lejlighedsvise brande m.v. har vegetationen kunnet
udvikles på stedet. Da vegetationen således egentlig må be-
tegnes ~om et kulturprodukt, kan den kun bevares ved, at kul-
turpåvirkningen fortsættes. Kan dette ikke lade ~ig gøre, må
man sætte noget andet i stedet. Der findes kun et ret lille
erfaringsmateriale for sådanne behandlinger, men naturfred-
ningsrådet skal gerne være til disposition ved udarbejdelsen
af en driftsplan for området."
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Fredningssagen rejstes herefter i oktober 1969.
Lodsejerne har under sagen været repræsenteret af

advokat Palle Fick~ Odense, på hvis foranledning der af Det
danske Hedeselskab blev foretaget en undersøgelse af jord-
bundsforholdene i mosen, navnlig af de eksisterende kalk- og
tørveforekomster.

I den af hedeselskabet den 22. februar 1971 afgivne

•
erklæring hedder det:

II ••••••• har Hedeselskabets mergelafdeling ved kon-
sulent S.P.S~rensen i dagene 20. og 21. januar 1971 bistået
af de forskellige lodsejere foretaget en orienterende under-
søgelse af Urup dam mose med det formål at fastslå
l) mængden og kvaliteten af mosekalk på de forskellige par-
celler
2) de tekniske muligheder for kalkens udnyttelse i øjeblikket
3) mængden og kvaliteten af tørveforekoIDster på de enkelte
parceller
4) om muligt yderligere udtalelse om afvandingsforholdene for
mosen og de omkringliggende arealer.

Undersøgelsen har bestået i en besigtigeloe af de
enkelte parceller med samtidig pejling af lagene af tørvejord
og mosekalk. Ved de pejlinger, hvor mosekalken fandtes bedst
egnet som jordforbedringsmiddel, blev udtaget prøver af kal-
ken til bestemmelse af indhold af ren kulsur kalk Ca C03.

Ved gennemgangen blev foretaget 41 pejlinger med ne-
denstående notater om vegetation og jordbundsforhold. Samti-
dig blev udtaget 15 prøver til laboratorieundersøgelse."

Herefter følger en udtalelse vedrørende hver enkelt
af de implicerede 13 ejendomme, og erklæringen slutter såle-
des:

"Mosekalken.-Af omstående samlede oversigt og af kortskitsen frem-
går, at der i et areal af ca. 4,3 ha hovedsagelig langs med
vestsiden af skyllerenden er mulighed for opgravning af ca.
56.000 m3 mosekalk med indhold af 80-85 % kulsur kalk (Ca C03)
i torstoffet. Da kalken er meget våd~ kan der næppe regnes
med mere end 400 kg. kulsur kalk pr. m3, svarende til ialt
20.-25.000 ~. kulsur kalk.

Idet vandstanden i mosen er meget høj (kun lidt un-
der terrænoverfladen) vil udnyttelsen af kalken, der ligger
under et større eller mindre tørvelag~ være forbundet med be-
tydelige praktiske vanskeligheder.

Tørvemosen.
Onder de 7 verdenskrige blev mosen i betydeligt om-

fang benyttet til fremstilling af brændsel såvel til eget brug
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som til salg. Ifølge ældre undersøgelser var askeindholdet
omkring 15 % beregnet i tørstoffet. Det vil sige, at den til-
bageværende tørvemasse må antages at være egnet til fremstil-
ling af tørvebrændsel i tilfælde af, at der ignn bliver brug
for det.

I tilfælde af, at det virkeligt skulle blive aktuelt
at grave tørv i mosen, kan der være tale om at sænke vand-
standen midlertidigt eller permanent ved pumpning, hvilket
forholdsvis let kan lade sig gøre.

Der ville i så fald være let adgang til at fjerne
såvel tørvemassen som kalken totalt, og der kunne på den måde
skabes mulighed for en forbedret afvanding af randarealerne.

Såvidt dot har kunnet konstateros ved besigtigelsen
af arealerne, er der ikke foretaget nogen større vandstands-
sænkning de sidste 50 år, idet daværende afdelingsleder J.P.
Olesen ved Hedeselskabet efter en undersøgelse den 15. okto-
ber 1920 blandt andet skriver liVandstanden i mosen er meget
høj, visse steder l meter over kalken. Vandstanden i mosen
kan kun med stor bekostning sænkes yderligere, da mosen er
noget stor, ca. 50 td. land, og modtager vand fra et meget
stort areal."" .

Endvidere er i sagen afgivet en erklæring af Fyns
amtskommunes vandinspektorat af 24. maj 1971, som konkluderer
i, at en nærmere undersøgelse af de økonomiske muligheder for
gennemførelse af afvanding af de omhandlede arealer forment-
lig vil give et negativt resultat.

I en senere erklæring af 15. november 1971 anfører
hedeselskabet som svar på en forespørgsel fra fredningsnævnet
om mulighederne for at udnytte kalkforekomsterne, herunder om
ejernes forventede udbytte pr. m3.

" ••..• oplyse, at man blandt andet under henvisning
til amtsvandinspektør E. Grimstrups udtalelse af 24. maj d.å.
angående afvandingsforholdene i mosen må nære betænkelighed
ved overhovedet at tillægge kalkforekomsterne nogen værdi un-
der de nuværende forhold, idet etablering af frakørselsmulig-
hed, fjernelse af overjord og navnlig en samlet vandstands-
sænkning vil være så bekostelig i forhold til den ret besked-
ne kalkmængde, at en økonomisk udnyttelse ikke lader sig gen-
nemføre.

For det tilfælde, at nævnet undur hensyn til even-
tuelt ændrede prisforhold i fremtiden vil tillægge kalkfore-
komsterne i de enkelte lodder en vis erstatningsværdi, kan
det til sammenligning oplyses, at det nu opløste Fyns mergel-
selskab i årene 1951 - 1957 aftog ca. 10.000 m3 mosekalk fra
et leje i Ubberud tilhørende Laurits Rasmussen, Vejrup, og
Karl Rasmussen, Ll. Ubberud. Afvandingsforholdene var gode.
Der var mindre end 1/2 m overjord og kalklaget ca. 1,7 m.
Prisen l~- kr. pr. m3 løst mål. (l m3 fast mål = 1,25 m3
løst mål) .

(Se kendelse fra landvæsenskommissionen for Odense
Amtsrådskreds nr. 17/51 og 47/57 angående Fyns mergelselskab).
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Den tilsvarende pris i dag ville formodentlig være
ca. det dobbelte.

Da der ikke ved enkeltvis opgravning vil kunne påreg-
nes fuld udnyttelse af de konstaterede kalkmængder i Urup-
dam, forekommer det rimeligt at regne erstatningsværdien til
ca. 1,- kr. pr. m3 beregnet efter de konstaterede mængder,
jfr. Hedeselskabets oversigt."

2. Fredningsbestemmelsernes indhold.

Den af fredningsnævnet fastsatte fredningsservitut
er sålydende:

"l. Bebyggelse, opstilling af skure, boder, master, trans-
former~stationer eller andre skæmmende indretninger må ik-
Ke flnde sted.

2. Arealerne må ikke benyttes til campering, bil ophugning ,
motorbane, henkastning af affald, herunder fra landbruget.

3. Oppløjning, afgravning, opfyldning, afvanding må ikke
finde sted.

4. Beplantning med busk- eller trævegetation må ikke finde
sted.

5. Arealerne må ikke behandles ved gødskning eller med ke-
miske sprøjtemidler.

6. Området skal være tilgængeligt for ekskursioner fra uni-
versiteter og højere læreanstalter.

7. Nævnet kan, hvis det af Naturfredningsrådet skønnes nød-
vendigt for at bevare den eksisterende flora, træffe de
fornødne foranstaltninger til bevaring af og pleje af ve-
getationen.

Påtaleretten vil være at udøve af fredningsnævnet for
Fyns amts nordlige fredningskreds efter forudgående forhand-
ling med Naturfredningsrådet. "

3. De af fredningsnævnet tilkendte ~rst~tninger.

Om erstatningsfastsættelsen anfører fredningsnævnet i
sin kendelse:

"Erstatningen i anledning af, at ejerne afskæres fra
at udnytte forekomsten af kalk findes efter de foreliggende
oplysninger om priserne, om vanskelighederne ved at opgrave
kalken og muligheden af, at kalken overhovedet ikke ville væ-
re blevet udnyttet, at kunne fastsættes til 1,00 kr. m3.

Det kan ikke udelukkes, at der kan være en økonomisk
værdi i tørvedyndet, selvom det i øjeblikket ikke vil være
muligt at udnytte disse forekomster. Erstatningen vil efter
alt foreliggende være at fastsætte til lo øre pr. m3.

Erstatningen iøvrigt for do med fredningen forbundne
ulemper er fastsat efter et beløb på 2.000 kr. pr. ha, idet
der i enkelte særliGe tilfælde er valgt et højere eller lave-
re beløb efter de særlige forhold for arealet, herunder den
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omstændighed, at nogle af lodsejerne benytter deres areal til
græsning.

Erstatningsbeløbene skønnes at svare til den ned-
gang i værdien for hver ejendom, der er en følge af fredningen."

De af fredningen omfattede ejendomme og de af fred-
ningsnævnet fastsatte erstatninger fremgår af følgende over-
sigt:
l. matr.nr. 28-a, Frederik

Hansen, ca. 0,4 ha ube-
nyttet naturgræs.
almindelig værdi-
forringelse
kalk II

800 kr.
5.000

5.800,00 kr.
2. matr.nr. 3-a, Erna

Mortensen,
ca. 4 ha ubenyt-
tet krat
almindelig værdiT
forringelse
tørv
kalk

8.000,00
4.000,00

14.000,00
26.000,00

matr.nr. 7-g, La~-
rits Hansen,
1,5 ha naturgræs,
der bruges til
græsning.
almindelig værdi-
forringelse
kalk

3.750,00
3.000,00

6.750,00
4. matr.nr. 4-f, Lind~

berg Hansen,
1,2 ha ubenyttet
naturgræs.
almindelig værdi-
forringelse (for
1,2 ha) 2.400,00

5. matr.nr. 4-a, Jørgen
Poulsen,
4,0 ha naturgræs,
der bruges til græs-
ning.
almindelig værdifor-
ringelse (for 4 ha)
samt afsavn 11.000,00



-••

lo.

Transport
kalk
tørv

6.

- 7 -

11.000,00
7.000,00

500,00

matr.nr. 3-n, Svend
Åge Christensen,
idet dog erstatningen
tilkommer de tidlige-
re ejere ved fru Anna
Jensen, 1,4 ha ubenyt-
tet naturgræs og krat.
almindelig værdi-
forringelse
kalk

7. matr.nr. 8-a, Fro-
de Refsdrup,
3,0 ha ubenyttet
naturgræs og krat
almindelig værdi-
forringelse
kalk
tørv

8. matr.nr. 7-a, Knud
Folkvard Bjørn,
1,3 ha ubenyttet krat.
almindelig værdi-
forringelse
kalk
tørv

9. matr.nr. 2-v, ~rik
Rasmussen,
3,8 ha kulturgræs,
der bruges til
græsning
almindelig værdi-
forringelse
+ en uvæsentlig
mængde tørv
matr.nr. 12-a, Johan
Dalberg,
2,0 ha ubenyttet na-
turgræs og krat.
almindelig værdi-
forringelse
tørv

2.800,00
5.000,00

6.000,00
14.000,00

2.000,00

2.600,00
8.000,00

500,00

4.000,00
1.000,00

18.500,00

7.800,00

22.000,00

11.100,00

10.000,00

5.000,00
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matr.nr. l2-b, Chri-
stian Larsen,
ca. 0,14 ha krat
med en ubetydelig
mængde tørv
matr.nr. l2-c, Svend
Stengård,
ca. 0,13 ha ubenyt-
tet krat med en uvæ-
sentlig mængde tørv

750,00

750,00
matr.nr. l2-d, ukendt
ejer,
ca. 0,13 ha ubenyttet
krat med en uvæsent-
lig mængde tørv o

Det hedder videre i kendelsen:
"Den samlede erstatning 116.850,00 kr. udbetales til

ejerne med tillæg af rente 8 % p.a. fra dato, til betaling
sker, idet ingen af panthaverne har anmeldt krav overfor næv-
net. Erstatningen vedrørende matr.nr. 3-n Urup, vil dog være
at udbetale til fru Anna Jensen, Mesterrækken 37, Rynkeby.

I godtgørelse til ejerne for afholdte udgifter til
undersøgelser og advokat vil der endvidere være at betale
3.000,00 kr., der udbetales til advokat Palle Fick, Kongens-
gade 72, 5000 Odense."

II. Overfredningsnæ~ets behandling.

Sagen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til
§ 25 i lov om naturfredning af 18. juni 1969.

Overfredningsnævnet foretog besigtigelse den 23.
august 1972 med deltagelse af ejernes advokat, repræsentanter
for Naturfredningsrådet og hedeselskabet samt de øvrige inter-

",

essorede parter. Amtsvandvæsenets repræsentant oplyste, at der
i henhold til vandløbsregulativet skulle foretages oprensning
af skyllevandsrenden to gange om året (normal oprensning),
hvortil Naturfredningsrådets repræsentant intet havde at ind-
vende. Hedeselskabets repræsentant anførte, at udvinding af
kalk- og tørveforekomster ikke ville være økonomisk idag.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stad-
fæste fredningen, dog med følgende ændringer:
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Områdets afgrænsnin~

Ejendommen matr.nr. 2 ! udgår (lb.nr. 9 - gårdejer
Erik Rasmussen), idet man finder, at dette areal, der for
størstedelens vedkommende har karakter af almindelig landbrugs-
jord, ikke er nødvendigt af hensyn til fredningens formål,
bevarelse af mosen. Lndvidere udgår det nordøstlige hjørne
af ejendommen matr.nr. 4 ~ (lb.nr. 5 - gårdejer Jørgen Poul-
sen), således at fredningsgrænsen mod øst kommer til at for-
løbe som en lige linie - det fredede areal af denne ejendom
bliver herefter ca. 3,75 ha.

Vedrørende ejendommen matr.nr. 28 a (lb.nr. l, gård-
ejer Frederik Hansen) udvides fredningen, således at den kom-
mer til at følge vejen som vist på det til nærværende kendel-
se knyttede kort, hvorefter det af denne ejendom fredede
areal bliver ca. l ha.

I fredni~gsservitutten
tilføjes til pkt. 6~ at naturvidenskabsmænd i jagtsæsonen kun
har adgang efter anmeldelse til ejoren, og til pkt. 7, at
Naturfredningsrådet efter aftale med ejerne kan gennemføre en
driftsplan for området.

Erstatningerne
Overfredningsnævnet fandt kun at kunne tilbyde erstat-

ninger på ialt 27.500 kr. for de herefter af fredningen omfat-
tede arealer, navnlig fordi udnyttelse af kalk- og tørvefore-
komsterne efter det oplyste ikke kunne anses for rentabel. Over-
fredningsnævnet fandt heller ikke, at sagen har en sådan sær-
lig beskaffenhed, at der var grundlag for at tilkende advokat-
omkostninger, medens man kunne tiltræde, at hedeselskabets
regning, stor 1.035 kr., betales som fredningsudgift.

Da lodsejerne - bortset fra lb.nr. lo, gårdejer Johan
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Dalberg - ikke kunne tiltræde de tilbudte erstatninger, blev
sagen den 21. december 1972 oversendt til taksationskommissio-
nen, som ved kendelse af 21. februar 1973 har fastsat erstat-
ningerne til følgende beløb:

Lb.nr. l,

Lb.nr. 2,

Lb.nr. 3,
-'

tf,-,e Lb.nr. 4,

Lb.nr. 5,

Lb.nr. 6,

Lb.nr. 7,

Lb.nr. 8,

Lb.nr. 11,

Lb.nr. 12,

matr.nr. 28 a, Urup by,Rynkeby sogn, 800 kr.
Frede~ik Hansen, Urup,5550 Lange-
skov.
matr.nr. 3 a, sammested, 3.200 kr.
Brna Mortensen,
Blommehaven 17, Rynkeby.
matr.nr. 7 ~, sammested,
Laurits Hansen,
Rynkeby Mosegård, Brabækvej 94,
Brabæk, 5550 Langeskov.

1.200 kr.

matr.nr. 4 f, sammested,
Lindberg Hansen,
Højdamgård, Brabækvej 43,
Urup, 5550 Langeskov.

1.000 kr.

matr.nr. 4 a, sammested,
Jørgen Poulsen,
Urupvej 136, Urup, 5550 Lange-
skov.

4.500 kr.

matr.nr. 3 n, sammested,
fru Anna Jensen m.fl.,
Mesterrækken 37, 5350, Rynkeby.

1.200 kr.

matr.nr. 8 a, sammested,
Frode Refstrup, Urupgård;
Urupvej 111, Urup, 5550,
Langeskov.

2.400 kr.

matr.nr. 7 a, sammested,
fru Else Bjørn, Rosenlunden,
Langeskovvej 46, Urup,
5550 Langeskov.

1.100 kr.

matr.nr. 12 b, sammested,
Chr. Larsen,~rabæksvej 151,
Urup, 5550 Langeskov.

200 kr.

matr.nr. 12 c, sammested ,
Svend Stengaard, Stengården,
Dræby, 5330 Munkebo.

200 kr.

Kommissionen har henledt Overfredningsnævnets opmærk-
somhed på, at advokaten påny har fremsat ønske om tilkendelse
af sagsomkostninger.

Det af ejeren af matr.nr. 12 ~, Urup, lb.nr. lo, Jo-
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han Dalberg9 accepterede beløb udgør ...........•.. 2.600 kr.
~ndvidere tilkendes der Det Danske Hedeselskab det

anførte beløb af 1.035 kr. 9 medens der fortsat ikke findes
anledning til at tilkende advokatomkostninger.

Et kort9 nr. 7-101. visende de fredede arealer9 der
ialt udgør ca. 1996 ha9 er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m G s:

-.e Den af fredningsnævnet afsagte kendelse stadfæstes
med de anførte ændringer. De tilkendte erstatningsbeløb 9

18.400 kr'9 forrentes med 8 % p.a. fra den lo. maj 1972 ind-
til udbetalingen? medens det hedeselskabet tilkendte beløb9

1.035 kr.9 ikke forrentes.
Erstatningen afholdes med 1/4 af Fyns amtskommune og

3/4 af statskassen.
Udskriftens rigtighed bekræftes:
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I skrivelse af lo. februar 1969 anmodede Danmarks Naturfred-
ningsforening om, at der m~tte blive rejst fredningssag for et
nærmere betegnet område ved Urup Dam i Rynkeby sogn, idet der som
begrundelse anførtes fØlgende:

"Det omhandlede omr~de er specielt i botanisk henseende af
væsentlig fredningsmæssig interesse. Dette gælder s~vel det krat-
hevoksede moseområde som det ~bne område med engvegetation.

I hegee omr~der bærer plantevæksten tydeligt præg af vokse-
rt2dets store næringsindhold, specielt gør det kalkholdige grund-
vand sig stærkt gældende.

Det tBtte mosekrat er især domineret af gr~pil, birk og vrie-
torn, foruden mindre mængder af ask, eg og en undervegetation af
hindbær og korbær. Krattet rummer samtidigt et rigt liv af mindre
sangfugle.

Oen st0rste botaniske interesse knytter sig dog til den ~bne
græseng. Her er udviklet en ekstremrigkærs-vegetation med en ræk-
ke sjældne plantearter, specielt er orkedefamilien stærkt repræ-
sent9ret bl.a. m9d sn sjældne arter som langakset tr~dspore (Jym-
nadeneiD conopsea) og mygblomst (Liparis 10i5elii) foruden sump-
hullæhe (Epipactis palutris) og flere arter tilhØrende gøgGurt-
slægten. YdermeI"e træffer man en lang r,Bkkeandre arter, der regnes
for karakterarter fqr ekstremrigkær bl.a. butblomstret siv (Jun-



cus subnodulosus) og avneknippe (Cladium mariscus) .
F.kstremrigkBr-vegetation er i vore dage særdeles sjælden i

Danmark, fordi egnede lokaliteter er sparsomme og p~ de fleste
af disse er den naturlige vegetation Ødelagt som følge af afvan-
ding og intensiv landbrugsudnyttelse. Det mA derfor udfra s8vel
undervisningsmæssige som videnskabelige synspunkter anses for me-

le get vigtigt at sikre de sidste tilbagewBrende eksempler p '1. denne
plantesamfundstype. I det foreliggende tilfælde bliver dette s~
meget vigtiR;ers som det nye Universitet i Odense har et meget
stort behov for at finde egnede undervisnings- og forskningsmu-
ligheder indenfor rækkevidde.

Det er af v,esentlig betydning for rigkærvegeta tionens beva-
ring, at den nuv~rende driftsform med græsning og eventuel sl~-

" ning for~sat opretholdes. Sqfremt arealerne fuldst~ndig overlades
til sig selv, vil der vere fare for en kraftig tilgroning med
~rat, der bevirker, at de sjældne urtearter kvæles.~,Det er s~ledes Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse,
at omr~derne opfylder betingelserne efter naturfredningslovens §

l for gennemf0relse af en fredning.l!
Frednin~sp~3tanden er sAlydende:

~I

"Beby""gelse s~al ikke v:.Dretilladt.
OpsU.lling af skure, boder, master, transforma torsta tioner

el. andre skæm~ende indretninger ~~ ikke finde sted.
Arealerne mR ikke benyttes til camping.
Bilophugningspladser f'l4 i1dce etableres .

" Motorbaner m~ ikke Dnlægges.
Arealerne m~ ikke benyttes til henkastning af affald.
Beplantning med busk - og tr~vegetation uden for de nu eksi-

sterende bevoksninger, m~ ikke finde sted.



Oppløjning m~ ikke finde sted.
Arealerne må ikke behandles med kemiske sprøjtemidler.

Terrænformerne m3 ikke ændres ved afgravning eller opfyld-
" ning.

Arealerne m~ ikke yderligere afvandes.
Fredningsmyndighederne kan, s1fremt den nuværende driftsform

ikke kan opretholdes, træffe de forn0dne foranstaltninger til be-
varing og pleje af vegetationen.

ee P~taleret ti11~gges fredningsn~vnet for Odense amt, frednings-
planudvulget for H'yn og Danmarks No turfredningsforening .II

Fredningsp~standen omfatter hele matr. nr. 7-g, 12-b, 12-c
og 12-d Urup by, Rynkeby sogn, og dele af matr. nr. 2-v, J-a, J-n,

." ca.
4-a, 4-f, 7-a, 8-a, 12-a og 28 smst. ialt/24,S ha.

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Botanisk institut, har
i skrivelse af 14. juli 1968 til Danmarks Naturfredningsforening
udtal t:

"lindertegnede har foretaget en besigtigelse af kc8romr.1.detved
Urup Dam i Odense amt.

Det konstater'3des herved, at !nr-m P'l dette sted har et særdeles
e smu]{t ekserrlpelp!'l den i Danmark sj:Bldne vegetationstype, der benæv-

nes ekstremrigk~r. Ekstremrigkær udmBrker sig ved at vwre særdeles
næringsrige, specielt har de ofte et meget hdjt indhold af kalk i
jordbunden.

K~ret er fØrst og fremmest karal{teristisk ved en absolut domi-
nans af butblomstret siv (Juncus subnodulosus), samt ved forekom-
sten af avneYJlippe (Cladil1m mariscus), endvidere rumrilerdet en ræk-
ke orkideer, af hvilke man s~rlig bØr hefte sig ved 3 Rrter, nem-
lig sump-hullæbe (Epipactis palustris) , der ligesom butblomstret
siver karakterart for rigkærene, endvidere de 2 meget sjældne ar-



ter langakset trqdspore (Gymnadenia conopsea) og myg blomst (Li-
paris L09selii) .

ee

Af andre vigtigere rigk,Er-arter kan nævnes:
hjertegræs (Briza media)
blågrdn star (Carex flacca)
loppe-star (Carex pulicarus)
l-::rognæb-star(Carex lepidocarpa)
toradet star (Carex disticha)
k0dfarvet g~geurt (Orchis incarnata)
vinget perikon (Hypericum tetrapterum)
vibefedt (Pinguicula vulgaris)
almindelig hØr (Linum cathart:ialm)
eng-troldurt (Pedicularis palutris)
kBr-tidsel (Circium ~alustre)
kommen (Cnrum carvi).

Plrmtesnmfund af denne type er sj,:eldnei Dnn~nark, idet '3n
lang riekkc er forsvundet som fonge af afvanding og o!Jdyrkning.
Det m~ rlerfor udfra videnskabeligt synspunkter anses for særde-
les vigtigt at dette omr~de bevares fremover i sin nuværende
tilstand.

Det er af væsentlig betydning for plantesamfundets bevaring,
at are()lerne ik]{eopplØjes eller drænes yderligere, men liee SH

vigtigt er det, at oet friholdes for skyggende træbevoksninger,
d.v.s. at den græsning, der i øjeblikket foregår pq arealerne, s~

r. vidt muligt bØr opretholdes.lY

Naturfredningsr~det har i skrivelse af 3. oktober 1969 ud-
_ talt:.,

'I~fter besigtigelse af arealet kan naturfredningsr~det varmt



anbef8le området fredet efter Danmarks naturfredningsforenings
påstand.

Som fremhævet af D.n. vil omr~d8t i lØbet af en kort 8rrLbk-
ke gro til med krat, hvis det helt overlades til sig selv. Den
karakteristiske urtevegetation, bl.a. med flere yderst sj~ldne
arter fro. orchidefamilien, er imidlertid betinget af Iysdbne fo1'-
hold. Kun fordi opvæksten af buske og træer gennem tiderne er

ee
holdt nede ved græsning, høslet, lejlighedsvise brande m.v. har'
vegetQtionen kunnet udvikles pn stedet. Da vegetationen såledeS
egentlig m-J betegnes som et kulturprodukt, kcm den kun beV,1res v 2G,I

a t kul turp:J.virkningen fortsættes. Kan de tte ikke Inde sig gt"'ire,1.111.

"
man s~ette noget andet i stedet. Der findes kun et ret li:1le erfa-
ringsmateriale for s~danne behandlinger, men n8turfr?dningsr~dct
skal gerne være til disposition ved udarbejdelsen af en driftsplull
for ornr'lc1ct.!l

Bekendtgo5relse om den rej ste fr'edningssag har fundet sted i

Statstidende den 20. oktober 1969, i Fyns Stiftstidende og i Fyns
Tidende, hvorhos ejerne Cl' underrettet ved unbofalet brev.

Da der ligger et fredet voldsted, Borrisholm, lidt 0st for
e det omr:~de, der pl.Jstås fredet, har nævnet underrst tet N a tionalmu-

seets fredningsafdeling, der i skrivelse af 20. februar 1969 har
meddelt, at der ikke af hensyn til voldstedet var grund til at ud-
vide det frededc omrAde.

p~ grund af ~rstiden fandt nævnet det form~lstjenligt 3t ud-
skyde en besigtigelse, og efter indkaldelse af lo. november 1969<>

til ejerne oe de ifølge loven in terGsserede afhold tes den 8. (:'2-,
... ,

_ cember 1969 et orienterende møde med lodsejerne. Under mØdet udv.;.--
dedes p"lst::mden s!~ledes, at omr.1det skal VC'3retilgængeligt fol'



ekskursioner fra universiteter og hØjere 1~reanst3lt€r. Nntur-
fredningsr~det henstillede, at der blev etableret en driftsplan,

~ og at r~det tillige fik påtaleret.
Ejerne tog forskellige forbehold. Ejeren af matr. nr. 4-a

Ønsker bl.a. fortsat at kunne lægge roekulehalm i sivknnten af
sit areal, og ejerne af 2-v og 4-a Ønsker ret til at p10jc olIe-
rede opp10jede arealer. Ejeren af 4-a har yderligere forbeholJt

ee
sig ret til oprensning af en eksisterende 1ednine og eventuelt

'b

forlæng~lse af en grøft til ofI'entligtvancHøb.
I henhold til aftale p1 dette mØde og efter bekendtgørGlse

,0

i statstidende den 29. maj 1970 foretages den 22. juni 1970 be-
'. sigtigelse af mosen. Samtlige ejere, pant- og rettighedshav8re,

og de if01~e loven iøvrigt interesserede var indkaldt ved skri-
velse af 27. maj 1970.

I skrivelse af 18. juni 1970 fra lektor. cand.mag. Simon Læ-
gård, Botanisk Institut., Jlrhus Universitet anf(~rtes:

"Undertegnede er af Na turfredningsr?ldet blevet anmodet om
at repr:i3sentererqdet ved nævnsmødet d. 22. ,juni.Arbejdsplig-
ter forhindrer mig imidlertid i at give møde, hvorfor jeg herved
kort skal referere r~dets indstilling.

Som n.-BVYJt i Na turfredningsr~ c" ets skrivelse af 3. akt. lC)69
kan fredningen vRrmt anbefales, og da den overvejende er motive-
ret af naturvidenskabeli~ interesser, skal Naturfredningsr&det
anmode om ved fredningskendelsen at f& tillagt pAtaleret.

-, .
I sart1meskrivelse er omtalt nØdvenr1igheden af en passende

pleje af omrÅdet. Der bør i kendelsen Abnes mulighed for, ~lt det
offentlige xan gennemf0re en sndan pleje eft8r aftals meG ejerne,
men uden omkostning8r for disse. Plejeforanstaltningerne hål' i-



sær interesse i de vestlige Gngomr~der, disse m~ sikres mod til-
groning m~c1 l<::rat,men der bør eventuelt ~bnes mulighed for, a.t

'I>

'':

visse dele af det tætte krat kan ryddes, S1 engvegetationen kan
genetableres. 8n mere detailleret plan herfor kan dog ikke frem-
lægges i ("1jebliklcet."

Dndor m0det udvides fredningsp~standen til at omfatte for-
bud mod g0dskning af nogen del af de udyrkede arealer. Danmarks
N a turfredn ingsforening kunne ikke til tI'Ede, at df}r lægges ['oelm-

tit lehalm p~ ma tr. nr. 4-(i, hvorimod foreningen kunne tiltrcLd8, a t
ti de indtil nu opplØjede arealer fortsat kan anvendes til al~inde-

lig lnnrtbrugsdrift.
p~ m0dnt blev lodsejerne opfordret til at fremsætte skrift-

lige erstatningskrav inden l. august 1970.
DEt fremg~r af skrivelse af 18. august 1970, at Danmarks Ge-

ologislce Unders0gelse ikke er i besiddelse af n':6jagtige oplysnin-
ger om forekomsterne af kalk i Urup mose.

Ejeren af matr. nr. l2-d Urup by, Rynkeby sogn, Poul Chri-
stian Pou] sen, har i;{ke kunnet findes. Da hans adkomst er ting-
lyst i 1910, har nævnet rettE:t henvendelse til politimesteren i
KertemindE: og til Kerteminde kommune, men det har :ikke været mu-
ligt at fremskaffe nogen oplysning om ej0rforholdet.

I skrivelse af l. oktober 1970 meddelte ndvokat Palle Fick,
Odense, der varetager interesserne under sagen for samtlige lods-
ejere, - fraset 0jeren af matr. nr. 12-d Drup - at han p~ det fo-
relisgende grundlag ikke kunne udfc.;r.lige en ersta tningsopg "11'c15e.
Han fur.aspurgte sDrrJtidig, om n..Bvnetvar interes~~eret i en n,)]rmore
un~ers~galsc af knlkforekomst~rne p~ nÆvnets foranlednjng. Advo-

e kn ten op] yste, at både Det Danske Hedeselslc8 b og De s~:..mvirk2nrle
Landbofor0ninger val' villige til at foretage undersØgelsen. I skri-



velse af 13. oktober 1971 oplyste n-Bvnet, at det intet havde at
indvande imod, at advokaten selv lod unders~gelsen foretage gen-
nem Get nanske Hedeselskab.

Med skrivelse af 2. og 8. juni 1971 fremsendte advokat Fick
erstatningsopg0relse med bilag. I indledningen til opg0relsen an-
f0.rtes:

llFredningen omfatter et areal p~ ialt ca. 24,5 ha. fordelt
p~ 13. matr. nr. tilhørende forskellige lodsejere. Arealer~0 er•e delvis bevokset moseareal, delvis engarea18r og delvis opdyrket
agerland.

p~ areRlern0 findes kalkforekomster 2f ikke ubetydeligt om-
f~ng, ligesom der findes tØrveforekornster.

I forbindelse med fred~ingssagen har Jet Danske Hedesclskahs
afdelinz i Viborg, foretaget en st'rskilt undersøgcls2 ef Jisse
forekomstpr (bilag l). Kalkforekomsterne vil teknisk kunne udnyt-
t~s, og er ogs~ hidtil hlevet udnyttet i et vist omfang, dels
ved kontrakter med forskellige entrepren~rer, dels ved udvinding
til eget brug.

Der foreligger et aktuelt tilbud 113 udnyttelsen af forekom-
sten p~ ~n enkelt parcel for en pris af 4 kr. pr. m3 (bilag 2) .

Da udvind2lsen af kalken fors~vidt ang~r de parceller, som ik:te
direkte omfattes af dette tilbud, formentlig m~ pnreg~es at fore-
g~ over et ~rem\l, er v~rdien af kulkforekomsterne for disse pur-

cellers vedkom~end0 beregnet efter en skØnsmBssig mindre v~rdi
end det foreligg~ndc tilbud. Med hensyn til den parc~l som til-
budet umiddelb~rt omfatter er v~rdien af kalkfoI'ckomsten derimod
udregr.et p~ grundlag af det foroliggende tilbud, idet udnyttelsen
af ka1ken p~ denne par~el m~ antages at ville være foreg~et i l~-
het af 3n kortere periode, sAfremt der ikke V2r rejst fredningssag.



Med hensyn til tørveforekomsterne er disse tidligere delvis
udnyttet, men uinyttes ikke for tiden, i oP80rclsen er dog tDget
hensyn til at for~komsterne alligevel vil repr~s9ntere enverdi,
som i p1kommende tilf~lde ville medf0re en for0gelse af arealer-
nes hDndelsvErdi.

løvrigt er erstatningerne beregnet som den v~rdine~gdng, som
arca12rne m~ antages at VÆre p~f~rt ved p~l~ggelse af frednings-

•e servi tu tten .
Det h-:;mærl.cesspeciel t, at der er nøje sammenh~ang mellem mu-

ligh'?dcn for afvR:"ldlng Clf mosen og udvidelsen llf de fOl'f;fll~ldnc
rilstoffer, ligesom der er en sar.-:nt.:mhængher~ncd og meJ jOT"3ens 0)-

dyrknine som landbrugsjord.
Det :JeTndrkcs specielt i cJellG€ forbindelse, at forbuddet imod

yderJigere afvanding, foruden at berøre selve mosen, ogs~ i et
vist omfang vil ber~re de omkringliggende landbrugsarealer, idet
en yderligere afvandihg af disse vil ~live umuliggjort, eller i

-I hvertfald væsentlig mere bekostelig. Det forbeholies i denne hen-
seende under f0rstkommende m~de til beh~ndling af ~rstntningsp~-
standen at fromkomme ~ed et yderligere krav veor1rend2 dette for-

e' hold, for s'~'lidtangf-J.rlodsejere, som omfatt03 af n--8rv"'3rendeop-
g\i.lrelse.

[let ti] f('\jes i de:me forbindelse, a t der ikl\.~har kunnc:t
i'remslnffes et aktu:_~lt 0konomisk overslag over de al t':::rna ti ve af-
vundingsproj~kter, der kan muligg~re en nøjagtig vurdering af det-
te tahs st~rr31so, hvorfor lodsejerne i f~rste omfang er indstil-
let pR en fOl'handling f12rom."

I Heoeselsknbets erkl~ring af 22. februar 1971 anf~res i ind-
ledningen:

TI----har Hedoselskabets m8rgelafdeling vod konsulent S.p. Sø-



rensen i dagene 20. og 21. januar 1971 bist~et 8f de forskellige
lodsejere foretaget en orit.:~nter~;ndelmdersr6gelse Ri' Orup dam mo-
se med det formAl at fastsl~
l) mængden og kvaliteten af moseknlk p/l de forsk01J ige parc911er
2) de tekniske mulieh2dr:.:-;rfor Kalkens udnyttelse i '?5jcl}] ikket

3) m1mgdcn og kvali teten af t0rvE:forekomst,?r på de cmkel te parcel-
ler

e
e

4) om T'1uligtyderligere udtalelse om afvcmdingsforholdene for 1110-

sen og de omkringliggende Jr8aler.
Undersøgelsen har best~et i en b8sigtigclse af de enkelte par-

celler med samti~ig p0j]ing af lagene af t0rvejord og mos~kalk.
Ved (1:.) pejlinger, hvor mosebi.1ken fandtes hedst egnet som jordfor-
bedringsmiddel, blev udtaget prøver af kalken til b8ste~melse af

'l indhold af ren kulsur kalk en C03•
Ved genner.1eangen blev foretaget 1j-lpejlinger med nerlenstAen-

de notatet om vegetation og jordbundsforhold. 82mtidig blev udta-.~,get 15 pr~ver til laboratorieundersøgelse."
For hvert matr. nr. er derefter anf'?5rtantallet af pejlinger,

resultatet af disse samt en konklusion. hlene konklusion~rne an-
'~ fmr~s i det fØlgende:

l. matr. nr. ~8. Tørvejorden uden betydning som br~ndsel.
Mose'tcalk i gennemsni t 130 cm. Ansl;~'2tJ.calkmængde
5000 ro), som kan udnyttes.

2. matr. nr. 3-a.Fyns knlk- og mergelforretning hnr i 1919 gravet
kalk p~ et mindre areal langs med skellet ved pej-
ling 12.
Arealet med pejljngorne 4 - 9 ~st for skyllerenden
ca. 3 ha er ikko egnet til udvInding af mosekalk.
p~ ca. l h~ omkring pejlingerne 6 og 7 Gr nJndet



tørvejord til + 4 meters dybde, hvilket skØns-
mcessigt giver mulighed for opgrClvning af ,4.0000
m3 t(;jrvedynd til fremstilling af br,.endsel.
Arealet ca. l hCl med pejlingerne lo, 11 og 12
vest for skyllerenden h~r i gennemsnit 140 cm
kalk. Anslået lmlkm-Bngde 14 000 m3, som kan ud-
nyttes.

3. matr. nr. 7-g. l arealets syd'5stlige ende ved skyllerenden fin-•e des indtil ca. l meter kalk. Mængden anslqs til
ca. :3 000 m3.
Der findes ikke anvendelig t~rv p~ arealet.

" 4. matr. nr. 4-f. Der findes ikke udnyttelig t0rv eller kalk pR are-
alet.

" 5. matr. nr. 4-Cl. l arealets sydliee del findes en ca. l ha stor,

"

vandfyldt t3rvegrav langs hvilken, der eventuelt
kan graves lidt kalk. l ca. 1 ha ved pejling 24
er fundet ca. l m tørv o~ 2 m kalk. lolt kan kCllk-
mængden sk0nsmæssigt anslås til 7 000 m3. Mængden
af t~rvedynd ansl~s til 5 000 ro3.

e 6. mCltr. nr. 3-n. l arealets Østlige del findes ca. 0,4 ha med gen-
nernsnitlig 125 cm lcalk. Den saG1lede udnyttelige
kalkmængde kan ansl~s til ca. 5 000 m3.
Ocr findes ikke tørvejord af betydning.

7. mntr. nr. 8-Cl. P8 begge sider af skyllerenden ved pejlingerne 32,
33 og 34 findes et areal af ca. 1,4 ha med gennem-
snitlig l meter kalk svarende til ialt ca. 14 000
m3, som eventuelt kan anvendes. Et mindre område
er tidligere udnyttet til egpt brug.
,'J st for skyllerenden er der fra l - 3 meter tr,5rv,



som i mindre udstrækning har været udnyttet til
fremstilling af t0rvebrændsel formentlig under
sidste krig. Der skØnnes nu a t være mulig:1l::dfor
opgravning af ca. 20 000 m3 tørvedynd egnet til
brændsel.

8. matr. nr. 7-a. Det uafgravede areal udg~r sk0nsmæssigt ~ ha mod
1,7 m ~alk. Der kan eventuelt opgraves 8 000 m3

ee
kalk og en del t0rv.

9. ma tr. nr. 2-v. Der findes ilcke kalk på arealet og tejrvem~Bngd(m
er uv~sentlig. Arealet benyLtGs til græsning.

lo. matr. nr.~-a. Af arealet er ca. 1,5 ha en vundfyldt tørve~rnv
Resten ca. 0,5 ha er kratbevokset og indeholder
lo. 000 m3 udnyttplig tørvemasse, men ingen kalk.

11-13. matr. nr. l2-b, 12-c og 12-d bærer stærkt præg af 8t være be-
nyttede til tørveproduktion idet de best~r af
vandfyldte tørvegrave med kratbevoksede t0rvebrin-
kel' imellem.

Uden værdi til kalk- og tørveproduktion.
Afsluttende anføres i udtalelsen:
"Mosekalken.
Af omst1ende samlede oversigt og af kortskitsen frerog8r, clt

der i et areal af ca. 4,3 ha hovedsagelig langs med vestsiden nf
skyllerenden er mulighed for opgravning af ca. ~6 000 ro3 rnosekalk
med indhold af 80 - 85 % kulsur kalk (ea eo3) i tØrstoffet. Da kCll-
ken er meget vnd, kan der næppe regnes med mere end 400 kg. kulsur
kalk pr. m3, svarende til ialt 20 - 25 000 kg kulsur kalk.

4' Idet v~ndstanden i mosen er meget hØj (kun lidt under teræn-
overfladen) vil udnyttelsen af kalken, der ligger under et større
eller mindre tørvelag, være forbundet med betydelige praktiske van-



skeligheder.
TØrvemosen.
Under de to verdenskrige blev mosen i betydeligt omfang be-

nyttet til fremstilling af brændsel s1vel til eget brug som til
solg. IfØlge ældre undersøgelser var askeindholdet omkring 15 %
beregnet i t0I'stoffet. Det vil sige at den tilbageværende tørve-
masse m~ antages at være egnet til fremstilling af t~rvebrTndsel
i tilfælde af, at der igen bliver brug for det.ee I tilfælde af at det virkeligt skulle blive aktuelt at ~ra-
ve tørv i mosen, kan der være tale om ~t s~nke vanost8nden midler-
tidigt eller permanent ved pumpnine, hvilket forholdsvis let kan

0'
lade sig ge\re.

821' ville i 81 fald være let adg8ng til at fjerne sAv81 t0r-
~ vemassen som kalken totalt og der kunne på den m~de skabes mulig-

hed for en forbedret afvcnding af randarealerne.
8.'1, vidt det har kunnet konstateres ved besigtigelsen af arealer-

," ne er der ikke foretaget nogen større vandstandssænkning de sidste
50 11', idet daværende afdelingsleder J .P. Olesen Ved Hedeselskabet
efter en unc1erSi?\gelseden 15/10 1920 blandt andet skriv9r liVend-

tf standen i mosen er meget h1j, visse steder l meter over kalken.
V::>ndst,mden i mosen "kan kun med stor bekostning si.cnlcesyderligere,
da mosen er noget stor, ca. 50 td. land, og modtager vand fra et
meget stort arealll.

S~fremt det har væsentlig betydning for sagen, vil amtsvandin-
spelctr?lrenfor Odense amt sikkert kunne gøre r,30e for mulighederne
for afvanding af mosen, idet afstr~mningen sl{f;rgenne;n GeJ 89, der
formodes at v~rc amtsvandlØb.

AngAende nfvandingsforholdene i0vrigt skal jeg henvi~8 til di-
striktsbestyrer S. 8unesens udtalelse til sagen af 23/9 1970.1l
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Fyns amtskommune, Vandinspektoratet har i skrivelse af /4.

maj 1971 udtalt: HOe af fredningssagen omfattede arealer ligger,
bortset fra et mindre areal p1 m8tr. nr. 2-v, innenfor interesse-
omr;det for arntsvandl'1bet "8kyllevandsrendeno, der s('-.lmmeTITJ1')d
Gecls "1 blev uddybet og reguleret i 1911.

Skyllevandsrenden blev uddybet ca. 1,00 m svarende til en
vand10bsbund beliggende ca. 1,50 rounder terr~n n~rmest ved ren-
den.

Ved kontrol af bundp~le i 1967 konstateredes en sætning af

det nBrmcst renden liggende areal p~ omkring 80 cm, hvilk0t vil
sige, at ~fvandingsforholdene for dette areal praktisk talt er
de Sl1mme som f~r uddybningen i 1911.

1l.mts7andinspektora tet har ikke herudover yderligere oply s-
ninger f.eks. i form af fladenivellement, der kan danne grundlag
for udtnlelse om afvanJingsforholdene for ~ndre arealer end dem,
der li~8er i umiddelbar nærhed af renden.

Forbedring af mosens afvandingsforhold kan ske enten ved etil-
blering uf lokale dige- og pumpeanlæg eller ved uddybning ~f Skyl-

•• ca. b km.
levandsrenden og af Geels å, formentlig p\ en strækning Rf ialt

En nærmere unders0g?lse af de Økonomiske muligheder for gen-
ne~f~rclse af afvanding af de omhandlede arealer vil formentlig
give et nega tivt resul ta t. "

Ved kontrakt af 16. oktober 1942 overdrog Laurits Hansen som
ejer Qf mntr. nr. 7-a til entreprendr L.M. Kiær, Odense, eneret-
ten til at grave kalk indtil 1953. Prisen var aftnlt til l kr. pr.
m), nen retten blev ikke udnyttet. Onder fredningssagen har samroe
ej er fremlagt f?\lgi:mdetilbud:

1I0ndertegnede erklærer herved at være villig til Clt teiZne Kon-
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trakt paa K~b af Kalken fra Matr. No 7 g Urup Dam tilhørende Lau-
ri ts Hansen Rynkeby Mosegaard 13rabæ1cvej 94 Langeskov .
Pris for Kalken 4 Kr pr. m3 uden Udgift for Sælger.

Holev den lo Juli 1970.

Vognmand
Svend Rasmussen
Holev pr. Narslev .1\

Fredningsplanudval get for Fyns amt har i erkl13ring af 1/+.

september 1971 bl.a. udtalt:
11 henvises is~r til det i sagen vÆr~nde tilbud fra vognmand
Svend RasMussen, Holev pr. Marslev, om indg~else nf kontra~t om
udvinding af kalkforekomsterne for en pris af 4,00 kr. pr. mJ•

Tilbudclet indeholder ingen forpligtelse til at aftage et vist
mindstekvantum kalk. Det forekommer derfor vanskeligt pÆ!Jdette
grundlag at vurdere, hvilke tab fredningen medf0rcr for mistst
ret til u,JnyttGlse af kalkforekomsterne . l'1ansl{:ali denne forbin-
delse henvise til, at det if~lge hedeselskabets udtalelse vil væ-
re forbundet med betydelige praktiske vnnskeligheder at udnytte
kalken.

I frfilgenmtsvnnrlingsi.nspektora tets ud talelse af 24,. IDn..i 1971

m'&'det o.ntngss, Cl t afvandingen nf mosen ikke vil 1cunne genncmf'zI-
res med et i Økonomisk h~nseande rimelist resultat. Det m~ derfor
sk0nnes meget tvivlsomt, om bestemmelsen om forbud mod afv:.nding
meclf0rer noget tab for lodsejerne.----ll

Den 1. november 1971 holdtes Pl ny mØde med. lodsejarne.
I"Lnurits [1clnsenoplyste, n t vognmand Rasmussen allerede for

a flere ~(' siden bor rejst spørgsm~~let om at grClve kalk, men Clt en-• delig aftale ikke kom i stand, da han slog det hen mAri, at de al-
tid" u·-YJet3le om det. Han htlr f1.et det skriftlige ti lblld efter



opfordring fra nævnet. Det var meningen, at al kalken skulle ta-
ges på et 81'. En tidligere kontrakt blev ikke udnyttet.

Det oplystes, at ejerne af matr. nr. 2-v, 4-f, 7-a, 7-i. og
8-a udlejer jagten, der drives enkeltvis af de p~gældende lejere.

Det oplystes, at matr. nr. 3-n m.fl. pr. l. a~rjl 1971 er
solgt til fhv. frisØrmester Svend Christensen for 105.000 kr.,
heraf for 10s0re 1.000 kr., og snledes at s~lgeren beholder even-
tuel fredningserstatning. Man forlangte 115.000 kr., men måtte
nedsætte prisen p~ grund af fredningssagen. ~je~domsskylden er
74.000 kr., heraf grundv~rdi 14.700 kr.

Ejerne bestred, at det skul12 være forbundet med s'erlige van-
skeligheder at udnytte kalken. Der er ret tørt i mosen om somme-
ren. II

I skrivelse af 5. november 1971 forespurgte nævnet Det Dan-
ske Hedeselskab, om dette kunne give nærmere oplysninger om mulig-
hederne for at udnytte kalkforekomsterne, herunder om ejer'!1E'Sfor-
ventede udbytte pr. m3.

I skrivelse af 15. november 1971 svarede Hedeselskabet såly-
dende:

f1----oplyse, at man blandt andet under hc·nvisning til amts-
vandinspektrnr E. Grimstrups udtalelse af 24. maj d.q. ang\cnde
afvandingsforholdene i mosen må nære betænkelighed ved overhove-
det at till~gge kalkforekomsterne nogen værdi under de nuværende
forhold, idet etablering af fral{:0rselsmulighed, fjernelse åf over-
jord ae navnlig en samlet vandstandss,'cnkning vil være: SFt bekoste-
lig i forhold til den ret beskedne kalkmængde, at en økonomisk
udnytt81se ikke lader sig gennemf0re.

For det tilfælde, at nævnet under hensyn til eventuelt ændre-
de prisforhold i fremtiden vil tillæege kalkforekomsterne i de en-



kelte lodder en vis erstatningsværdi, kan det til sammenligning
oplyses, at det nu op10ste Fyns mergelselskab i qrene 1951 -
1957 aftog ca. 10.000 mJ mosekalk fra et leje i Ubberud tilhø-
rende Laurits Rasmussen, Vejrup og Karl Rasmussen, Ll. Ubberud.
Afv~ndingsforholdene var gode. Der var mindre end 1/2 m overjord
og kalklaget ca. 1,7 m. Prisen 1,- kr. pr. mJ løst m~l. (1m3 fast
mhl= 1,25 mJ 10st mål).

ti (Se kendelse fra l~ndvæsenskommissionen [01' Odense AmtsrAds-
e kreds nr. 17/51 og 47/57 angrlendeFyns mergelselskab) .

Den tilsvarende pris i dag ville formodentlig være ca. det
dobbelte.

Da der ikke ved enkeltvis opgravning vil kunne påregnes fuld
udnyttelse af de konstaterede kalkmængder i Urupdam, forekommer.. det rimeligt at regne erstatningsv~rdien til ca. 1,- kr. pr. mJ
beregnet efter de konst8terede mængder jfr. Hedeselskabets over-
sigt."

,,' Advokat Fick er gjort bekendt ~ed denne erkl~ring, og i
skrivelse af 17. december 1971 har advokaten p~ ejernes vegne fast-
holdt de nedlagte erstatningspqstande.

M2tr. nr. J-n Urup ejedes oprindelig Rf Hans Poder Jensen,
Rynk~by. Efter hans dØd er den under fredningssaGen ovorg1et til
hans arvinger der er fØlgende: l. enken fru Anna Jensen, Mester-
rækken J7, hynkeby, livsarvingerne 2. fru Else A. Christensen,
Skovsbovej, Rynkeby, J. fru Karen K. Hansen, DrejØgtde 41, K~~ben-
havn ø, 4. traktorf~rer Hans J. Jensen, Mesterr~kken J7, Bynkeby,
5. fru Ingrid M. Jensen, Lars Chr. Larsensvej 5, UJlerslev. Ved

e betinget skøde lyst 4/10 1971 er ejendomp1en solet til herrefris0r
Svend ~ge Christensen, Bygaden 16, Ryn~eby. If~lge sk~dets PKt. 4.

tilfalder eventuel fredningserstatning sælgerne. Dn enken har skif-



tefuldmagt fra de 0vrige arvinger, vil eventuel erstatning h~nne
udbetales til hende.

N~TI1et finder efter de foreliggende oplysninger om vegetnti-
anen i Urup mose, at den er af en s~dan beskaffenhed, at det af
naturvidenskabelige og undervisningsmeJssige grunde er af vJ;sent-
lig interesse at bevare oe pleje denne vegetation.

Fredningen vil derfor være at genne~f0re.
Nedennmrnte ~)estern)l:elservil herefter V"Bre gældende for fcH-

ee gE:nde ejendomme, idet dog de allerede opplØjede are.:11er(lf matr.
nr. 4-.:1of, 4-f Orup, Rynkeby sogn undtag'?s fr.:1frc/jn.ingen:
Hele matr. nr. 7-g, l2-b, l2-c og 12-(; Urup by, Hynkeby sogn.

De p~ vedh~ftede kort viste dele ~f matr. nr. 2-v, 3-8, J-n
4-a, 4-f, 7-0, 8-a, 12-0 og 28 sammesteds.

Reste~~elsern0. er følgende:
l. gebYV,gelse, opstilling af sl'cure,boder, mo.ster, tran8for~·.'rst3.-

tioner eller andre skæmmende indretninger m~ ik1ce fin<le sted.
2. Arealerne m1. ikke benyttes til campering, bilo:r:;h"ugninf,motor-

" bane, henkastning af affald, herunder fra lnndbruget.
3. Opp10jning, 8fgravning, opfyldning, afvanding mg ikke finde

sted.
4. Beplantning med busk- eller tl"''3vegetntion!l1,) ikl{E:finde sted.
!j. Arealerne må ikke behandle s ved gød skning eller med lcemis1{e

spr~jt~Plidler.
6. Omr1det sknl være tilg~ngeligt for ekskursioner fra universi-

teter og h~jere l~reanstalter.
7. N...Bvnetknn, hvis det af Nn turfredninesr1det sk.-(nnesn "6dvendigt

for ::l.tbevare den eksistr:;r'endeflora, tr,;..;ffede forrddne for-
anstaltninger til bevaring og og pleje af voget~tionen.

pr, t1lcretten vil være a t udØve (lf Frodningsn .jvnet for Fyns



amts nordlige fredningskreds efter forudg~ende forhandling med
Naturfredningsrldet.

Til de fremsatte er~tatningskrav bem~rkes følgende.
Erstotnineen i anledning af, at ejerne afsk~ros fru ~t ud-

nytte forekomsten af kalk findes efter de foreliggende oplysnin-
gel' om priserne, om vanskelighederne ved at opgrave kalken og mu-

\
ligh=)den af, O-t kDlken overhovedet ikke ville V:Bre ~levet udnyt-

Jtet, at kunne fastsættes til 1,00 kr. ID •

Det kan ikke udelukkes, at der kpn en Økonomisk vrlrdi
i tørvedyndet, selvom det i øjeblikkpt i~ke vil v~re muligt at
udnytte disse foreko~ster. Erstatningen vil efter alt foreliggen-

')

de være at fastsætte til lo øre pr. m~.
ErstRt~:Lnger~ i'~vrigt for dG med frec~ningen forbtinrlneulem-

per er fastsat ~fter et belØb på 2.000 kr. pr. ha, idet der i

enkelte sDrlige tilfælde er valgt et h~jere eller lavere belØb
efter de sdrlige forhold for arealet, hfrunder den omst~ndighed,
at nogle af 10dsej8rne benytter c1er'25areal til græsning.

Brst8tningsb01~b~ne skØnnes at svare til den n~dgnnc j v~r-
dien for hver 0jendom, der er en f1lge af frerlningen.

~rstRtningsbel~bene fn~ts~tte5 herefter s~ledes:
l. matr. nr. 28-a, Frederik Hansen,

ca. 0,/+ ha ubenyttet naturgrJCs.
Erstatningskrav
Almindelig vBrdiforringelse l .o()°,- ltr.

kalk 10.000,- -
Der tilkendes
almindelig v~rdiforringelse 800,- kr.
kalk 5.000,- -

5.800,- kr.
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2. watr. nr. J-R Erna Mortensen,
ca. 4 ha ubenyttet krat
Erstatningskrav
Almindelig værdiforringelse
+ tr;1rv

Der ttlkendes
almindelig v~rdiforringelse
tørv
l'mlk

Jo matr. nr. 7-E Laurits Hansen,
hJ. Ii:J turtjr,es,der bruges

t~-,
...!....:...

er s 1:,a t~Jin?; skra v

~~ffiiDC~lie vBrdiforringelse

alninJalig v~rdiforringelse
kalk

4 o m,1lr. n.c. 4-1, Lindberg Hansen,
1,2 hu ubenyttet naturgræs.

nlmi:,del:i~3 vDI'diforringelse

20.000,00 kr.
28.000,00 -

8.000,00 -

4.000,00 -

14.000,00 -

7.500,00 kr.
12.000,00 -

3.750,00 -

3.000,00 -

(for 2 hu) 8.000,00 kr.
Der U.ll{endes

almindelig vxrdiforringelse

26.000,00

2.400,00 "t ••
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5. matr. nr. 4-a Jørgen Poulsen,
4,0 ha naturgræs, der bruges
til græsning.
Erstatningskrav
almindelig værdiforringelse
(for 4,6 ha) + tørv
kalk
~fsavn af plads til henlægning

23.000,00 kr.
lL~.000,00 -

af halm 2.500,00 -
Der tilkendes
almindelig værdiforringelse
(for 4 ha) samt afsavn
kalk
tørv

o •6. matr. nr. 3-n, Svend Age Chrl-
stensen, idet dog erstatningen
tilkommer de tidligere ejere ved
fr~ Anna Jensen, 1,4 ha ubenyt-
tet naturgræs og krat.
Erstatningskrav
almindelig værdiforringelse
kalk
Der tilkendes
almindelig værdiforringelse
ka.lk

'. ~atr. nr. B-a, Frode Refsdrup,
3,0 ha ubenyttet naturgrus og

11.000,00 -
7.000,00 -

500,00 -

5.600,00 kr.
10.000,00 -

2.800,00 -

5.000,00 -

7 .800,00 \rr,
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krCJ.t
Erstatningskr!lv
almindelig værdi forringelse
kalk
Der tilk8ndes
almindelig v~rdiforringelse
kalk

8.mntr. nr. 7-a, Knud Folkvard
Bjørn, 1,3 ha ubenyttet krat.
FrstatningskrRv
almindelig værdiforringelse

kalk
Der tilkendes
almindelig værdiforringelse
kalk
tørv

9.matr. nr. 2-v Erik Rasmussen,
3,3 ha kulturgræs, der bruges
til græsning
Erstatningskrav
almindelig værdiforringelse
Der tilkendes
almindelig v~rdiforringelse
+ 8n uV;Bsentlig mængde t0rv

lo.matr. nr. l2-a, Johan Dalberg,

15.000,00 kr.
28.000,00 -

6.000,00 -

14·000,00 -

2.000,00 -

6.500,00 kr.
16.000,00 -

2.600,00 -

8.000,00 -

500,00 -

17.200,00 kr.

22.000,00 kr.

11.100,00 kr.

10.000,00 kr.
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.2,0 ha ubenyttet naturgræs og
krat.
Erstatningskrav
Almindelig værdiforringelse
+ tørv
Der tilkendes
almindelig værdiforringelse
tørv

'.

ll. matr. nr. 12-b, Christian Lar-
sen, ca. 0,14 ha krat med en
ubetydelig mængde tørv
Erstatningskrav
almindelig v~rdiforringelse
+ tørv
Der tilkendes herfor

12. matr. nr. 12-c, Svend Sten-
g~rd, ca. 0,13 ha ubenyttet
krat med en uvæsentlig mæng-
de tn'Jrv
Erstatningskrav
almindelig v~rdiforringelse
Der tilkendes

13. matr. nr. 12-d, ukendt ejer
ca. 0,13 ha ubenyttet krat
med en uvæsentlig mængde
t(~rv.
Erstatningskrav er ikke frem-
sat, og der tilkendes ingen

"1

"'

10.000,00 kr.

4·000,00 -
1.000,00 -

3.000,00 kr.

1.000,00 kr.

5.000,00 ',.er.

750,00 \\.r,

750,00 k.r.



erstatning.

..
Den samlede erst8tning 116.850,00 kr. udbetales til ejer-

ne med tillæg af rente 8 % p.a. fra dato, til betaling sker, i-
det ingen af panthaverne har anmeldt krav overfor nævnet. Er-
statningen vedr. matr. nr. 3-n Urup, vil dog være at udbetale
til fru Anna Jensen, JVIesterr,Ekken 37, Rynkeby.

I godtgørelse til ejerne for afholdte udgifter til uncter-

,. sØgeIser og advokat vil der endvidere være at betale 3.000,00
kr., der udbetales til advokat Palle Fick, Kongensgade 72, 5000
Odense.

Nærværende kendels3 vil i medf~r af naturfr~dningslov0ns §

25 være at forel:egge for Overfredningsnævnet.! Nyropsgade 22, K,~-
",

benhavn V, og kan i~vrigt indbringes af de efter nRturfrednings-
lovens ~ 24 ankeberettigede inden 4 uger efter at de har modta-
get underretning om kendelsen.

Thi b!3stemmes:

·1
fJf:J.tr.nr. 7-g, 12-b, 12-c og 12-d Urup by, Rynkeby sogn, og

de p~ vedhæftede rids viste arealer af matr. nr. 2-v, 3-a, J-n,
4-a, 4-f, 7-a, 8-a, 12-a og 28 smst. fredes s2ledes:

e l. Bebyggelse, opstilling af skure, boder, master, transformer-
stationer eller andre skæmmende indretninger må ikke finde
sted.

2. Arealerne må ikke benyttes til campering, bilophugning, motor-
bane, henkastning af affald, herunder fra lanobruget.

3. Oppløjning, afgra.vning, opfyldning, afvancling m~. ikke finde
sted.

4. Beplantning med busk - eller tri..3vegetationm;~ ikke finde sted.
5. Arealerne må ikke behandles ved geldskning eller med kemiske

sprøjtemidler.
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6. Omr.!ldetskal v:ere tilgængeligt for ekskursioner fra univer-
siteter og hØjere læreanstalter.

7. Nævnet kan, hvis det af Naturfredningsrgjet ski7\nnesnjdven-
digt for at bevare den eksisterende flora, trEfre de forn0d-
ne foranstaltninger til bevaring og pleje af vegetationen.

P8t<Jleretten vil være at ud?lve af Fredningsnævnet fol'Fyns
a~ts nordlige fredningskreds efter forudg;ende forhandling med

Naturfredningsrndet.
Der tilkendes fØlb2nde erstatninger:

l. g~rdej2r Froderik Hansen, Urup,
5550 Langeskov, f) • 800,00 kr.

2. fru FornaMortensen, smst .
3. ~qrdejer Laurits Hansen, Mose-

26.000,00 -

g~rd, Urup, b550 Langeskov, 6.7bo,00 -
4. g~rdcj8r Lindherg Hanse~, Urup,

5550 Langeskov, 2.1,00,00 -

5. g~rdejer Jørgen Poulsen, smst. 18.500,00 -
6. fru Anna J~nsen m.fl., Mestrrrækken

37, Rynkeby, 5550 L~ngeskov, 7.800,00 -
41' 7. g~rdejer Frode Refsdrup, Urup,

','

b550 Lnngeskov, 22.000,00 -
3. g~rdejer Knud Folkvard Bjørn, smst. 11.100,00 -
9. g',rdejer r~rikRasmuf;sen, smst. 10.000,00 -

lo. gTrdejer Johan D~lberg, srust. 5.000,00 -
ll. e1rdejer Christian Larsen, smst. 750,ou -
12. proprietær Svend Stengård 7lJo,oo -

BelØbene udbetales til de p~gEldende med tillæg af rentEr
8 ~ p.a. fra kendeIsens afsigelse, til betaling sker.

En(lvidere tilkendes der ejarne i sagsomkostninger 3.000,0(1
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kr., oer udbetales til advokat Palle Fick, Kongensgade 72, 5000

Or1ensc.
Kendelsen vil være at tinglyse pn de Ut::;-\mtematr. nr' G, og

p~ de ~vrige oatr. nr"e som m~tte være landbrugsejenriom i fore-
ning med cet af de fredede matr. nr'e.

Nærv~r8nde kendelse vil v~re at forelægge for Overfrednings-
nævnet i m(:?clf,~rnE na turfrednings lovens ~ 2:) og kan i<7lvril3t j nd-
bringes af de efter samnæ lovs § 24 ankeberettigede.

Markvard Andersen 8dr~n Peder ~leml~sc.

UDSKRIFTENS RIGTIGHED BEKP.'J·1 ES.
DOMMEREN I ODENSE BYRETS 3. AFDELING, den 10M AJ 197Z

~
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