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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDUGE
FREDNINGSKREDS

Odense, - .-

Al ba-n~sa.d~ ?S-,
t l f. 46- l l 47 l 2

J REG.NR. 5b6a,co
5000, Odense. d.en .9/10-1991 ~- :

JOW'IIal ar. frs. 79-91

••

Uddrag af bekendtgørelse nr. 435 af l. september 1978 af lov o~
naturfredning:
§ 13. Fredningssag kan rejses at ministerium, (50) vedkommende amts-

råd, i hovedstadsområdet tillige hovedstadsrådet, (Sl) ,vedkom-
mende(52) kommunalbestyrelse eller en efter § 8 anerkendt for-
ening eller institution. (S3)
stk. 2. Fredningssag rejses ved indsendelse til fredningsnævne
af et fredningsforslag, (54) der omfatter fredningsbestemmelse
for et nærmere angivet omride og en redegørelse for forslagets
baggrund. (SS)...............................................................

•

§ 34. Dispensation fra en fredn1ngsbestemmelse kan meddeles, når det
ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål. f178) EJ:]
dispensation meddeles at fredningsnævnet, hvis nævnets kendels
ikke har været indbragt for overfredn1ngsnævnet, og ellers af
overfredn1ngsnævnet efter indstilling fra fredningsnævnet.
Over!redningsnævnet kan bemyndige fredningsnævnet til at
meddele dispensationer, som efter 2.pkt. skal meddeles af over
fredningsnævnet. (178a)
stk. 2. Fredningsnævnets afgørelser efter stk. l kan påklages
tiloverfredningsnævnet af den, der har ansøgt (179) om dispen
sation, og af de i § 13, stk. l, nævnte myndigheder m.v. Beste
melserne om klage i § 58, stk. 3-7, finder tilsvarende anvende
se •
stk. 3. Nsrmere regler om behandlingen af dispensationssager
kan fastsættes i forretn1ngsordenerne for fredningsnævn og
overfredningsnævnet. (180).................

~
MIIJømrnlsterlet, ~. nr. SN

Ic>{. \ YJ- OOC?) \
1 1 OKT. 1991

~l<l nr. 1-5

§ 58.Fredningsnævnets afgørelser efter kapitlerne VI-IX kan påklage
til overfredn1ngsnævnet af den, der har begæret fredn1ngsnævne
afgørelse, vedkommende amtsråd, i hovedstadsområdet tillige
hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninge
og institutioner, jfr. § 8. Afgørelserne kan tillige påklages
af miljøministeren.
stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende.
stk. 4. Afgørelsen skal indeholde oplysning om, til hvilken
myndighed afgørelsen kan påklages, af hvem den kan påklages,
fristen herfor samt oplysning om reglen i stk. 5.
stk. 5. En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
klagemyndlgheden.
stk. 6. Klagemyndigheden påser, at den, hvem tilladelsen eller
dispensationen er meddelt, får underretning om klagen.
stk. 7. De klageberettigede efter stk. l og 2 skal skriftligt
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underrettes om afgørelsen.

•
Under henvisning til de ovenfor citerede lovbestemmelser fremsendes
vedlagt genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

••
OSB, Teknik og Infrastruktur,
Møntergade l, 3.,
1116 København K.

l. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen,
. Slotsmar-k-eni3:-i97'o--HØ~~'h~1~:"~ "'-.. "'-~"'... . , '

2. Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen,
Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø.

3. Kommunalbestyrelsen i Odense, mag. 2. afd., Nørregade 36-38,5000 Odense C.

4. Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K.

• 5. Knud Rasmussen, Holmstrup Moselaug, Holmstrupvej 21,
5250 Odense SV.

3D, 1., 1055
ved Statens Ekspropriationer på øerne,Tordenskjoldsgade

København K.Chr. Siersted.
f rmand.

6. Kommissarius
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5000 Odense, den 9/10-1991
Journal nr. frs.79-91

DOMHUSET, ALBANIOADE 28
TELEFON 11 41 12

Ved en skrivelse af 16. august 1983 har D .S .B . ansøgt om• tilladelse til i forbindelse med nedlægning af
jernbaneoverkørslen ved Holmstrup at etablere et vej- og
tunnelanlæg delvis . ejendommen matr. nr. 4 bc Holmstrup by,pa• Sanderum, "Gretes Mose" , som er fredet i august 1973. Ansøgningen

• er vedlagt et kort, som viser projektet.

•

Af en redegørelse fra ejeren af matr. nr. 4 bc, Holmstrup
Moselaug, fremgår bl.a.:
"Gretes Mose er stort set det sidste af en række vådområder her
på egnen. Den indgik i mange år - helt tilbage til stationens
oprettelse - som en naturlig del af Holmstrup og omegn, det vi i
dag kalder et rekrativt område.
Den blev sat til salg i 1971, og samme år dannedes Moselauget med
formål at bevare og frede mosen urørt til gavn for hele området,
herunder at bevare et karakteristisk vådområde, som det jo sker
landet over i vore dage.
Mosen blev endeligt købt i 1974, da alle formaliteter vedr.
matrikulering m.v. samt den forudsatte fredning var i orden.
Lauget har i tidens løb bestridt alle udgifter, og mosen har som
forudsat i laugsbestemmelserne hele tiden været åben for
offentligheden, specielt er den naturligvis yndet af de lokale
beboere som mål for spadsereture, skøjteløb og andre
fritidssysler" ...

Fyns
1991

Amt, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 27.august
meddelt at kunne anbefale, at der meddeles dispensation

under henvisning til
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"at der kun er behov for at erhverve 580m2 fredet areal, heraf
110 m2 sø/mose,

at Fyns Amt i forbindelse med sagens behandling efter § 43 har
stillet vilkår om, at opfyldningen af den østlige del af søen
kompenseres af en udvidelse af søen mod vest, således at søen
får samme størrelse og dybdeforhold,

at DSB jf. vedlagte kopi af brev af 19. juni 1991, har beregnet,
at merudgiften ved en forlægning vest om det fredede areal
bliver 1-1,5 mill. kr. plus udgifterne til en selvstændig
perrontunnel på 2 a 3 mill. kr."ee Der har været afholdt besigtigelse den 13. september 1991.

Repræsentanter for DSB meddelte herunder, at der til
skal anvendes 500-600 m2 af den fredede ejendom, og at
indebærer, at vandspejlet i mosen formindskes med ca.
Vandstanden i mosen vil hverken under byggeprojektets udførelse
eller senere blive sænket. Det er konstateret, at der muligvis
vil blive gravet ned til et udskridende sandlag, men vandafføring
gennem sandlaget eller på anden måde vil blive hindret ved
opførelse af spunsvægge. I forhold til det fremlagte kort ændres
projektet, således at den projekterede adgangsvej for matr. nr.
3a kommer til at løbe over matr. nr. 4bc ved det nordlige sted på
den anden side beplantningen ved mosen .

projektet
projektet

110 m2.

• Repræsentanten for Fyns Amt, landskabsafdelingen ,henholdt sig
til det i skrivelsen af 27. august 1991 anførte. Dog meddelte
han, at amtet endnu ikke endeligt har truffet beslutning om,
hvorvidt der vil blive stillet krav om udviddelse af mosen mod
vest i henhold til naturfredningslovens § 43.

Repræsentanterne for ejeren, Holmstrup Moselaug, meddelte efter
omstændighederne ikke at have indvendinger imod det ansøgte, når
det garanteres af DSB, at vandstanden i mosen ikke sænkes. Dog må
det yderligere betinges, at dyre- og plantelivet ødelægger mindst
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muligt ved arbejdets udførelse.

Repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede
sig det af ejerens repræsentanter anførte og henstillede i
forbindelse hermed, at arbejdet gennemføres om efteråret og
vinteren.

Repræsentanter for Odense Kommune meddelte ikke at have
indvendinger mod det ansøgte, efter at det er meddelt, at der
ikke vil ske vandstandssænkning.

tt NÆVNET SKAL UDTALE:
e

Idet gennemførelsen af projektet alene vil berøre en begrænset
del af mosen og vil kunne gennemføres uden at vandstanden i mosen
sænkes, finder nævnet ikke at projektet strider mod fredningens
formål, jfr. naturfredningslovens § 34 stk.1.

I medfør af denne bestemmelse meddeler nævnet herefter
dispensation til det ansøgte på betingelse af,
at vandstanden i mosen hverken under arbejdets udførelse eller

senere sænkes, og
at den beplantning, som ødelægges ved projektets gennemførelse,

straks retableres i samråd med Stadsgartneren i Odense .

• Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34 stk.2
jfr. § 13 stk.log § 58 nævnte personer og myndigheder m.v.
indbringes for Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en
tilladelse inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart
af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 34 stk.2 jfr. § 13 stk.log § 58.
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DSB, Teknik og Infrastruktur,
Møntergade 1, 3.,
1116 København K.
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