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Landskabsbevaring - arkæologisk fredning.
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Området status-~uo fredes, med forbud mod terrænændringer, be-
byggelse, opstilling af campingvogne, master, skure o.lign.~ på
engstrækningerne mod Nærå Strand må der ikke ske yde+ligere op-
dyrkning eller afvanding eller sprøjtes med insekt- eller ukrudt f

midler. Af hensyn til den arkæologiske forskning fastlægges for
4 nærmere betegnede områder af Kissebjerg-"øen" bestemmelser om
begrænsninger i jordbehandlingen. Terrænarbejder og opstilling
af skure må foregå som led i arkæologisk forskning. Der er ikke
offentlig adgang til arealerne udover, hvad naturfredningslovens
SS 54 og 56 hjemler.
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OVERFREDNINGSNÆVNET

REG. NR. & lf 2/
o? -"77 .I??}

Overfredningsnævnet har den 25. juli 1979 truffet følgende

afgørelse

om fredning af Kissebjerg-"øen" i Bogense kommune (sag nr. 2352/77 B) .

• Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds af-

sagde den 19. juli 1977 kendelse om fredning af .Kissebjerg-t1øen" og Nørre.by

Hals m.v. i Bogense kommune, heraf ca. 58,5 ha omfattende bakkedraget Kisse-

bjerg-" øen" med omliggende arealer. Denne del af fredningen vedrørte dele af

12 forskellige ejendomme og tilsigtede i første række at sikre de arkæologiske

interesser, der knytter sig til Kissebjerg-"øen".

Kendelsen er indbragt for overfredningsnævnet af samtlige be-

rørte ejere. For så vidt angår fredningen s omfang og indhold har ejerne af de

ejendomme, som er omfattet af fredningen af Kissebjerg-"øen" med omliggende

arealer, især ønsket en ændret afgrænsning af det fredede område.

r Efter besigtigelse og møder med de ~ sagen interesserede fin-

der overfredningsnævnet , at der er så betydelige arkæologiske interesser knyt-

tet til Kissebjerg-"øen", at dette bakkedrag bør undergives visse fredningsbe-

stemmelser til beskyttelse af disse interesser. Det findes navnlig påkrævet, at

fredningen forhindrer terrænændringer uden videnskabeligt formål og i særlig

grad beskytter enkelte af Fyns Stiftsmuseum udpegede arealer på bakkedraget mod

foranstaltninger, der kan rumme fare for ødelæggelse af de mulige fund, indtil en

videnskabelig undersøgelse har fundet sted.

Ved kgl. resolution af 16. juli 1977 har Danmark ratificeret den

i Ramsar i 1971 vedtagne konvention om vådområder af international betydning navn-

lig som levesteder for vandfugle • I henhold til konventionen er der i forbindelse

hermed udpeget nogle vådområder i Danmark, for hvilke konventionen pålægger

Danmark gennem en planlægning at fremme beskyttelsen. Et af de udpegede områ-
der omfatter bl.a. Nærå strand med tilhørende vådområder på land. Uanset at
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den foreliggende fredningssag kun omfatter en meget begrænset del af kysten

ved Nærå strand, findes denne del nu at burde undergive s fredningsbestem-

melser til opfyldelse af Danmarks forpligtelse ifølge konventionen samt i øvrigt

med naturvidenskabelIg begrundelse. For disse kyststrækninger , der næsten

fuldt ud er omfattet af naturfredningslovens bestemmelser om strandbeskyttel-

se, findes fredningsbestemmelserne i fredningsnævnets kendelse derfor at

burde suppleres med forbud mod opdyrkning, anvendelse af giftmidler mod ukrudt

eller insekter, afvanding, henkastning af affald og udledning af spildevand i stør-

re omfang end hidtil.

Under hensyn til den almindelige lovgivning om arealanven-

delse findes det derimod ikke påkrævet, at de øvrige lavtliggende arealer nord-

vest og sydøst for Kissebjerg-"øen" undergive s fredning.

I Det område, der er vist på kortet, som hører til overfrednings-
nævnets afgørelse, ialt ca. 26 ha unde t 10 forskellige ejendomme, pålægges her-

efter følgende fredningsbestemmelser for henholdsvis o'mråde A CKissebjerg-"øen"

regnet til skræntfod) og område B Ckysfstrækningen):

Område A .

...l!:..:.- Der må kun foretages ændringer af de naturlige terrænfor-

mer som led i arkæologiske udgravninger.

Der må ikke opføres bebyggelse, herunder skure o.lign.,

og der må ikke anbringes campingvogne, master el. lign. I forbindelse med

arkæologiske undersøgelser må der dog midlertidigt opstilles arbejdsvogne el.lign.

§ 3. Yderligere tilplantning eller tilsåning med træer og buske

må kun ske på skræntarealerne eller med tilslutning fra fredningsstyrelsen eller -

efter fredningsstyrelsens bemyndigelse - Fyn.s Stiftsmuseum •

i.L Det på kortet viste underområde l må kun undergives jord-

bearbejdning ved fræsliing i maksimalt 15 cm dybde.

Underområderne 2-4 skal udgå af sædskifte og udlægge s i

vedvarende græs. Disse underområder må dog i stedet tilplantes enten med

hyld t roser eller andre buske med beskedent rodnet eller efter reglerne i § 3.
Inden for underområderne 2-4 må pløjning, fræsning og grubning ikke finde

sted. Hvis underområderne 2 og 3 udlægge s i vedvarende græs, må der på

disse arealer dog pløjes i maksimalt 25 cm dybde ca. hvert femte år i forbin-

delse med en omlægning af græsset.
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§ 5.

3.

Bestemmelserne i denne paragraf for de enkelte underområder

gælder kun, indtil det pågældende underområde er arkæologisk udforsket.

Når der foreligger erklæring herom fra fredningsstyrelsen , kan ejeren af den

pågældende ejendom kræve, at fredningen aflyses fra tingbogen for så vidt an-

går fredningsbestemmelsernes § 4.

Forurening af naturen ved henkastning eller anbringelse af af-

fald el.lign. må ikke finde sted.

Område B.

§ 6. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at

deres karakter af overvejende græsnings- og engarealer opretholdes.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

°l ~

,e) § II.

§ 12.

Det følger af § 6, at arealerne ikke må bebygges (heller ikke med

skure og lign.), og at der ikke må anbringes campingvogne, master el.lign.

Det følger endvidere af § 6, at arealerne ikke må tilplantes eller

tilsås med træer og buske, ~ de ikke må opdyrke s , og ~ de arealer, der hen-

ligger med vedvarende græs, skal opretholdes i denne tilstand.

Det følger tillige af § 6, at der ikke må foretages afvanding, dræ-

ning eller andre foranstaltninger, som kan medføre, at arealernes fugtigheds-

grad formindskes. Fredningen er dog ikke til hinder for nødvendig vedligehol-

delse af eksisterende drænrør.

Der må ikke fra eller gennem arealerne udledes spildevand, med-

mindre det sker gennem allerede eksisterende ledninger.

På arealerne må ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler (herbicider)

eller insektbekæmpende midler (insecticider).

el. lign.

Forurening af naturen ved henkastning eller anbringelse af affald

må ikke finde stej
{{j ,~:{:((Q~'-{j~

.,.,.-~.
Bendt Andersen

overlredninøsnævnets formand

kh.
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Overfredningsnævnet har den 25. juli 1979 truffet følgende

afgørelse

om erstatning i anledning af fredningen af Kissebjerg-"øen" i Bogense kommune (sag

nr. 2352/77 B).

Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds afsagde den 19. juli

1977 kendelse om fredning af Kissebjerg-"øen" og Nørreby Hals m. v. i Bogense kom-

mune, heraf ca. 58,5 ha omfattende bakkedraget Kissebjerg-"øen" med omliggende are-

aler. Denne del af fredningen vedrørte dele af 12 forskellige ejendomme, hvis ejere
alle har indbragt kendelsen for overfredningsnævnet med påstand om tilkendelse af

større erstatning.

-•

De erstatninger, som fredningsnævnet tilkendte, udgør 1.000 kr. pr. ha for

arealer beliggende landværts strandbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 46

og 500 kr. pr. ha for arealer beliggende søværts denne linie. For 3 som "arkæologi-
ske interesseområder" betegnede mindre arealer er erstatningen dog fastsat til

15.000 kr. pr. ha, og for et yderligere "arkæologisk interesseområde" på matr.nr.

5 ~, Nørreby By, Klinte Ob. nr. 12), der pålagde s særligt indgribende fredningsbestem-

melser, er erstatningen fastsat til 20.000 kr. pr. ha.

De samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift, der repræsenlerer samtlige

ejere, har for overfredningsnævnet påstået erstatningerne fastsat til 6.000 kr. pr. ha

for arealer landværts strandbeskyttelseslinien og 3.000 kr. pr. ha for arealer sø-

værts denne linie. For de "arkæologiske interesseområder" er erstatningen påstået

fastsat med udgangspunkt i et gennemsnitligt dækningsbidrag på 4 .000 kr. pr. ha pr.

år og således, at dette beløb kapitaliseres med 10. Når dertil lægges et beløb for øv-

rige ulemper (uhensigtsmæssig form, kilerækker , forøget forpJøjningsareaD, fremkommer

følgende erstatningspåstande særligt for de "arkæologiske interesseområder: 36.000

kr. for 15.170 m2 på matr.nr. 17 a, Nørreby By, Klinte Ob.nr. 5), 5.000 kr. for

1.175 m2 på matr.nr. 18 a, sstd. (ib.nr. 7), 5.000 kr. for 1.100 m2 på matr.nr. 54 d,

sstd. Ob. nr. 9) og 10.00~ kr. for 1.500 m2 på matr.nr. 5~, sstd. Ob.nr. 12). -
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Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato begrænset fred-

ningens geografiske udstrækning og foretaget en del ændringer af fredningsbestemmel-

serne.

Som følge af fredningens ændrede afgrænsning udgår ejendommene under lb.

nr. 19 og 20 helt af fredningen.

•

De ændrede fredningsbestemmelser findes - bortset fra bestemmelserne for

de "arkæologiske interesseområder" - ikke at påføre ejerne begrænsninger i rådig-

hedsretten , som under hensyn til lovgivningens almindelige bestemmelser og den natur-

lige benyttelse af arealerne kan medføre større erstatning end ca. 500 kr. pr. ha.

Det findes imidlertid rimeligt, at det mindste beløb, der tilkendes en ejer af arealer

under fredningen, i denne sag fastsættes til 1.000 kr.

Fredningen findes dog ikke at medføre nogen værdiforringelse overhovedet

af de af Klinte Strand Pumpelaug ejede arealer Ob. nr. 17), og det tiltrædes derfor,

at der ikke af fredningsnævnet er tilkendt lauget erstatning.

Fredningsbestemmelserne for de "arkæologiske interesseområder" findes der-

imod at gøre et betydeligt indgreb i den naturlige anvendelse af disse arealer, efter
bestemmelsernes varierede indhold størst for det sydligste på matr. nr. 5 5!. Ob. nr. 12)

og mindst for det nordligste på matr.nr. 17 5!. Ob.nr. 5). Fredningsbestemmelserne

for de 3 s ydligste områder findes endvidere på grund af dis se områders beliggenhed
og afgrænsning Cltmedføre ulemper for driften af yderligere arealer under de pågæl-

dende ejendomme.

-e
•

Da det henstår som uvist, hvornår de arkæologiske undersøgelser kan være

afsluttet, findes erstatningen i anledning af de særlige fredningsbestemmelser for dis-

se områder at burde fastsættes til 60 cl 80 % af arealernes antagelige værdi ved tænkt

salg som tillægsjord og for de 3 sydligste områder med et tillæg af varierende størrel-

se som følge af ulemper for restejendommen . Erstatningen vedrørende de omhandlede

"arkæologiske interesseområder" fastsættes herefter til henholdsvis 30.000 kr. Ob.

nr. 5), 4.000 kr. (lb.nr. 7), 4.000 kr. Ob. nr. 9) og 10.000 kr. Ob.nr. 12).

De samlede fredningserstatninger udgør herefter:

Søren Peder Sørensen som ejer af arealerne under

lb. nr. 5, ialt ca. 11,77 ha 35.850 kr.

A. Knudsen som ejer af arealerne under lb. nr. 6,
ialt ca. 2,68 ha

Knud Knudsen som ejer af arealerne under lb. nr. 7,

ialt ca. 3,22 ha 5.600 kr.
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Knud Bent Nielsen som ejer af arealerne under lb. nr. 8,
ialt ca. 1,28 ha 1.000 kr.

Henning Olsen som ejer af arealerne under lb. nr. 9,

ialt ca. 1,82 ha 4.900 kr.

Aksel Helmer Hansen som ejer af arealerne under

lb.nr. 10, ialt ca. 0,79 ha 1.000 kr.

Hans Peter Hansen som ejer af arealerne under

lb. nr. 11, ialt ca. 0,23 ha 1.000 kr.

• Knud Christian Nielsen som ejer af arealerne under

lb.nr. 12, ialt ca. 1,40 ha 10.700 kr.

Kaj Knudsen som nuværende ejer af arealerne un-

der lb. nr. 18, ialt ca. 2, 7l ha, idet det for over-

fredningsnævnet er dokumenteret, at erstatningen

tilkommer ham og ikke Kristian Hansen, der ejede

arealerne på tidspunktet for fredningssagens rejs-

ning 1.350 kr.

ialt 62.750 kr.

Erstatningerne forrente s efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, med 10 %

p. a. fra den 19. juli 1977 (datoen for fredningsnævnets kendelse) til den 31. decem-

ber 1978 og derefter med en årlig rente, der er 1 % højere end Danmarks National-

banks til enhver tid fastsatte diskonto.

I omkostninger tillægges der ejerne 4.000 kr., som udbetales til De sam-

virkende Landboforeninger i Fyns Stift.

e- Den samlede erstatning med renter og omkostninger udredes efter natur-

fredningslovens § 24, stk. Laf staten med 75 % og af Fyns amtsråd med 25 %.

•

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelser af erstatningsspørgsmålene

kan påklages til taksationskommissionen vedrørende naturfredning (adresse Amalie-

gade 13, 1256 København K.) af enhver ejer af arealer under fredningen samt af

miljøministeren og Fyns amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt den pågældende. Afgørelsen vedrørende omkostnings beløbet, der udbetales

til De samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift, kan dog ikke påklages til taksati-
;

/ P. o. v~:

~f -( ~LC'k' -C ~ ___
Bendt Andersen

overfredningsnævnets formand

ons kommissionen.
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År 1977, den blev der i sagen

j. nr. 38/75 Fredning af Kissebjerg-
"øen", Nørreby Hals m.v.

afsagt sålydende
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