
Afgørelser – Reg. nr.:

Fredningen vedrører:  

Bemærkninger:

Domme:

Taksationskommissionen: 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag:

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. 7834.00

ARRE SKOV Sø
345 ha...
431 FÅBORG KOMMUNE 1312 III NØ

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelser af 22.6.1993 (nævn 327/89) - om fredning af sø-

område med omgivelser. Fredningen har tilformål at sikre
naturhistoriske, naturvidenskabelige, landskabelige og
kulturhistoriske værdier. Regulering af offentlig færdsel
og ophold i området.
Afgørelse af 01.12.93 (nævn 85/93) tilladelse til plantning
af kirsebærtræer.

- Afgørelse af 01.12.93 (nævn 76/93) - tilladelse til ombygning
af fugletårn samt etablering af sti.

- Afgørelse af 24. maj 1995 (nævn NKL) - om fredning af
Arreskov Sø med omgivelser.
Afgørelse af 24. maj 1995 (nævn (NKL) - om erstatning i an-
ledning af fredningen af Arreskov Sø med omgivelser.

- Afgørelse af 20/12-95 (nævn 49/95) - tilladelse til
udførelse af drænarbejde.

Afgørelse af 28.05.1996 (nævn 56/95)

tilladelse til tilplantning af dele af
øster Hæsinge.
Afgørelse af 15.07.1997 (nævn 17/97) Tilladelse til flytning af en

Afslag på ansøgning om
ejendommen matr.nr. 24a

mindre del af sti.

Afgørelse af 07.08.1997 (nævn 30/97) Tilladelse til at restaurere
et vandhul på matr.nr. 1a Sollerup.

Se også REG. NR.:



REG. NR. 7834.00

MATRIKEL FORTEG NEL S E

(ajour pr. 22 / 6 19 93 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

ARRESKOV HGD., Ø.HÆSINGE
Matr.nrr. del af la, del af Ib, del af Ic, del af le, 19, og
del af Ih.

FLENINGE BY, BRAHETROLLEBORG
Matr.nrr. del af 3a, del af 4a, del af 6a, del af 7g, del af Sa
(nu matr.nr. 8br) , 16 og 17.

GERUP BY, BRAHETROLLEBORG
Matr.nrr.
4e, 8, del af 9a, l3e, del af l4a, 15 bx, l5æ, l6a, 16 bf,
l6c, l6d, l6h og l6n.

SOLLERUP, ø. HÆSINGE
Matr.nrr. del af la, lai, lak, Ih, Is og del af ly.

ø. HÆSINGE BY, ø. HÆSINGE
Matr.nrr.
del af 4a, 4d, del af 5a, 5d, del af 6a, 7d, Sb, Sk, SI, 9c,
lOb, lOd, del af lla, Ild, l2b, l2c, l2d, l3e, l4g,
l4i, del af 14m, l5h, del af l6a, del af l7d, l7f,
del af 18, 19,
del af 20a, 2ld, 2le, del af 23a, 23C, 23d, 24, 24a,
45a, 45b, 45c,
del af 5la, 5lb, 51c, 52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 52f,
52g, 52h, 52i,

62, 63, 64, 65, 66a, 66b og 66c.

_~~'1----------------------
Gældende matrikulært kortbilag: september 1992
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REG. NR. 7g3Ll,co

Frs. 327/1989

Fredningsnævnets afgørelse af 22. juni 1993

om

fredning af

ARRESKOV Sø MED OMGIVELSER

samt fredningsnævnets erstatningsafgørelse af samme dato
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Ved begæring af 6. oktober 1989 har Danmarks Naturfred-
ningsforening rejst sag om fredning af Arreskov Sø med
omgivelser. Fredningsforslaget omfatter i alt ca. 903
ha incl. søen, der udgør ca. 327 ha, fordelt på 57 lods-
ejere.

Baggrunden for fredningsbegæringen.

• Arreskov Sø er Fyns største sø. Landskabsformen har Ar-
reskov Sø-området fået i sidste istids slutfase, da de
sidste ismasser, gletschertungerne, banede sig vej og
herved gav de sydligste landskaber på Fyn deres overfla-
destruktur. Gletschertungen bevirkede en udhuling af
det landskab, den lagde bag sig. Landskabet, der op-
stod, kaldes en inderlavning, og har bassinkarakter.
Det materiale, gletschertungen opgravede, blevaflejret
ved gletschertungens rand i form af store randbakker,
og materialet førtes videre med smeltevandet fra glet-
schertungens rand, og noget aflejredes i de sletter,
som ligger foran randbakkerne.

• Arreskov Sø-området er en inderlavning, der grænser op
til det markante bakkelandskab, Svanninge Bakker. Land-
skabets struktur har skabt forudsætningerne for forekom-
sten af bestemte naturtyper i området og for den måde,
mennesket har kunnet bruge dette landskab. Kombinatio-
nen af det naturgivne og brugen - det kulturskabte
har medført, at der i området findes forskellige typer
af kulturpræget natur, f. eks. sø, eng/mose, skov og a-
gerjord.

Arreskov Sø-området har med de forskellige
skabt forudsætningerne for forekomsten af et

biotoper
alsidigt
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dyre- og planteliv.

Formålet med fredningsbegæringen er i princippet at op-
retholde og genoprette forskellige naturtyper i Arre-
skov Sø-området, under hensyntagen til at visse dele af
landskabet samtidig kan bruges jordbrugsmæssigt.

Desuden bør de kulturhistoriske interesser sikres for
eftertiden.

• Arreskov Sø.

Arreskov Sø er med et søareal på ca. 327 ha Fyns største
sø.

•

Umiddelbart syd for Arreskov Gods, der ligger ned til
søen, udspringer Fyns største å, Odense A. Søen er flad-
vandet med en gennemsnitsdybde på 1,5 - 2 meter. Den
største vanddybde er på ca. 3,5 m midt i søen. I søens
sydlige og i den nordvestlige del findes to kratbevokse-
de holme. Søen tilhører den næringsrige søtype. De rela-
tive næringsrige jorder, der omgiver søen, udvaskningen
herfra og søens fladvandede karakter, danner bl.a. bag-
grunden for, at søen har næringsrigt vand. Hvor nærings-
rigt søvandet bliver, afhænger af, hvordan det omgiven-
de landskab bruges - om arealerne dyrkes land- og skov-
brugsmæssigt, gødskes, om der er spildevandstilførsler,
idet næringssalte herfra yderligere vil bevirke, at sø-
vandets næringsindhold stiger. Søen er i dag stærkt næ-
ringsrig.

Vandstanden er blevet sænket flere gange. I løbet af 60
år er der sket en vandstandssænkning på ca. 1 m i søen.
I 1924/25 blev søens vandspejl sænket med ca. 75 cm, og
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i 1967 yderligere sænket med 17-25 cm efter ønske fra
en kreds af lodsejere. Ud over at Arreskov Sø herved
blev mere sårbar overfor næringsstof tilførsler, bevirke-
de den sidste vandstandssænkning, at det ikke længere
blev muligt at udnytte vandkraften ved Arreskov Mølle.

Langs søens bredder findes en veludviklet rørsump. Sum-
pen består af tagrør, søkogleaks, dunhammer m.v. Den un-
dersøiske vegetation er sparsomt udviklet på grund af
det høje næringsindhold. Sumpen afløses ind mod land af
mere eller mindre veludviklede løvtræsbræmmer bestående
af pil og el.

I søen findes et godt fiskeri. Søen var tidligere en så-
kaldt åle-sandartsø. Skidtfisk som brasen og skalle y-
der et væsentligt bidrag til fiskebestanden, dog er fo-
rekomsten af sandart nu stærkt reduceret, og aborren er
den dominerende rovfisk. Fiskeriet i Arreskov Sø til og
med Arreskov Mølle drives af "Fiskeriforeningen for Ar-
reskov Sø". Fiskeriforeningen er et interessentskab,
der består af alle de lodsejere, hvis ejendomme grænser
ned til søen. Ingen andre kan være medlemmer eller over-
drage sin fiskeret.

Fuglelivet:

Søen med tilgrænsede arealer er tilholdssted for overor-
dentlige store koncentrationer af fugle. Der er regi-
streret ca. 180 fuglearter. Området er en international
træklokalitet hvad angår troldand og skeand. Lokalite-
ten er af international betydning for ynglefugle til-
knyttet moser og søer. Områdets fuglerigdom skyldes det
store vådområde med en relativ ringe vanddybde, hvilket
foretrækkes af mange fuglearter, samt omgivelsernes ka-
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rakter, der fremtræder med en driftsform, der veksler
mellem opdyrkede småparceller og afgræssede/uafgræssede
overdrevsarealer og skovparceller. Hele denne mosaik af
biotoper og stedets ro skaber forudsætningen for det/ri-
ge fugleliv. Specielt vestbredden er af national betyd-
ning for ynglefugle tilknyttet arealernes skovkarakter.
Den nordligste del - udgørende ca. 2/3 af søen er vildt-
reservat i medfør af bekendtgørelse senest af 21. juni
1990. Den seneste bekendtgørelse trådte i kraft 1. sep-
tember 1990 og er gældende til og med 31. august 1995
og er en forlængelse af tidligere bekendtgørelse fra
29. august 1985.

I følge bekendtgørelsen er det forbudt at udøve jagt på
eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage
svømme- og vadefugle. Jagt på pattedyr, fasan, agerhøne
og ringdue samt regulering af skadevoldende vildt er
kun tilladt i jagttiden efter 1. oktober. Det er for-

~ budt at indsamle eller ødelægge æg. Endelig er al sej-
lads på vildtreservatets område forbudt, dog undtaget e-
jere og brugere, der må sejle med både, men ikke med en
hastighed højere end 5 knob.

Dyreliv i øvrigt.

I søområdet findes muligvis endnu den meget sjældne og
udryddelsestruede odder.

Plantelivet:

På 5 lokaliteter i området findes rigkærsvegetation med
orkideer. Arreskov Sø's omgivelser, der er meget varie-
rende sammensat, rummer herudover mange andre lokalite-
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ter af botanisk interesse.

Arreskov 5ø's omgivelser.

Indenfor det fredede område findes tre navngivne moseom-
råder: Sebbelung, Trøstemose og BolleIung. Hertil kom-
mer forekomsten af egentlige vådområder med fri vandfla-
de, hvoraf nogen har karakter af tørvegrave. Endvidere
findes egentlige sumparealer tilgroet med skovtræer som
el og birk.

Engarealerne udgør i dag en relativ beskeden del af are-
alerne langs vestsiden af søen - ca. 10-20%. Engarealer-
ne henligger som græsningsarealer, hvoraf hovedparten
bærer præg af ikke at have været omlagte. Engarealerne
er med ændrede driftsformer med tiden blevet reduceret
og ændret til arealer i egentlig landbrugsmæssig om-
drift og skov. Denne udvikling må anses for uheldig i
relation til det dyreliv, specielt fuglelivet, som fin-
des ved Arreskov Sø.

Indenfor området findes bevoksninger af løvtræ. Tenden-
sen indenfor de sidste årtier er imidlertid, at dele af
løvtræerne bliver erstattet af nåletræer.

På matr. nr. 4-b øster Hæsinge by, øster Hæsinge, 17-f
smst. og l-a Arreskov Hovedgård, øster Hæsinge, forekom-
mer markante gamle ege og bøge.

Mellem
findes
mæssig

eng-, løv- og nåletræsområderne og vådområder
større og mindre partier af arealer i landbrugs-

omdrift.

Ved søens nordøstlige bred ligger herregården Arreskov
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Gods med det omliggende godsmiljø, bestående af herre-
gårdshaven, parken og Charlottenlund skov. Herregårdens
hovedbygning, der er fra 1558-73 - ombygget i 1872-73,
blev bygningsfredet i 1918.

Endvidere ligger Arreskov Vandmølle med tilhørende af-
løb fra søen på godsets arealer. Mølleanlægget fra ca.
1750 blev i 1990 bygningsfredet.

• Arkæologiske interesser .

I området vest for Arreskov Sø ved Bollelung og syd for
Knabegård kendes siden 1940'erne en halv snes boplad-
ser, hovedsagelig tilhørende jægerstenalderens maglemo-
sekultur. Der kan formentlig findes adskillige boplad-
ser og arkæologiske aflejringer ved søen herudover.

På matr. nr. l-a Arreskov Hovedgård, øster Hæsinge, lig-
ger endvidere Arreskov Voldsted.

•
På matr. nr. l-a Sollerup, øster Hæsinge - arealet om-
fattet af statens ejede arealer - findes voldstedet Sol-
lerup Voldsted.

Rekreative forhold.

Ved fredningsforslaget er der søgt en afvejning mellem
de store biologiske/kulturhistoriske interesser og de
rekreative/friluftsmæssige interesser, og der er derfor
foreslået en stiforbindelse hele søen rundt.

Det bemærkes, at der i forbindelse med statens arealer
vest for søen er indrettet et stisystem med forbindelse
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helt ned til søen, hvor der er etableret et fugletårn.

Planlægningsforhold.

Arreskov Sø er i regionplanen klassificeret som natio-
nalt naturområde og fremhævet som et særligt beskyttel-
sesområde på grund af landskabets karakter - landskabs-
billedet og de biologiske interesser, der er registre-
ret i området. Arreskov Sø er endvidere udpeget som EF-
fuglebeskyttelsesområde.
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I henhold til regionplanen er målsætningen for søen at
genoprette den af næringsstoffer overbelastede sø til
at være en sø med et næringsstofindhold, der afspejler
det omgivende landskabs jordbundstyper - såkaldt refe-
renceområde for naturvidenskabelige studier.

Sagens behandling.

Da sagen er rejst før ikrafttrædelsen af den nye natur-
beskyttelseslov den 1. juli 1992, er sagen behandlet
efter naturfredningslovens regler. Dog bemærkes, at for
påklage af afgørelserne gælder naturbeskyttelseslavens
regler, jfr. denne lovs § 104.

I henhold til naturfredningslovens § 12 har der den 16.
marts 1988 været afholdt offentligt møde med de berørte
lodsejere og andre interesserede. Fredningsnævnet har i
medfør af naturfredningslovens § 15 bekendtgjort fred-
ningssagens rejsning i Statstidende, Morgenposten og
Fyns Amts Avis.

Endvidere har fredningsnævnet i medfør af naturfred-
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ningslovens § 17 indkaldt de berørte til offentligt mø-
de, der efter at have været annonceret i Statstidende
og i Morgenposten samt i Fyns Amts Avis blev afholdt
den 21. november 1991.

Under mødet blev der foretaget besigtigelse, og de be-
rørte lodsejere havde mulighed for at fremkomme med de-
res synspunkter til fredningsforslaget. Endvidere uddy-
bede de hørte organisationer og offentlige myndigheder
de fremkomne høringssvar.

••I
~
L

I
t

Generelt måtte det på mødet konstateres, at alle lodse-
jere med undtagelse af Skov- og Naturstyrelsen, udtalte
sig imod fredningsforslaget, og navnlig havde lodsejer-
ne indvendinger mod den udvidede offentlige adgang til
området, som ville fremkomme ved, at man udvidede stisy-
stemet. Endvidere fandt lodsejerne en hævning af vand-
standen i søen særdeles uheldig.

Fredningsnævnet har herefter flere gange besigtiget det
fredede område, inden fredningsnævnet afsluttede sine o-
vervejelser om, hvorvidt fredningsbegæringen skulle ta-
ges til følge og i hvilket omfang .

• Fredningsnævnets udkast til fredningsbestemmelser blev
herefter udsendt til samtlige lodsejere med opfordring
til at fremkomme med eventuelle erstatningskrav/syns-
punkter.

Fredningsnævnet har herefter modtaget erstatningkrav/-
synspunkter fra en del lodsejere, og fredningsnævnet
har afholdt møde med nogle af lodsejerne og besigtiget
ejendommene, inden fredningsnævnet traf sin endelige af-
gørelse om fredningen og om erstatningen.
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Fredningsnævnet har indhentet erklæringer fra offentli-
ge myndigheder og interesserede organisationer.

Af høringssvarene fremhæves:

Fyns Statsskovdistrikt har i skrivelse af 17. februar
1990 bl.a. udtalt:

Fredningssagen omfatter dels betydelige private area-
ler, dels Skov- og Naturstyrelsens egne arealer under
Sollerup, dvs. arealerne mellem Sollerupvej og Arreskov
Sø samt fredskoven Tyveholmene i alt ca. 62 ha. Distrik-
tet er enig i, at området og især nordvest siden af sø-
en er naturmæssig meget værdifuldt, hvorfor det må an-
ses for velbegrundet, at der gennem en fredningssag
træffes foranstaltninger for at sikre området.

Det findes nødvendigt, at adgangsforholdene for
ligheden forbedres udover den mulighed, der nu
på styreIsens arealer.

offent-
findes

Distriktet har videre udtalt, at det af sagsrejseren fo-
reslåede stisystem både er for omfattende og til dels
også uden fornøden logisk sammenhæng. Stisystemet mod
nord og øst forekommer at ville være til unødig forstyr-
relse for faunaen.

Statsskovdistriktet finder, at fredningens grænser ho-
vedsagelig er veldefinerede, men området bør nærmere re-
duceres end udvides.

Statsskovdistriktet har endelig anmodet om, at der for
at fremme fredningens formål, bl.a. fordi koncentratio-
nen af ustabil nåleskov på statens arealer er særlig
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stor, foretages følgende ændringer på det af staten eje-
de areal, idet bemærkes, at de refererede numre henvi-
ser til et særligt kortbilag, som Statsskovdistriktet
har vedlagt:

Afd. 265. ingen ændringer, hovedsagelig fortsat land-
brugsdrift.

Afd. 266. fortsat løvskovsdrift.

Afd. 267. fortsat løvskovsdrift.

Afd. 273. Det ville være ønskeligt at afrunde skoven
fra afd. 267 og ud i afd. 173, således at re-
misen med el nærmest skoven "bindes" sammen
med denne o rimelig måde, hvilket kan skepa en
uden landskabsmæssige problemer med bøg/eg/
ask.
I øvrigt fortsat græsning.

Afd. 274. Den noget kedelige, men værdifulde remise med
el foreslås beriget med en sø efter nærmere
aftale med de berørte myndigheder.

Samtidig ønskes den kunstige, firskårne dam
(afd. 274 e) dækket til med jord fra de volde
med rugosaroser, der er rundt om denne.

RødelIene langs søbredden ønskes udtyndet for
at forbedre udsigtsforholdene, men det kan
først ske, når der er is på søen.

Afd. 275. Det bør tilbydes, at den lille holm med rød-
gran (ca. 1/2 ha) helt ud i søbredden snarest
muligt afdrives. Der foretages ikke egentlig
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gentilplantning bortset fra enkelte ege.

Den øvrige rødgran i afdelingen bevares, så
længe den er stabil (dog max 15 år som gene-
relt foreslået), og erstattes af løvtræ, for-
trinsvis eg samt på de mest tørre steder små
holme af bøg.

Æren søges afviklet i langsom takt. RødelIene
trives dårligt på de højere arealer og fore-
slås henlagt uden intensiv drift, dvs. for-
trinsvis til glæde for faunaen.

Hele skovplantningen i afd. 275 forekommer u-
nødig firskåren, og der søges efterhånden op-
nået et mere naturligt fortløbende skovbryn.

Afd. 279. (matr. nr. 12 d øster Hæsinge by, øster Hæsin-
ge) tilkøbt i 1987.

Dette areal indeholder en elle sump på ca. 0,3
ha, som ønskes bevaret. Rødgranbevoksningen
står på for fugtig bund og vil gå i opløsning
inden 15 år er gået. Arealet overgår til løv-
trædrift (el/eg/ask). Det smukke skovbryn af
birk bevares og plejes.

Fredningsnævnet
ladeIse til at
te ændringer,
formål.

meddeler ved nærværende afgørelse til-
foretage de af Statsskovdistriktet nævn-

der er i overensstemmelse med fredningens

Fyns Amt har i skrivelse af 6. maj 1991 bl.a. udtalt,
at amtet kan anbefale, at det udarbejdede fredningsfor-
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•

slag søges gennemført og har i store træk støttet den
argumentation og de forslag til retningslinier, som er
fremsat fra sagsrejserens side. Amtet har anført, at Ar-
reskov Sø med omgivelser er et enestående naturområde,
hvis landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhi-
storiske værdier gør det til et område af national og
til dels international betydning. Endvidere rummer områ-
det meget store beskyttelsesmæssige værdier, dels på
grund af områdets variation og rige dyre- og planteliv,
specielt med mange ynglende og rastende fugle, dels på
grund af områdets værdi i tilknytning til Odense A-sy-
stemet, som muligt levested for den udryddelsestruede
odder.

"}
~
i'r

Områdets variation, størrelse og beliggenhed betyder
også, at der er knyttet store friluftsmæssige/rekreati-
ve interesser til området.

Fredningsforslaget lægger op til en ekstensiv frilufts-
mæssig benyttelse af området og udelukker generelt det
organiserede, anlægskrævende friluftsliv.

Amtet har videre udtalt, at man ved den fremtidige are-
alanvendelse bør tage hensyn til forhold, som kan ned-
bringe udsivningen/tilledningen af næringssalte og pe-
sticidrester til de sønære arealer og til selve søen,
f.eks. gennem etablering af sprøjte- og gødskningsfri
vådenge på de lavestliggende og sønære arealer og gen-
nem en reducering af den direkte tilledning fra dræn.

Amtet har taget forbehold overfor en eventuel vand-
standshævning.

Fyns Amt har supplerende i skrivelse af 23. oktober
1992 vedrørende vandspejlskoten udtalt:
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En vandstandshævning, som ønsket af Danmarks Naturfred-
ningsforening, vil medføre, at de meget artsrige kærom-
råder fuldstændig vil blive oversvømmet.

På baggrund af de foretagne nivellementer og de regi-
strerede vandstandssvingninger gennem de sidste 4 år fo-
reslås, at der fastlægges en minimumsvandstand i Arre-
skov Sø på kote 32,65 meter.

•
En mimimumsvandstand i kote 32,65 m svarer til den fak-
tiske minimumsvandstand i 1990 og 1991, hvor nedbørsfor-
holdene var nær det optimale, hvorimod der i 1989 og
1992, hvor specielt somrene var usædvanlig nedbørsfatti-
ge, er registreret betydeligere lavere vandstandskoter
på henholdsvis 32,49 m og 32,23 m.

Den maksimale vandstand i årene 1989-92 hår været
henholdsvis 32,71 m, 32,84 m, 32,99 m og 32,72 m.

Skov- og Naturstyrelsen har i skrivelse af 27. februar
1990 bl.a. udtalt:

Styrelsen kan tilslutte sig Danmarks Naturfredningsfore-
nings argumentation for fredningen og finder, at det er
af national betydning, at der gennemføres en fredning
af og om Arreskov Sø. Området er på grund af det rige
fugleliv udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og må y-
derligere betragtes som potentielt område for ophjælp-
ning af den truede danske bestand af oddere.

Miljøministeriets Vildtforvaltning har i skrivelse af
8. november 1989 bl.a. udtalt:
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Hvad angår selve fredningsforslaget, skal Vildtforvalt-
ningen bemærke, at såfremt der indføres et jagtforbud
m.m. på hele Arreskov Sø, må det være en naturlig konse-
kvens, at denne regulering erstatter de gældende bestem-
melser i en vildtreservatordning.

Vildtforvaltningen har tidligere udtalt sig kritisk om
forslaget til stisystem omkring søen. Til trods for min-
dre ændringer af stiforløbet, er Forvaltningen stadigt
forbeholdne over for stiadgangen fra Trøstemose til Ar-
reskov Gods og videre mod Gerup .•

,
l
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På de kystnære marker og enge er det især hensynet til
disse områders betydning som raste- og fourageringsplads
for grågæs, der kan komme i konflikt med stisystemet,
hvilket bl.a. er tilfældet mellem Trøstemose og Arre-
skov Gods.

Af hensyn til fuglelivet generelt vil anlæg af opholds-
pladser eller fugletårne mod øst/sydøst, som primært
forbindes med stier væk fra søen til eksisterende of-
fentlig vej m.m. desuden være at foretrække fremfor et
næsten ubrudt sønært stiforløb med samme anlæg af op-
holds- og udkigsfaciliteter.

Naturfredningsrådet har i skrivelse af 1. maj 1990 ef-
ter foretagen besigtigelse bl.a. udtalt, at Arreskov Sø
med omgivende arealer er fredningsværdig, og afgrænsnin-
gen af det område, der ønskes fredet, forekommer rime-
lig.

Området har en stor landskabelig skønhed og rummer man-
ge forskellige naturtyper, der mosaikagtigt ligger mel-
lem hinanden.
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Området har et rigt fugleliv, der er knyttet til selve
søen.

Naturfredningsrådet er enig i det foreslåede formål med
fredningen for så vidt angår bevarelse af områdets vær-
dier.

Naturfredningsrådet anbefaler, at amtets adgang til ple-
jeforanstaltninger styrkes.

Rådet har anbefalet, at det skitserede stisystem reduce-
res, således at stien placeres, hvor det skader de sam-
lede naturværdier mindst.

\
J
I

Friluftsrådet har i skrivelse af 9. marts 1990 bl.a. ud-
talt, at man kan tilslutte sig fredningen med visse for-
behold overfor det skitserede stiforløb.

Dansk Ornitologisk Forening har i skrivelse af 14. fe-
bruar 1990 bl.a. udtalt, at man støtter hovedideerne i
forslaget om fredning af området samt hævning af vand-
standen, men har udtrykt betænkelighed ved den foreslåe-
de stiforbindelse rundt om søen, idet foreningen fin-
der, at det vil forstyrre fuglelivet, navnlig i den
nordlige ende af søen.

Faaborg Kommune har i skrivelse af 13. december 1989 ud-
talt, at kommunen kan anbefale fredningsforslaget, men
finder det af hensyn til dyrelivet betænkeligt at etab-
lere stiforbindelse hele vejen rundt om søen. Vestsiden
af søen bør friholdes for offentlig trafik.
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet finder, at Arreskov Sø med omgivelser
rummer betydelige landskabelige og rekreative værdier.
Nævnet finder derfor, at søen med omgivelser bør fredes
med det formål at sikre og opretholde de naturhistori-
ske, naturvidenskabelige, landskabelige og kulturhisto-
riske interesser, som er i området samt regulere offent-
lighedens adgang til færdsel i området.

•
Fredningen medfører, at den hidtidige tilstand i det væ-
sentlige opretholdes .

&
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Fredningsnævnet finder det ikke - navnlig af hensyn til
fuglelivet - hensigtsmæssigt at anlægge en sti hele ve-
jen rundt om søen. Området vest for søen bør friholdes
for stiforbindelse.

Fredningsnævnet finder derfor alene, at der skal være
sti - delvis ved benyttelse af en eksisterende sti, del-
vis ved anlæggelse af nye stier - mod syd fra matr. nr.
16-c Fleninge by, Brahetrolleborg, syd om søen op til
det af staten ejede areal ved Sollerup og med udgang
tilOdensevej ved matr. nr. 24 øster Hæsinge by, øster
Hæsinge. Endvidere bør der anlægges en sti nord om søen
med indgang fra matr. nr. 22-a øster Hæsinge by, øster
Hæsinge, nord om søen og med udgang i den offentlige
vej Fleningevej - ved matr. nr. l-g Arreskov Hoved-
gård, øster Hæsinge. Stisystemet er nærmere vist på ved-
lagte kort.

For at sikre offentlighedens adgang til det fredede om-
råde, etableres der som nedenfor bestemt nogle holdeba-
ner og P-pladser. De nødvendige arealer hertil ekspro-
prieres til fordel for Staten, v/Miljøministeriet, Skov-
og Naturstyrelsen.
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Fredningsnævnet finder det ikke i overensstemmelse med
fredningens formål, at der inden for det fredede areal
dyrkes jUletræer/pyntegrønt, eller at udyrkede arealer
gødskes eller opdyrkes. Ligeledes findes det heller ikke
i overensstemmelse med formålet~ at der drives andehold.
Fredningsnævnet har derfor besluttet en rimelig afvik-
lingsordning for såvel juletræer/pyntegrønt samt ande-
hold, og et forbud mod gødskning og opdyrkning af udyr-
kede arealer.

Vedrørende vandstandshævningen finder fredningsnævnet
ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at foretage no-
gen vandstandshævning, men finder det alene nødvendigt
at fastholde en minimumskote i søen på 32,65 m, hvilket
svarer til de senere års gennemsnitskote. Opretholdel-
sen af denne kote findes at skulle ske efter et samar-
bejde mellem ejeren af Stemmeværket - Arreskov Gods
og Fyns Amt.

Fredningsnævnet finder det ikke nødvendigt, at alle de
ejendomme, som sagsrejseren har begæret fredet, skal
fredes for at opnå det tilsigtede formål, hvorfor føl-
gende matr. nr.e udgår af fredningen:

Fleninge by, Brahetrolleborg:
Del af matr. nr. 7-g, 8-br (tidligere 8-a) og 16-c, der
ligger i byzone.

'l
"I

t
~
I

Gerup by, Brahetrolleborg:
Matr. nr. 2-g, 19-a, 3-a, 6-a, 31, del af 5-a, 7-b, 7-a
og 18-a samt bygningerne og haven på ejendommen matr.
nr. 16-a.

øster Hæsinge by, øster Hæsinge:
Matr. nr. 22-a, 7-a, 7-e, 7-k, 7-b, 25-d, 6-e, 6-b,
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16-b, 21-c, 25-c, og del af 51-a samt del af 5-c.

Hovedbygningen og vandmøllen på matr. nr. l-a, Arreskov
Hovedgård, øster Hæsinge (Arreskov Gods), idet disse er
bygningsfredet.

Fredningsnævnet bestemmer herefter, at følgende ejendom-
me samt Arreskov Sø - samlet areal ca. 828 ha - skal væ-
re helt eller delvis omfattet af fredningen, jfr. ved-
lagte kortbilag, hvor det fredede område er vist.
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Arreskov Hovedgaard, øster Hæsinge:
Del af matr. nr. l-a, del af l-b, l-c, del af
l-e, l-g og del af l-h,

Fleninge by, Brahetrolleborg:
Del af matr. nr. 16 og 17, del af 3-a, del af 4-a, del
af 6-a, del af 7-g, del af 8-a, nu matr. nr. 8-br.

Gerup by, Brahetrolleborg:
Matr. nr. 16-c, 16-d, 16-a, 16-n og 15-bx, 16-h, 16-bf,
del af 14-a, 4-e, 15-æ, del af 9-a, 8 og 13-e.

Sollerup by, øster Hæsinge:
Del af matr. nr. l-a, del af l-h, l-ai, l-s, del af
l-y, l-ak.

~
I
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øster Hæsinge by, øster Hæsinge:
Del af matr. nr. 45-c, 45-b, del af 51-a, 8-b, lO-b,
4-d, del af 17-d, 13-e, 8-k, 8-1, del af ll-a og 65,
del af 5-a og 52-c, 12-d, 9-c, 12-b, 21-e, 62, 63, 64,
66-a, 66-b og 66-c, 12-c, 21-d, del af 20-a, del af

16-a og 51-b, 15-h og del af 14-m. 5-d, ll-d, del af
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6-a, 14-g, 17-f og del af 23-a, 51-c, del af 4-a,
del af 18, 52-d og 52-i, lO-d, del af 19 og 52-g,
del af 24, nu 24 a, 52-a, 52-b og 52-h, 52-e,
23-c, 23-d og 45-a.

14-i,
7-d,

52-f,

Ovennævnte ejendomme underkastes fredning på følgende
vilkår:

Fredningens indhold.

§ 1. Fredningens formål.

~~ Fredningen har til formål at sikre opretholdelse
og forbedring af de naturhistoriske, naturvidenska-
belige, landskabelige og kulturhistoriske værdier,
som området rummer samt at regulere offentlighe-
dens ret til færdsel og ophold i området.

Fredningen skal sikre:

at de naturhistoriske, kulturhistoriske- og land-
skabelige værdier i Arreskov Sø med omgivelser
bevares,

at områdets naturværdier udbygges ved gennemførel-
se af naturgenopretning og naturpleje,

at adgangen til dele af området forbedres
et primitivt stisystem, som vist på
kortbilag.

igennem
vedlagte
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Bestemmelser for fredningsamrådet.

§ 2. Bebyggelse.
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure,
boder, jagthytter eller lignende. Til- og ombyg-
ning, hvor bygningers ydre fremtræden ændres, må
kun ske med fredningsnævnets godkendelse.

Fredningen er dog ikke til hinder for midlertidig
anbringelse af skurvogne eller skure, der er nød-
vendige for skovdriften. Fredningsnævnet kan endvi-
dere meddele tilladelse til anbringelse af sædvan-
lige læskure for kreaturer.

Plejemyndigheden må på opholdsarealer opsætte bor-
de, bænke, affaldsstativer samt toiletter. Endvide-
re må der på opholdsarealerne og ved stierne opsæt-
tes informationstavler.

§ 3. Andre konstruktioner og anlæg.
Der må ikke etableres andre faste konstruktioner
og anlæg. Eksempelvis må der ikke anlægges camping-
pladser, sportsanlæg, skydebaner, motorbaner, fly-
vepladser eller oplags- og lossepladser. Der må ik-
ke anbringes tårne, master, vindmøller, tankanlæg,
hegn eller skæmmende indretninger, og der må ikke
føres luftledninger hen over det fredede område.
Fugleobservationstårne kan dog opstilles efter
fredningsnævnets godkendelse.

Der må ikke anbringes campingvogne og
Fredningsnævnet kan godkende etablering
dre teltlejr/primitiv teltplads.

lignende.
af en min-

Forbudet ovenfor gælder ikke for opsætning af sæd-
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vanlige kreaturhegn på engarealer og på dyrkede a-
realer, ej heller sædvanlige hegn til beskyttelse
af træer og buske i forbindelse med nyplantning el-
ler i forbindelse med fredningsmyndighedernes pleje
af arealerne.

Fredningen er ikke til hinder for, at der etable-
res luftledninger med tilhørende master til el-for-
syning af kreaturhegn inden for det fredede område.

§ 4. Terrænændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må såle-
des ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden
eller foretages opfyldning, planering eller afgrav-
ning.

Jord- og stendiger må ikke fjernes eller beskadi-
ges. De eksisterende diger kan istandsættes og ved-
ligeholdes.

Terrænændringer kan dog efter fredningsnævnets til-
ladelse foretages til gennemførelse af denne ken-
dels es bestemmelser og i forbindelse med naturple-
je og naturgenopretning efter fredningsnævnets god-
kendelse.

I~
\

Fyns Statsskovdistrikts forslag om ændringer på
egne arealer som foreslået i skrivelse af 17. fe-
bruar 1990 tiltrædes.

§ 5. Veje.
Der må ikke anlægges nye veje eller foretages om-
lægning af eksisterende veje uden fredningsnævnets
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forudgående godkendelse.

§ 6. Sø, vandløb og vådområder.
&øens areal må ikke ændres. Der må således ikke fo-
retages ændring af vandstanden i Arreskov Sø udo-
ver det, der er nødvendigt for at fastholde en mi-
nimumsafløbskote på 32,65 meter, hvilket efter de
foreliggende oplysninger er normal koten for Arre-
skov Sø i et normalt nedbørsår. Fyns Amt er beret-
tiget til at foretage de nødvendige foranstaltnin-
ger for at opretholde minimumsafløbskoten på 32,65
meter, såfremt Arreskov Gods ikke sørger for, at
denne minimumskote opretholdes.

,
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Fredningsnævnet kan dog som led i en naturgenopret-
ning meddele dispensation til hævning af vandstan-
den i søen.

Sejlads - herunder windsurfing - på søen forbydes.
Lodsejerne har dog ret til sejlads med robåde, li-
gesom sejlads med motorbåde med maksimal hastighed
på 5 knob er tilladt i forbindelse med erhvervs-
fiskeri, miljøundersøgelser, naturovervågning og
naturpleje.

Eksisterende åbne vandløb må ikke rørlægges eller
nedlægges, og tilstanden i moser og vandhuller må
ikke forringes.

Der må ikke anlægges nye grøfter eller
eksisterende afvandingssystem (grøfter
kan vedligeholdes og oprenses.

dræn. Det
og dræn)

Fodring og opdræt af ænder og gæs i tilknytning
til områdets vådområder er ikke tilladt. Eksiste-
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rende "andehold" med broer, skure, hegn og øvrige
indretninger, skal afvikles senest 1. januar 1995.

Fredningsnævnet er bekendt med, at der i øjeblik-
ket er "andehold" p~ ejendommene matr. nr. 62 m.
fl. Sollerup, øster Hæsinge, og muligvis på matr.
nr. 13-e Gerup by, Brahetrolleborg. Fyns Amt har
som plejemyndighed ret til at fjerne anlæg m.v.,
der ikke er fjernet senest 1. januar 1995, samt fo-
retage retablering af området.

Arealerne

~
ændringer

f blikket.
ninger.

"

§ 7. Arealernes anvendelse.
skal med de i nærværende kendelse nævnte
fortsat anvendes, som de bliver i øje-

Der kan foretages sædvanlige driftsomlæg-

Arealer, der i dag dyrkes indenfor omdriften, kan
dog udlægges til græs eller braklægges.

Skovarealet m~ ikke udvides eller reduceres uden
fredningsnævnets tilladelse.

De egetræer, der er udpeget og vist nærmere p~ ved-
lagte bilag ,m~ ikke fældes uden fredningsnævnets
tilladelse. Eksisterende løvtræsarealer skal opret-
holdes. Eksisterende n~letræsarealer m~ ikke udvi-
des og må ikke anvendes til juletræs- eller pynte-
grøntskulturer.

De n~letræsarealer, der i øjeblikket anvendes til
juletræs- og pyntegrøntskulturer, skal afvikles
ved omdrift, dog senest 1. januar 2020.

I
\
~
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Udyrkede arealer må ikke - med mindre fredningsnæv-
net undtagelsesvis giver tilladelse hertil
opdyrkes, gødskes eller sprøjtes med pesticider.

Arealerne må ikke yderligere afvandes.

Henkastning af affald er ikke tilladt. Tilsynsmyn-
digheden opsætter på passende steder affaldsbehol-
dere eller -sække.

På matr. nr. 17 Fleninge by, Brahetrolleborg, fjer-
nes træerne langs søen, så der åbnes for udsigten
ud over søen for de kørende på den offentlige vej.
Dog kan plejemyndigheden lade et mindre antal af de
smukkeste træer samt enkelte buske blive stående,
således at søbredden bevarer sin karakter af skov-
omkranset sø.

•!,o

§ 8. Jagt.
Med de undtagelser, der fremgår af Miljøministeri-
ets bekendtgørelse af 21. juni 1990 - Arreskov Sø
vildtreservat - gælder et generelt jagtforbud for
hele søfladen og øerne. Fredningsnævnet kan dog
efter forhandling med Skov- og Naturstyrelsen
(jagtlovsmyndigheden) fastsætte generelle retnings-
linier, der dispenserer herfra.

§ 9. Ret til færdsel og ophold.
Ud over den færdselsret lovgivningens regler åbner
mulighed for, har offentligheden ret til færdsel
til fods i overensstemmelse med naturbeskyttelses-
lovens regler på et primitivt stisystem, som nærme-
re er angivet på vedlagte kortbilag. I det væsent-
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lige er der tale om eksisterende stier. I det om-
fang, der ikke eksisterer en sti, etableres en pri-
mitiv sti. Færdsel ad markvejen langs søen fra
det sydøstlige hjørne af matr. nr. l-c Arreskov, ø-
ster Hæsinge og til kommunevejen ved Arreskov Slot
forbydes, bortset fra færdsel i lovlig tjeneste el-
ler den driftsmæssigt nødvendige færdsel.

Såfremt der opstår gener for fuglelivet, kan fred-
ningsnævnet forbyde færdsel på stierne.

Langs vestsiden af kommunevejen etableres på ejen-
dommen matr. nr. 17 Fleninge by, Brahetrolleborg
en holdebane på 30 meters længde og 3 meters bred-
de (vist på kortbilaget).

På matr. nr. 16-c Gerup by, Brahetrolleborg etable-
res ud mod kommunevejen en parkeringsplads på 1000
m2 (vist på kortbilaget).

På matr. nr. l-y Sollerup, øster Hæsinge etableres
der ud mod hovedlandevejen Faaborg-Odense en holde-
bane på 30 meters længde og 3 meters bredde (vist
på kortbilaget) .

Endelig anlægges en parkeringsplads på 500 m2 på e-
jendommen matr. nr. 23-c øster Hæsinge by, øster
Hæsinge. Parkeringspladsen anlægges ved den priva-
te fællesvej (vist på kortbilaget).

Det er tilladt at køre med motorkøretøj fra hoved-
landevejen Faaborg-Odense ad den private fælles vej
til ovennævnte parkeringsplads.

De i forbindelse med anlæggelse af ovennævnte par-
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keringspladser og holdebaner nødvendige arealer
eksproprieres mod erstatning, jfr. erstatningsopgø-
relsen, til fordel for Miljøministeriet, Skov og
Naturstyrelsen, v/Fyns Statsskovdistrikt.
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§ 10. Naturpleje.
Amtsrådet har ret til at lade foretage naturpleje
på udyrkede arealer, eng/overdrev og rørsump, til
opfyldelse af fredningens formål, f.eks. ved af-
græsning, slåning, rørskær og fjernelse af selvså-
ning. De dyrkede arealer, som udgår af omdriften,
omfattes derefter af amtsrådets plejebeføjelse.
Det er dog en betingelse, at plejeforanstaltninger-
ne udføres uden udgift for ejeren og enten er til-
trådt af ejeren eller - hvis enighed ikke opnås
er godkendt af fredningsnævnet.

Om erstatning til lodsejerne henvises til nedenfølgende
særskilte erstatningkendelse.

Afgørelsen tinglyses ved fredningsnævnets foranstalt-
ning. Tinglysningsgebyret udredes som fredningsudgift.

Fredningsnævnet forelægger selv afgørelsen for Naturkla-
genævnet i medfør af naturfredningslovens § 25.
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Afgørelsen kan i øvrigt af enhver lodsejer og de i na-
turbeskyttelseslovens § 43 nævnte myndigheder og insti-
tutioner m.fl. inden 4 uger fra den dato, kendelsen er
meddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet,
Vermundsgade 38 B, 2100 København ø.
Den fornødne matrikulære udstykning af de arealer, der
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skal afstås, stilles i bero til Naturklagenævnets afgø-
relse foreligger.

Fredningsnævnet for Fyns Amts sydlige Fredningskreds
[

Hans larsen Svend Raunholt Knud Hansen•
På fredningsnævnets vegne



Liste over egetræer, der fredes

Træ Diameter Højde Placering Bemærkninger
nr. (1 m over Matr.nr.

jorden) cm m

l 122 22 1 i! Sollerup Ca. 7 m øst for markskel

2 95 21 Skel mellem 1 y På hjørne af lille bevoksning på
og 1 ai Sollerup matT.nr. 1 y. Tydelige ar efter

afskårne grene i 3-4 m's højde

3 50-100 12 1 ai Solle~up F1erstammet. På østkant af gI.
grusgrav

4 78 18 Skel mellem 1 y I gI. levende hegn
og 1 ak Sollerup

5 67 14 Skel mellem 20 Æ!. l vejkant mod matr.nr. 20 Æ!.. Ca.
og 24 0. Hæsinge 25 m øst for skovbevoksning på
By matr.nr. 20 is vestlige del

6 111 26 18 0. Hæsinge By I vejkant i østside

7 73 22 13 ~ 0. Hæsinge Ca. 20 m fra skelhjørne, frit på
By eng. Skadet af kreaturbid

8 79 23 13 ~ 0. Hæsinge I vestside af nordsydgående vej
By

9 95 24 17 f 0. Hæsinge Ca. 10 ID fra vejkant mod syd
By

10 140 20 17 f 0. Hæsinge Ca. 50 ID nord for grusvej. 3-4
By stammet

11 101 22 17 f 0. Hæsinge Ca. 50 m nord for grusvej. 2
By stammet

12 95 21 17 f 0. Hæsinge Frit på mark. Ca. 10 m syd for
By træ nr. 13

13 94 22 17 f 0. Hæsinge Frit på mark
By

14 138 32 4 g 0. Hæsinge I skovbevoksning. Ca. 10 m fra
By sydskel

15 79 26 1 Æ!. Arreskov Hdg. På engareal, ca. 60 m fra kom-
munevej og ca. 4 m fra skovbryn

16 55-70 23 1 Æ!. Arreskov Hdg. Gruppe på 5 træer. Udgør en del
af et "løst" skovbryn, hvor dette
danner en 900's vinkel, der ven-
der imod sydvest
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Træ Diameter Højde Placering Bemærkninger
nr. (1 m over Matr.nr.

jorden) cm m

17 106 21 1 ~ Arreskov Hdg. Ca. 70 m nord for øst/vestgående
grusvej. Ca. 2 m fra frednings-
grænse mod øst. Hegnet imod
kreaturbid

18 52-62 21 1 ~ Arreskov Hdg. Gruppe på 6 træer. Op til skov-
bryn mod nord. Ca. 25 m fra
fredningsgrænse mod øst

19 79-105 18-22 1 ~ Arreskov Hdg. Gruppe på 4 træer. På græs-
ningsareal. Sydspids i bevoksning
af gamle ege

20 97 28 1 ~ Arreskov Hdg. På græsningsareal. Østligste træ
af store ege i bevoksning mod
brink til Arreskov Sø. Trægruppe
nr. 19 står ca. 80 m mod nord
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Lb.nr. Ejer Matr.nr Ønskes fredet Heraf omfattet af lIaturfred- Tidligere Bemærkninger
- Ejerlav ningslovens bestemmelser om: fredet

(;il. ha .,"Iit! l")~ ... ...,.. ".clo<'O- Ioyw-- .... -., ... ,-, .... .5,k....,jolcr.1INø'

!mMer
.....i...r .. "lilli. M'J ni ...... '" ki.kalm~........r ...... nnde .....
ror1åJ.",.inJcr '.f1."~,,, , ~.'. ~.'. Ol ....'"
• '6, "'''''lo H "-'-_ &:L_
,,"':\,hø .

L KIS Arrcskov Gods del af l!! 98,4 ] sø .'\9,) 5·20,3 16,3.1926 fredlysning af
illl.: Brobygård Gods Arrcskov Hgd., ø. å,f voltJstcd, .
v/Muckadell Godskonlor Hæsinge ialltJbrug
Kal.sbjcrgvej 39
Sdr. Broby de! CIf 1!:! 0,6 J sø <tIl
5672 Broby til

1~ 0,6 1 sø 0.3 frooskov
del af 1~ 3,9 1 å,f 1,1 fredskov

)IIJ • Jg og 4.5 1 sø O,O,j I'rctJskov

~

del af Ih smst. 0,5 • å,f ah landbrug
ø. Hæsinge By. ø.
Hæsinge
dcJ af 45f 2,9 I sø 1,4 do

• 4512 1,6 1 sø ~IU do~ ..~ ~

)1 Sla 20,9 3 l'ø 12,4 do

• 8~ 0,06 t sø all do
. ~ 10l! 0,08 1 sø ..U - do
Rj) ,.

4~og 7,1 L sø 5.1 do
C:)
Q' 17g M 2 do
<> 141.54.J>

del af sø 62,2% af 327 203,4

2. Agnes M. Andersen del af 17 3,0 1 sø 3.0 landbrug
Fleningevej 11 Fleninge By. ,

Korinlh BrahetroJ1cborg
5600 Faaborg del af 3,3% af 327 ha 10.8

J. Jens H. N, Skrivergaard del af 16 2,2 1 sø 1,6 landbrug
Aeningevej 9, Korinlh Aeninge By,S600 Faaborg BrahelroJleborg

det af sø 1,4% af 327 4,6
4. Børge Hansen del af 3~ smsl. 15,8 1 sø 9,2 landbrug

Aeningevej 7. Korinlh deJ af sø 7,2% af 327 23,5
5600 Faaborg
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Lb.nr. Ejer l\1atr.nr Ønskes fredet Heraf omfattet af Ilaturfred- Tidligere Bemærkninger

Ejerlav ningslovens bestemmelser, om: fredet
- ca. h~, anlal ~~ ...~'kytl""" b:!'øe- ... lwf~"<I""'~"'tl ,~.Ioedor

lnddcr
lifti ... Jlrand ..... '1L'S ... "" oa ... ..,""~-, ....n......
f,...n"'lIIJ'Iiindrr I 4l '" 4110 • 4.'. 4," oa .......
t ~, 4 la .>~~,' c.. ... C'I. ...

- .... ha

S. Udgåcl inddragcl under 3!l
/ snl5l.

(I. La~ Christiansen dcl ar 6,a smsl. 4,0 J lW. 2,) lalltlllrug. rrcu~kCl\'
Flcningcycj 5, Korinlh del i1fsø 1,8% af 327 5,9
5600 Faaborg

7. Lars Peder Jacobsen del af 7g smsl. 1,2 j sø 1,0 landbrug
Fleningevej 3, Korinlh del af sø 0,8% af 327 2,6
5600 Faaborg

S- Torben HeJdbo del "f Bbr sm.~l. 1,6 1 s,,, 1,2 l"ndbrug
" Grønderupvcj 4 del ar sø 0,9% af 327 2,9

5600 Faaborg
9. Ove Dillev F. Revent- 16f L,l I sø 0.7

low-Mourier Gerup By. Brahelrolle·
RevenllO\ysvej l H borg
Korinlh 16!! smsl. QJ. I s0 all
5600 Faaoorg l,4

del af S0 0,9% af 327 2,9
10. Hans Peter Hulgaard og l6i! 20,9 I+Jø sø 11,6 landbrug, rredskov

Tage Hulgaard 16n og 0,3 I :o.ø ;\11 do, rensningsanlæg
Søbovej 7, Korinlh 15bx smsl. U I sø 0,9 do, fredskov
5600 Fai\borg 22,S

del af sø 7% af 327 22,9

11. Laurits Johannes Larsen 161! 0.7 l S0 all landbrug
Immerkærvej 35 del af sø 1,2% af 327 3,9
Korinlh
5600 Faaborg

12. Teknisk Udvalg 16bf smsl. 0,03 l sø all
Faaborg Kommune
Mellemgade 15
5600 Faaborg

B. Udgåel
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Lb.nr. Ejer Matr.nr Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfred- Tidligere Bemærkninger

Ejerlav ningslovens bestemmelser om: fredet
t:.,. ha anlal boj~ '" br>~1'~"'" ~#'" "Il btoIlyI\~"""i ... ,-&_"....-

loddcr
li...... .-..t w/J Cl! •• ".. Ol' 'irlIfOlD/;"- Cl! .. "'noI •• ,.
r«1..... ind", • H"ll411> I 4.\ 4)a '" 4..'1>
I 46, 41. '" U "".ha ""ha
ClL h.

14. Udgåel ,

15. Udg"el
16. Sigfred Møller Jenscn dcl af 14i! smSl. H,3 2 sø 4,1 landbrug

Gærupvej 10. Korinlh del af sø 3% af 327 9.8
5600 Faaborg

J7. Georg Knudsen del af ~ 7,6 l . landbrug
Sollerupvcj 4. Korinlh del af sø 4.7% ..f 327 15,4 l sø 5.2
5600 Faaborg l

l~. Inger Marie 8jerregaard 15~ 51:n51. 4,8 1 sø 2.1 laOllbrug
Revenllowsvej 19 del af sø l ,4~·oaf 327 4,6 .
Korinlh
5600 Faaborg

19. Jørgen K. Hvilcndahl del af. 9!! 2.2 sø l,J landbrug
Sollerupvej 5, Korinlh Gerup By, Brahelrolle- .
5600 Faaborg bo.-g

del af sø 0.7% af 327 2.J
20. Poul Verner Jensen del af ~ smsl. 1,6 1 sø 0,03 landbrug

Sollerupvej 3. Korinlh
5600 Faaborg

21. Hans E. N. Andersen 13~ smst. 3,4 1 landbrug
RevcnllO\vsvej 90
Korinlh
5600 Faaborg

22. Udgåel

2.1. Udgået

24. Udgåel

25. Udglet
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J. Lb.nr. Ejer Matr.nr Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfred- Tidligere Bemærkninger

Ejerlav ningslovens bestemmelser om: fredet
ca. hn •lOlal "l'ue. "Il .. ...,IIdk. ... ~·u~·Øf hnkJt.-.6 ..... "'4 ... ldcr. boder

l<XIdcr
lini ..................... .~<I\os kirt-.gvclKr .....,,....
',,"Id ....i""... • Uoa4Th • 41. 4.\a "& -tlb
..... 4~.. ,,~n ......ID <&. ha
co .....

26. Skov- og Nalurslyrelsen del nf l~ 43.3 4 sø 4,9 s 18,4 20.J.J948 OFN ·kcmJclsc
c/o F}'os Skovdislrikl Sollcrup By, ø. Hæsin- lamlbrug, rrc.l!skulr'
Sollcrupvcj 22, Sollcrup gc frooskov
5600 Faaborg del af Ih smsL. 15,8 J s 4.0

59,1
del af sø 3,5% af 327 11.5

27. Niels Nielsen lai li ,8 l s 6,7 l;\IIdbrug
Sollerupvej 32, Ko(inth Sollerup, ø. Hæsinge
5600 Faaborg, Jel fif 1~og 9,8 l . s 9,7 do

, lak smsl. saml 6,6 J .s 4,8 do

/'
/ 13~ 6.4 J .~ O,U2 I~,"dbrug. rn'tlskl )\'

ø. Hæsinge By, ø.
Hæsinge

Bk smsl. U I sø 0.6 do
37,9

28. Lilli og Henning Hansen del af l! 5,8 1 s 4.2 laqtlbrug
Odensevej 203 Sollerup, Ø.Hæsinge
5600 Faaborg og

BI ~ • sø 0.5 do
ø. Hæsinge By, ø. 8,6
Hæsinge

29. Kristen H. Skov Jakob- del af ll~ og 2,1 l S0 2,0 landbrug
sen og Jens Jakobsen 65 SIDSt. U • sø (l,S tIo
ø. Hæsingevej 20 3,3
ø. Hæsinge
5600 Faaborg

JO. Erik Peler Nielsen del af 5! og 5,3 2 laOllbrug
Tofrekrogen 9 52~ smst. U 1 sø 8,4 . do
ø. Hæsinge 7,6
.5600 Faaborg



)
)
~ • • •

)
J
)
)
ol

Lb.nr. Ejer Matr.nr Ønskes. fredet Heraf olllfattet af naturfred· Tidligere Bemærkninger
Ejerlav ningslovens bestenlDlelser om: fredet

ca. ha anlal lYa-.- ." """" ....... 1>J".... ~I ... li_ .............. bN<r

locJtJcr bnier-'" ..".... ol.... ør. k;rt ......Iiw ... ' or..,.,... .....
f..n_ind" I ., "& ~110 I 4.'. 4.. oa "Ib
I ~ nt n.'.' fa. ht "".<ll."-

Skov- og NaturslyreIsen 12!! smsl. 3,5 J
.

)J.

SolIerupvej 22
Sollcrup
5600 Faaborg

.12. Hans E. Lund H••nscn 9~smsl. 7,5 1 s 0,9 landbrug
LalleCogcllgydclI 4 .-
ø. Hæsinge
5600 Faaborg .

.D. Knud Erik Olsen 12h 0,2 I
Væglens Kvarter 41 ø. Hæsinge By. ø.
Holluf Pile Hæsinge
5220 Odense Sø 2 l!: 2,8 l

62 2,4 l sø 1,2 frcdl'kO'o'
63 0,9 1 St" O,S
64 1,5 1 sø 0,4
66!! 0,5 J sø 0.4
66Q og 1,1 l sø 0,3
6~ sn1Sl. ~ 1

9,7
)4. Søren Lykk.e ulrscn 14 ~msl. 5,0 l s 2,9 landbrug

Gl. Slenderupvej 25
I

GI. Slcnderup
5672 Broby

35. Jørgen Søberg Larsen og 214 SIDSt. 4.3 l s 2,5
Birthe Finnedal
Hedekrogen 9
5450 Ouerup

36. Lars Ejner Hansen del af 20!! smst. 6,4 2 sø 0,5 s 2.2 landbrug
ø. Hæsingevej 56
ø. Hæsinge .
5600 Faaborg
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Lb.nr. Ejer Matr.nr Ønskes fredet Heraf omfattet af Ilaturfred- Tidlige're Bemærkninger
Ejerlav ningslovens bestemmelser om: fredet

. C41. ha anlal bJM.· ... lInlly1lot-, ..,.... 0l baIl}1......... iCf ........... Cf ..... '

lodder
linier t'RAd. NIlS Ol ."" .. 11.........,.... ... .. eIn .... C'

r............ ,., Ol f)b ••. ', ~,. '" 0It
• el. 47a ~" o:a.ba Cl. ha
ca.b.

.17. Svend Ove Hansen del af Hi! og 7,0 2 s 3.3
"

landbrug
ø. Hæsingevej S9 51h SIDst ~ J sø all do
ø. Hæsinge 7,5
5600 Faaborg

38. Pcter Benl Maansson lSI! og 1,6 1 landbrug
Odensevej 242 del af 14m smst. U l s 1,4 , uo
5600 Faaborg 4,9

f

39. Jørgen Peder Bendben 5& 2,8 l s 0.9 landbrug
ø. Hæsingevej 7 ø. Hæsinge By, ø.
ø. Hæsinge Hæsinge
5600 Faaborg lIg smsl. ~ l do

8,1

40. Thomas Hansen ucl af 6j! SIDSt. 5.J 1 landbrug
-- Toflekrogen 19

ø. Hæsinge
5600 Faaborg- .

/

41. Poul og Hans Peder 14g 4,0 l . landbrug
AaJUnd
Odensevcj 211
5600 Faaborg

42. Birthe og Benl Bonde 17f og 11,0 J sø 0,1 landbrug
Hellebjergvej 6 del af 23U smst. ~ 1 do
ø. Hæsinge 14,6
5600 Faaborg

43. Hjørdis Brandrup m.O, 51~smst. 0,9 l
Øsrergade 24 A
5600 Faaborg •

44. Preben Storm del af 4.@smst. 3,4 1 sø 1,0 landbrug
Arreskowej 2
ø. Hæsioge
5600 Faaborg

;
J
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Lb.nr. Eje'r Matr.nr Ønskes fredet Heraf omfattet af naturfred· Tidligere Bemærkn inger
Ejerlav ningslovells bestelnmelser om: fredet

ca. ha "Dlal Iptl/ll> oa HIllyI"",,""· t>reae- Ol loeoIl)lldo ..... icr ............... -
lodc.ler

li....._nond. _, '" ........ IIirIU:~ "lInond ...
r... id .. in6cI .47 .. 4710 • "".4.'-oa"'-
,~ "b .. H ...... ca..
Qh.

45. Poul Møllerhøj 14i smsl. 4,4 l lanc.lbrug
Brøndsled
Åbylund"'ej 3
ø. Hæsinge
5600 Faaborg

46. Finn Aage og Holgcr del af 18 13,4 l landhrug
lemicn ø. Hæsinge By: ø.
ø. Hæsingevej 71 , Hæsinge
ø. Hæs;ngc 52~ og 2,4 l " Lle)
5600 Fanborg 52! :o;msl. Q.§ l lIo

16,6
47. Peer Hansen Bærholm log smsl. 6,2 l sø 1,1 frcLl.'ikov

Lumbygade 5, Lumby
57C12 Nslev

48. Hans Ejner Hansen del af 19 og 3,7 l lancJbrug
ø. Hæsingevcj S6 52g smsl. U I sø 0,8 do
ø. Hæsinge 6,2
5600 Faaborg

49. Poul Rasmussen 7~ SIDSt. 3,1 L sø 0,5 landbrug
Rishøjvej 6
V. Hæsinge
5672 Broby

50. Lars Schroll Andersen del a[ 24!! smsl. 25,4 l sø 0,9 s 6,2 lantlbrug. rroo:o;kov
Odensevej 210,
5600 Faaborg .

51.. Ollo Marinus Jensen 5~ 2.3 J landbrug
Rishøjvej 9 52!! og 0,6 l do
V. Hæsinge 52h smsl. ~ l do
5672 Broby 3,7
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Lb.nr. Ejer Matr.nr Ønskes fredet Heraf omfattet af natudred- Tidligere Bemærkninger

Ejerlav ning~lovens bestenunelser 001: fredet
cao ha anlal "ue- '" lonl)1tcl_ bJue- "I '"""'11.......... .-u.-rt ......bI4..

- lodder "'I ...Ilnn" MIl'" ................. ,;....... .... n'*"""
,,,rUdIIIIind ... 1"7.,,41' • 4.'. 4.'- ...... Ib
..... •h"ll~' ca.be Abe
CIL ••

52. Laurits Blem Nielsen S~ smsl. 2,3 l
Engløkken 45, BuUuup '.
5320 Agedrup

53. Willy Robert Johansen 52[ smsl. 2,3 1 sø 0,5
Overvetn 6l ø. Hæsinge By, ø.
5792 slev Hæsinge

540 Hans Peder Aalum.l og 2J~ 4,9 l sø 1,0 landbrug
Poul Fenls Aalund <10, hcgn5pligl 1609.24
Odensevej 211
5600 F~aborg

.sS. Acmming Lykkcgaard 2.1Q smsl. 2,8 l landbrug, do
Hansen
ø. Hæsingevej 27
Øo Hæsinge
56000 Fa.'\borg

56. Udgåel
57. Tom Davidsen og Vibe 451 Slpsl. 0,3

.
l

Marteos
Odensevej 214 ,
5600 Faaborg

Arreskov Sø 327,0
o.

Areal iall 828,47 ioel. fo'.
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E R S T A T N I N G S A F G ø R E L S E

til afgørelsen om fredning af

ARRESKOV Sø MED OMGIVELSER

Ved anden afgørelse af dags dato har fredningsnævnet bestemt, at
Arreskov Sø med omgivelser skal fredes og fastsat fredningsbe-
stemmelser for området

Efter at fredningsnævnet havde udarbejdet udkast til fredningsbe-
stemmelserne, blev disse fremsendt til alle lodsejere med opfor-
dring til at fremsætte eventuelle erstatningskrav overfor fred-
ningsnævnet.

En del lodsejere har herefter skrevet og redegjort for
synspunkter, dels med henblik på de enkelte bestemmelser,
med henblik på eventuelle erstatningskrav

deres
dels

Fredningsnævnet har herefter afholdt møder med en stor del af
lodsejerne. En del lodsejere var på møderne repræsenteret ved ad-
vokat Peter Skj0dt og 2 lodsejere ved repræsentanter fra skovfor-
eninger.

Møderne gav anledning til, at fredningsnævnet på enkelte punkter
ændrede fredningsbestemmelsernes indhold.

Fyns Amt og Statsskovdistriktet har endvidere haft lejlighed til
at deltage i møderne og fremkomme med synspunkter til erstat-
ningsspørgsmålet.



2 .

(__ ) Fredningsnævnet har herefter afgjort erstatningsspørgsmålet og
tilkendt erstatninger til de enkelte lodsejere ud fra den skønne-
de værdinedgang, fredningen vil medføre for den enkelte ejendom.

Ved fastsættelsen af erstatningsbeløbene har fredningsnævnet lagt
til grund, at der i det væsentlige er tale om en tilstandsfred-
ning, dog med enkelte mere byrdefulde bestemmelser om løvtræsbin-
ding og forbud mod gødskning på uopdyrkede arealer og forbud mod
jagt på søen.

Nævnet har som udgangspunkt for erstatningsbeløbene lagt følgende
takster til grund:

~~~jord~~~ Alene grundtaksten 1.000 kr. pr. ha, dog 500 kr.
for den del af jorden, der ligger indenfor søbyggelinien jfr.
naturfredningslovens § 47a.

2. Eng, mose: Uopdyrkede arealer, herunder engarealer, bliver
pålagt gødskningsforbud. Erstatningsbeløbet fastsættes til
5.000 kr. pr. ha eng. I det omfang der er tale om mose med
træbevoksning - områder, der er omfattet af naturfredningslo-
vens § 43 - har nævnet benyttet en takst på 1.000 kr. pr. ha.

3. Skov/fredskov: Ved skov er anvendt en takst på 2.000 kr. pr.
ha på grund af løvtræsbindingen, ved fredskov dog kun 1.000
kr. pr. ha. Nævnet har lagt vægt på, at skovparcellerne alle
er af forholdsvis beskeden størrelse, hvor en virkelig ratio-
nel skovdrift ikke vil være mulig. Nævnet har endvidere ved
enkelte ejendomme lagt vægt på, at de, inden fredningssagen
blev rejst, delvis blev anvendt som juletræs/pyntegrøntsplan-
tager.

4. Stier: 10 kr. pr. løbende meter, dog 15 kr for nye stier.

_5_. __ ~~~~~~_i~~på_~~en~ 200 kr. pr. ha. Fordelingen af søarea-
let er sket på grundlag af den fordeling, som lodsejerne selv
lægger til grund, når de fordeler overskuddet for driften af
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e 6. Bevaring af gamle egetræer: 500 kr. pr. stk.

Herudover vil der blive tale om varierende beløb for ekspropria-
tion til parkeringspladser, holdebaner, nedlæggelse af andedamme,
geneerstatning ved stierne og forbud mod anvendelse af ejendom-
mene til pyntegrønt/juletræer.

Fredningsnævnet har indhentet oplysninger om ejendomsværdierne
fra Faaborg kommune.

Ersta~ningen til de enkelte lodsejere er herefter fastsat såle-
des:

• Lb.nr.
1.

Ejer
K/S Arreskov Gods,
att. Brobygård Gods
v/Muckadell Godskontor,
Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby,
5672 Broby

Erstatning

Del af matr. nr. l-a Arreskov Hgd.
ø. Hæsinge , og del af l-b, l-c, del
af l-e, l-g og del af l-h alle smst.
45-c ø. Hæsinge by, ø. Hæsinge, 45-b,
del af 51-a, B-b, lO-b, 4-d og del af
17-d smst.
Ejeren har udarbejdet liste over brugen
af jorden samt redegjort for erstatnings-
kravet. Samlet areal udgør ca. 345 ha,
heraf ca. 203 ha sø. Ca. 40,6 ha ager-
jord, ca. 35,6 ha skov, ca. 2,5 ha pynte-
grønt, ca. 12,6 ha krat, ca. B ha ube-
vokset, ca. 32 ha eng samt ca. 7,4 ha
have med beboelsesbygninger.
Samlet erstatning, incl. erstatning for
19 egetræer og stierstatning, 350.000 kr.

2. Agnes M. Andersen,
Fleningevej 11, Korinth,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 17 Fleninge by, Brahe-
trolIeborg, 3 ha, i det væsentlige om-
fattet af § 47 a. Ca. 2,5 ha agerjord,
resten eng. Endvidere ca. 10 ha sø.
Den samlede erstatning, herunder incl.



ekspropriationserstatning på 5.000 kr.
for holdebane på 30 x 3 meter, fastsæt-
tes til

3. Jens H. N. Skrivergaard,
Fleningevej 9, Korinth,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 16 smst. Ca. 2,2 ha
der i det væsentlige er omfattet af
§ 47a Ca. 1/4 ha skov/eng, resten
agerjord. Søareal ca. 4,6 ha.
Erstatning

4. Børge Hansen,
Fleningevej 7, Korinth,
5600 Faaborg.
Del af mat r . nr. 3-a smst. (købt nabo-
parcellen matr. nr 4-a) ialt ca. 15,8 ha.
En del omfattet af § 47a. Ca. 10 ha inden-
for § 47a, heraf ca. 5 ha agerjord, ca.
2 1/2 ha eng og ca. 2 1/2 ha fredskov.
Søreal ca. 23,5 ha.

t
I',
I

Erstatning

5. Udgået (inddraget under nr. 4).

6. Lasse Christiansen,
Fleningevej 5, Korinth,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 6-a smst. Ca. 4 ha
agerjord, dog lidt fredskov/eng.
Godt halvdelen omfattet af § 47a.
Søareal ca. 5,9 ha.
Erstatning

7. Lars Peder Jacobsen,
Fleningevej 3, Korinth,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 7-g smst. Ca. 1,2 ha
agerjord, hovedparten omfattet af § 47a.
Søareal ca. 2,6 ha.
Erstatning

4.

11 000 kr.

3.500 kr.

29.000 kr.

4.000 kr.

1.500 kr.



8 . Gudrun H. Andersen,
nu sønnen
Torben Heldbo,
Grønderupvej 4,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 8-a, nu matr. nr.
8-br, smst. Efter at byzonearealet
er udtaget, rest ca. 1,6 ha, der
stort set er omfattet af § 47a. Ca.
halvdelen agerjord, ca. halvdelen
skov/mose. Søareal ca. 2,9 ha.
Erstatning

9. Ove Ditlev F. Reventlow-Mourier,
Reventlowsvej 1 H, Korinth,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 16-c Gerup by, Brahetrolleborg,
og 16-d smst., ialt efter at byzonearealet
er undtaget, ca. 1,4 ha, der er med skov
Søareal ca. 2,9 ha
Samlet erstatning, incl. stierstatning og
ekspropriationse2statning for parkerings-
plads på 1.000 m 25.000 kr., fastsættes
samlet til

10. Hans Peter Hulgaard og Tage Hulgaard,
Søbovej 7, Korinth,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 16-a, 16-n og 15-bx smst.
Ca. 22,5 ha, hvoraf hovedparten er om-
fattet af § 47a Ca. 17,5 ha benyttes som
agerjord, ca. 5 ha som skov/mose (der er
ikke fredskov på matr. nr. 16-a, men kun
på matr. nr. 15-bx), og ca. 1/2 ha eng.
Søareal ca. 22,9 ha.
Samlet erstatning incl. stierstatning

11. Laurits Johannes Larsen,
Immerkærvej 35, Korinth,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 16-h smst. Ca. 0,7 ha, omfattet
af § 47a, i det væsentlige eng, en mindre
del dog skov/eng. Søareal ca. 3,9 ha.
Samlet erstatning incl. stierstatning

5.

3 000 kr.

31.500 kr.

37.000 kr.

6.000 kr.



e 12. Faaborg kommune,
Mellemgade 16,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 16-bf smst. Ca. 0,03 ha.
Rensningsanlæg.
Erstatning

13. Udgået af fredningen.

14. Udgået.

15. Udgået.

e 16. Sigfred Møller Jensen,
Gærupvej 10, Korinth,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 14-a smst. Ca. 8,3 ha,
heraf ca. 6 ha eng (den store parcel)
og ca. 1,2 ha fredskov (den lille parcel).
Søareal ca. 9,8 ha.
Samlet erstatning incl. stierstatning

17. Georg Knudsen,
Sollerupvej 4, Korinth,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 4-e smst. Ca. 7,6 ha, heraf ca.
5,2 ha omfattet af § 47a. Ca. 4 ha ager-
jord, 1 1/2 ha eng og 2 ha fredskov.
Søareal ca. 15,4 ha.
Samlet erstatning incl. stierstatning

18. Inger Marie Bjerregaard,
Reventlowsvej 79, Korinth,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 15-æ smst. Ca. 4,8 ha. Hoved-
sagelig eng. Søareal ca. 4,6 ha.
Samlet erstatning incl. stierstatning

19. Jørgen K. Hvilendahl,
Sollerupvej 5, Korinth,
5600 Faaborg.

6.

O kr.

31.500 kr.

20.000 kr.

23.500 kr.



Del af matr. nr. 9-a smst. Ca. 2,2 ha.
Hovedsagelig eng. Søareal ca. 2,3 ha.

Samlet erstatning incl. stierstatning

20. Poul Verner Jensen,
Sollerupvej 3, Korinth,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 8 smst. Ca. 1,6 ha eng
Samlet erstatning incl. stierstatning

21. Hans E. N. Andersen,
Reventlowsvej 90, Korinth,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 13-e smst. Ca. 3,4 ha.
Hovedsagelig eng, dog også skov/mose
Samlet erstatning incl. stierstatning

22. Udgået af fredningen.

23. Udgået af fredningen.

24. Udgået af fredningen.

25. Udgået af fredningen.

26. Skov- og Naturstyrelsen,
c/o Fyns Statsskovdistrikt,
Sollerupvej 22, Sollerup,
5600 Faaborg.

27. Niels Nielsen,
Sollerupvej 32, Korinth,
5600 Faaborg.
Matr. nr. l-ai Sollerup by, ø. Hæsinge,
del af matr. nr. l-y og l-ak smst. samt
matr. nr. 13-e ø. Hæsinge by, ø. Hæsinge
og matr. nr. 8-k smst., ialt ca. 38 ha.
Ca. 30 ha agerjord, ca. 4 ha eng og ca.
4 ha fredskov.
Samlet erstatning, incl. stierstatning
samt ekspropriationserstatning for holde-

7 .

11.000 kr.

8.500 kr.

10.000 kr.

o kr.



bane på 90 m x 3 m 5000 kr. og
erstatning for 5 egetræer, ialt

28. Lissi og Henning Hansen,
Odensevej 203,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 1-s Sollerup by, ø. Hæ-
singe, 5,8 ha - frugtplantage, og matr. nr.
8-1 ø. Hæsinge by, ø. Hæsinge, 2,8 ha - blan-
det skov, eng og mose.
Samlet erstatning incl. stierstatning

29. Kristen H. Skov Jakobsen og
Jens Jakobsen,ø. Hæsingevej 20, ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 11-a smst. - 2,1 ha eng,
og matr. nr. 65 smst. - 1,2 ha skov/mose.
Erstatning

30. Erik Peter Nielsen,
Toftekrogen 9, ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Del af 5-a smst. ca. 5,3 ha eng, og
matr. nr. 52-c smst., 2,3 ha - skov/mose.
Ved erstatningsfastsættelsen er der taget
hensyn til forbud mod tilplantning, som
bestemt af Overfredningsnævnet i afgørelse
af 17. maj 1993.
Samlet erstatning incl. stierstatning

31. Skov- og Naturstyrelsen,
c/o Fyns Statsskovdistrikt,
Sollerupvej 22, Sollerup,
5600 Faaborg.

32. Hans E. Lund Hansen,
Ladefogedgyden 4, ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 9-c smst. Ca. 7,5 ha -
ca. 1/3 eng og skov, resten ager-
jord.
Samlet erstatning incl. fredning af egetræ

8.

65.000 kr.

11.500 kr.

11.500 kr.

35.000 kr

o kr.

17.500 kr.



9.

33. Knud Erik Olsen,
Vægtens Kvarter 41, Holluf Pile,
5220 Odense Sø.
Matr. nr. 12-b ø. Hæsinge by, ø. Hæsinge
- 0,2 ha skov, matr. nr. 21-e smst. -
ea. 1,4 ha fredskov, 0,7 ha eng og 0,7 ha
agerjord, samt matr. nr.ne. 62, 63, 64,
66-a, 66-b og 66-e smst. - ea. 6,7 ha
skov/mose.
Samlet erstatning, incl. erstatning for
nedlæggelse af andehold, som drives fra
de sidstnævnte matr. nr.e, 40.000 kr.

34. Søren Lykke Larsen,
Gl. Stenderupvej 25, Gl. Stenderup,
5672 Broby.
Matr. nr. 12-e smst. 5 ha - hovedsagelig
agerjord.
Erstatning 5.000 kr.

35. Jørgen Søberg Larsen og
Birthe Finnedal,
Hedekrogen 9,
5450 Otterup.
Matr. nr. 21-d smst. 4,3 ha - fritaget
for landbrug. Tilplantet med ea. 1.700
Nobilis, dækkende ea. 1/2 ha, derudover
øvrige nåletræer på ea. 1/2 ha. Resten,
ea. 3,3 ha, er agerjord.
Samlet erstatning inel. stierstatning 25.000 kr.

36. Lars Ejnar Hansen,
ø. Hæsingevej 56, ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 20-a smst. 6,4 ha, hoved-
sagelig agerjord, resten fredskov.
Erstatning 6,500 kr.

37. Svend Ove Hansen,
ø. Hæsingevej 59, ø. Hæsinge ,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 16-a smst. - 7 ha fred-
skov, 2,5 ha fritaget for landbrugspligt,



samt matr. nr. 51-b smst. - 0,5 ha mose/skov.
Ca. 1 1/2 ha med juletræsproduktion.

Erstatning

38. Peter Bent Maansson,
Odensevej 242,
5600 Faaborg.
Matr. nr 15-h smst. - 1,6 ha skov -
og del af matr. nr. 14-m smst. - 3,3
ha fredskov og eng.
Erstatning

39. Jørgen Peder Bendtsen,
0. Hæsingevej 7, ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Matr. nr 5-d smst. - 2,8 ha, heraf
ca. 1,8 ha agerjord og 1 ha fredskov -
samt matr. nr. ll-d smst. - 5,3 ha
agerjord, dog lidt mose/skov.
Erstatning

40. Thomas Hansen,
Toftekrogen 19, 0. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 6-a smst. - 5,1 ha,
heraf ca. 2,5 ha eng, resten skov,
hovedsagelig fredskov.
Samlet erstatning incl. stierstatning

41. Udgået, idet matr. nr. 14-g er
overtaget af lodsejer nr. 54, Aalund,
og matr. nr 7-a er udgået af fredningen.

42. Birthe og Bent Bonde,
Hellebjergvej 6, ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 17-f smst. - 11 ha, hoved-
sagelig eng med skovholme, søer og
mose, og del af matr. nr 23-a smst.
3,6 ha agerjord.
Samlet erstatning incl. erstatning for
sti og 5 egetræer

10.

10.000 kr.

12.500 kr.

8.000 kr.

18.000 kr.

44.000 kr.



11.

43. Hjørdis Brandrup,
østergade 24 A,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 51-e smst. Ca. 0,9 ha mose.
Erstatning 1.000 kr.

44. Preben Storm,
Arreskovvej 2, ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 4-a smst. - 3,4 ha,
ca. halvdelen agerjord, resten eng og
skov.
Erstatning 8.500 kr.

45. Poul Møllerhøj 8røndsted,
Abylundvej 3,
ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 14-i smst. - ca. 4,4 ha,
hovedsagelig eng med lidt skov og
en mindre sø.
Erstatning 20.000 kr.

46. Finn Aage Jensen og Holger Jensen,
ø. Hæsingevej 71, ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 18 smst. - 13,4 ha,
hovedsagelig agerjord, dog en mindre
del, ca. 3 ha, fredskov.
Matr. nr. 52-d og 52-i smst. - ca. 3,2
ha skov.
Samlet erstatning, incl. erstatning for
sti og 1 egetræ 24.500 kr.

47. Peer Hansen Bærholm,
Lumbygade 5, Lumby,
5792 Arslev.
Matr. nr. 10-d smst. Ca. 6,2 ha, heraf
ca. 1/3 fredskov, ca. halvdelen agerjord
og resten eng.
Samlet erstatning inel. stierstatning 11.500 kr.



12.

e) 48. Hans Ej ner Hansen,
ø. Hæsingevej 56, ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 19 smst. - 3,7 ha
fredskov - og matr. nr. 52-g smst.
- 2,5 ha skov.
Erstatning 8.500 kr.

49. Poul Rasmussen,
Rishøjvej 6, V. Hæsinge,
5672 Broby.
Matr. nr. 7-d smst. Ca. 3,1 ha,
heraf ca. 1 ha agerjord, ca. 1,5 ha
skov og resten eng.

e Erstatning 6.000 kr.

50. Lars Schroll Andersen
(ifølge tingbogen Jørgen Andersen) ,
Odensevej 210,
5600 Faaborg.
Del af matr. nr. 24-a smst. - ca.
25,4 ha, heraf ca. 15 ha agerjord,
ca. 1,5 ha skov og ca. g ha blandet
eng og mose.
Samlet erstatning, incl. erstatning for
sti og 1 egetræ 60.000 kr.

51. Otto Marinus Jensen,
Rishøjvej g, V. Hæsinge,e 5672 Broby.
Matr. nr. 52-a, 52-b og 52-h smst. ,
ialt 3,7 ha, hvoraf ca. halvdelen er
eng og halvdelen skov.
Erstatning 13.000 kr.

52. Laurits Blem Nielsen,
Engløkken 45, Bullerup,
5320 Agedrup.
Matr. nr. 52-e smst. Ca. 2,3 ha skov.
Erstatning 4.500 kr.



53. Willy Robert Johansen og
Frede Kirkeløkke Jensen,
Overvejen 61,
5792 Arslev.
Matr. nr. 52-f smst. Ca. 2,3 ha skov.
Erstatning

54. Hans Peder Aalund og Poul Fents Aalund,
Odensevej 211,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 23-c smst. - 4,9 ha, heraf
ca. 3 ha agerjord og 2 ha eng.
Matr. nr. 14-g smst. - ca. 4 ha, ho-
vedsagelig eng.
Stierstatning. Den samlede er2tatning
incl. ekspropriation af 500 m P-plads
for 7.500 kr. sættes til

55. Flemming Lykkegaard Hansen,ø. Hæsingevej 27, ø. Hæsinge,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 23-d smst. - 2,8 ha, hoved-
sagelig agerjord med lidt eng og skov.
Samlet erstatning incl. stierstatning

56. Udgået af fredningen.

57. Tom Davidsen og Vibe Martens,
Odensevej 214,
5600 Faaborg.
Matr. nr. 45-a smst. - 0,3 ha, have
med beboelseshus.
Samlet erstatning incl. erstatning for
sti/ulempe

Samlet erstatning

I sagsomkostninger tilkendes følgende beløb:

Advokat Peter Skjødt,
Advokaterne i Det Fynske Landbocenter,

13.

4.500 kr.

38.000 kr.

6.000 kr.

12.000 kr.
1.108.500,00 kr.
================
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Ørbækvej 276, 5220 Odense Sø 10.000 kr. + moms
Dansk Skovforening,
Amaliegade 20,
1875 Frederiksberg C. 4.000 kr.
Skovdyrkerforeningen Sydfyn,
Lombjergvej 1,
5750 Ringe 1.000 kr.

Erstatningsbeløbene udredes med 3/4 af Statskassen og med 1/4 af
Fyns Amt og forrentes fra kendeIsens dato i overensstemmelse med
naturfredningslovens § 19, stk. 4, med en årlig rente af 1% høje-
re end Nationalbankens diskonto.

Da erstatningsbeløbene samlet overstiger 100.000 kr., vil fred-
ningsnævnets afgørelser, både for så vidt angår selve frednings-
afgørelsen samt erstatningsafgørelsen, være at forelægge for Na-
turklagenævnet i medfør af naturfredningslovens § 25. Endvidere
kan ejerne, og de der i øvrigt i henhold til naturbeskyttelses-
lovens § 43 er ankeberettigede, inden 4 uger fra den dag, fred-
ningsnævnets afgørelse er meddelt de pågældende, påanke afgørel-
serne til Naturklagenævnet.

Det bemærkes, at nævnet efter omstændighederne, herunder at udbe-
taling ikke vil komme til at foregå ved nævnets foranstaltning,
ikke har indhentet samtykke fra panthaverne til erstatningsbelø-
benes udbetaling til ejerne.



NATURKLAGENÆVNET>



•

Naturklagenævnets afgørelse
af 24. maj 1995

om fredning a~ Arreskov Sø med omgivelser i Faaborg Kommune,
Fyns Amt. (sag nr. 111/420-0005)

••
Fredningsnævnet for Fyns Amts sydlige Fredningskreds har ved kendel-
se af 22. juni 1993 fastsat fredningsbestemmelser for et ca. 824 ha
stort areal, omfattende Arreskov Sø med omgivelser. Fredningsområdet
omfatter helt eller delvis 49 ejendomme (løbenumre) .

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening med det
formål at sikre opretholdelse og forbedring af områdets natur-
historiske, naturvidenskabelige, landskabelige og kulturhistoriske
værdier, samt at regulere offentlighedens ret til færdsel i området.

Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 42 forelagt Naturklagenævnet til efterprøveIse og er tillige på-
klaget af 24 lodsejere, Lodsejerudvalget for Arreskov Sø, Danmarks
Naturfredningsforening, Fyns Amtskommune og Miljøministeriet ved
Skov- og Naturstyrelsen.

Fredningsområdet.
Arreskov Sø er Fyns største sø. Landskabet med sø og omgivelser blev
dannet i slut fasen af sidste istid, da gletschertunger banede sig
vej og herved gav de sydligste landskaber på Fyn deres overflade-
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struktur. Området er en såkaldt inderlavning med bassinkarakter,
der er skabt ved gletschertungens udhuling af det landskab, den lag-
de bag sig. Området grænser op til Svanninge Bakker.

Selve søarealet udgør 327 ha. I søens sydlige, henholdsvis nordvest-
lige del findes to kratbevoksede holme. Søen er fladvandet med en
gennemsnitsdybde på 1,5 - 2 m. Den er i dag stærkt næringsrig.
Vandstanden er i løbet af de sidste 60 år og senest i 1967 sænket
med i alt l m. Vandkraften ved Arreskov Mølle kan derfor ikke læn-
gere udnyttes, og søen er tillige blevet mere sårbar overfor
næringsstof tilførsel.

Fiskeri drives af "Fiskeriforeningen for Arreskov sø", hvis medlem-
mer alle er lodsejere med ejendomme grænsende ned til søen.

Langs søens bredder findes en veludviklet rørsump, der ind mod land
afløses af løvtræbræmmer bestående af pil og el. Søen med tilgræn-
sende arealer er af international betydning for ynglefugle tilknyt-
tet moser og søer. Der er registreret ca. 180 fuglearter i området.

Den nordligste del af søen og bredarealet i en bredde på 50 m er
vildtreservat i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse af 21.
juni 1990, gældende til og med 31. august 1995.

De omliggende arealer omfatter moser, enge, der henligger som græs-
ningsarealer, bevoksninger med løvtræ og nåletræ samt arealer i
landbrugsmæssig drift. Engene rummer lokaliteter med rigkærsvegeta-
tion med orkideer.

Ved BolleIung og Knabegård, vest for Arreskov Sø, kendes en halv
snes bopladser hovedsageligt tilhørende jægerstenalderens Maglemose-
kultur.

Ved søens nordøstlige bred ligger herregården Arreskov Gods med om-
liggende have, park og skov. Herregårdens hovedbygninger, der er
opført i 1500-tallet, blev bygningsfredet i 1918.

Arreskov Vandmølle er beliggende på godsets arealer. Mølleanlægget
fra ca. 1750 blev bygningsfredet i 1990. Ved godset ligger endvidere
Arreskov Voldsted, der er fredlyst i 1926.
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En del af området vest for søen, ialt 62 ha er statsejet. Her ligger
Sollerup Voldsted, der er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om fortidsminder. Samme sted er anlagt et stisystem med
forbindelse ned til søen, hvor der er etableret et fugletårn.

Arreskov Sø området er i regionplanen for Fyns Amt klassificeret som
nationalt naturområde og fremhævet som særligt beskyttelsesområde.
Arreskov Sø er endvidere udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde.
Regionplanens målsætning for vandkvaliteten i søen er naturvidenska-
beligt referenceområde, d.v.s. højeste kvalitet.

Klager og synspunkter for Naturklagenævnet .. - Generelt.
Lodsejerudvalget for Arreskov Sø og en række lodsejere finder, at
der ikke foreligger tilstrækkelig begrundelse for gennemførelse af
fredningen. Det anføres, at lodsejerne gennem generationer har pas-
set området i respekt for naturen, at området idag er beskyttet både
ved naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser, skovloven og
jagtloven, samt at en del af området er statsejet.

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Natur-
beskyttelsesrådet, Fyns Amt, Faaborg Kommune samt Skov- og Natur-
styrelsen finder det derimod afgørende, at området sikres ved en
samlet fredning.

Om de enkelte punkter i Fredningsnævnets kendelse er bl.a. anført:

Ad fredningsområdets afgrænsning.
I forhold til fredningsforslaget blevet areal (IISebbelund") nord
for søen, et areal syd for søen ved "Planteheld" og to mindre area-
ler ved Gerup udtaget ved Fredningsnævnets kendelse.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at udtagningen af det
nordlige areal ikke vil have en væsentlig negativ indflydelse på
fredningens formål. Derimod bør matr. nr. Sa, 6a, 7a, 7b og 31
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Gerup, Brahetrolleborg som et sammenhængende engareal i "dalstrøget"
ned mod søen bibeholdes indenfor fredningen. Arealerne matr. nr.
18a, 19a, 20c og 2g i området syd for søen findes endvidere at burde
medtages for at sikre udsigten fra den offentlige vej mod søen.

Skov- og Naturstyrelsen støtter Danmarks Naturfredningsforenings
synspunkt for så vidt angår arealerne ved ejendommen "Rislebæk",
matr. nr. 7b, 31 og del af 7a Gerup, Brahetrolleborg, bortset fra
bygningsparcellen.

Ejere og brugere har protesteret mod, at arealerne ved Rislebæk ind-
drages under fredningen.

Ad vandstandshævning.
Lodsejerudvalget har anført, at store arealer vil forsure og blive
ødelagt ved dispensation til vandstandshævning, at engarealer til
afgræsning vil blive ødelagt, og mange ynglepladser.blive presset
væk fra søens bred.

Ad jagt.
Lodsejerudvalget og lodsejerne finder det ikke motiveret at forbyde
jagt i området.

Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening finder,
at hele søen med bredzone bør pålægges bestemmelser, som i den gæl-
dende vildtreservatbekendtgørelse. Dispensationsbeføjelsen vedrøren-
de jagt foreslås henlagt til Skov- og Naturstyrelsen.

Ad offentlighedens adgang m.v.
Lodsejerudvalget har i det hele taget afstand fra Fredningsnævnets
kendelse om stisystem m.v. Bestemmelserne om offentlighedens adgang
findes uforenelige med ønsket om bevaring af et rigt og varieret
fugle- og dyreliv samt forstyrrende for jagten.

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen finder,
at det bør præciseres, at eksisterende veje og stier ikke må nedlæg-
ges eller afspærres uden Fredningsnævnets forudgående godkendelse.

Arreskov Gods lægger stor vægt på, at det nordlige stiforløb op-
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gives, dels af hensyn til fuglelivet, dels af hensyn til udlejnings-
værdien af matr. nr. 1c Arreskov Hovedgård, (Skomagerhuset), hvor
stien praktisk taget forløber gennem haven.

Dette synspunkt støttes af en række lodsejere samt af Skov- og Na-
turstyreIsen. Sidstnævnte anfører særligt, at offentlighedens færd-
sel på dette sted indebærer risiko for forstyrrelse af vildgæssene,
samtidig med at strækningen ikke findes særlig interessant i rekrea-
tiv henseende.

.-
Flere lodsejere finder den sydvestlige stiføring uheldig. Dette
støttes af Skov- og Naturstyrelsen som ved skrivelse af 20. oktober
1993 til Naturklagenævnet har foreslået et stiforløb, der har for-
bindelse til de eksisterende stier ved Sollerup Voldsted, og som i
det væsentligste følger eksisterende stier.

Danmarks Naturfredningsforening finder ikke, at de friluftsmæssige
og rekreative interesser i den bynære del af området ved Korinth er
tilgodeset. Foreningen foreslår etablering af to opholdsarealer med
direkte adgang til søbredden - dels ved søens sydende (ved bebyggel-
sen Søboparken) dels ved matr. nr. 17 Fleninge by, og opholdsarea-
lerne foreslås forbundet med en trampesti. En del af matr. nr. 16a
Gerup by, Brahetrolleborg foreslås endvidere udlagt til vedvarende
græs med henblik på at sikre udsynet og lette adgangen til sø og
stisystem.

En lodsejer har af trafiksikkerhedsmæssige grunde klaget over af-
gørelsen om holdepladsen på matr. nr. 17 Fleninge by.

Skov- og Naturstyrelsen har anført, at holdebanen på matr. nr. ly
Sollerup ud fra et fredningsmæssigt synspunkt er velvalgt, men be-
tænkelig ud fra trafiksikkerhedsgrunde. Styrelsen henstiller, at
pladsen udgår af fredningen og henviser til benyttelse af Skov- og
Naturstyrelsens eksisterende P-plads på vestsiden af hovedvejen ved
Kistrup skov.

Fyns Amt finder, at pladsen på matr. nr. ly Sollerup kan tilgodese
trafikanter, der kommer sydfra. Amtet indstiller, at anlægget god-
kendes under forudsætning af Vej direktoratets godkendelse.
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Danmarks Naturfredningsforening finder parkeringspladsen på matr.
nr. 23c øster Hæsinge by unødvendig, da man kan benytte den nærlig-
gende offentlige holdeplads på den modsatte side af landevejen.

Skov- og Naturstyrelsen har anført, at såfremt stien nord om søen
ikke etableres, bør parkeringspladsen her udgå.

Fyns Amt oplyser, at adgangen til denne plads via den private fæl-
lesvej vil kræve dispensation efter vejloven (§ 80). Amtet indstil-
ler, at der meddeles dispensation, og Vej direktoratet har principi-
elt tilsluttet sig dette.

Ad skovarealer m.v.
Danmarks Naturfredningsforening anser en afviklingsperiode på 27 år
for eksisterende juletræ- og pyntegrøntkulturer for urimelig lang,
da disse kulturer må formodes at kunne afvikles inden for 5-8 år.
Det anføres endvidere, at der bør fastsættes bestemmelse om, at "ek-
sisterende nåletræsbevoksninger konverteres til løvskov".

Danmarks Naturfredningsforening ønsker tillige, at alle egetræer
over 50 cm i diameter beskyttes ved fredningen. Det anføres, at ud-
pegningen af enkelttræer har været mangelfuld, bl.a. fordi de stør-
ste og ældste egetræer i Bredholtområdet ikke er medtaget.

Foreningen finder generelt, at skovarealerne - herunder skovmoser-
ne - bør gennemgåes med henblik på eventuel pleje og fremtidig
drift, og at der bør udpeges særlige naturskovarealer.

Skov- og Naturstyrelsen har anbefalet, at løvtræalleen langs Bred-
holtvej, der væsentligst består af egetræer, medtages under frednin-
gen.

Ad andre forhold.
En lodsejer har klaget over kendelsen om at fjerne træerne langs
søen på matr. nr. 17 Fleninge by.

En række lodsejere har anført, at der som følge af forbudet mod
gødskning m.m. i engene i løbet af få år vil opstå et plejebehov,
idet engene uden græsning henholdsvis pleje vil springe i krat.
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Ejeren af matr. nre. 12b, 21e, 62, 63, 64, 66a, 66b og 66c øster
Hæsinge by har anført, at en fredning, der kræver nedlæggelse af
lovligt etableret andedam, ikke kan accepteres.

en

Arreskov Gods ..har anført, at det forudsættes, at nedrivning af ube-
nyttede bygninger samt vedligeholdelsesforanstaltninger på eksi-
sterende bygninger kan foretages af ejeren uden godkendelse fra
Fredningsnævnet, ligesom det forudsættes, at der ikke for havens
vedkommende fastsættes plejepligt.

Lodsejerudvalget finder det ikke rimeligt, at der ikke må opføres
nye bygninger eller tekniske anlæg, da disse kan være landbrugsmæs-
sigt eller miljømæssigt nødvendige.

Lodsejerudvalget har bemærket, at der er velordnede forhold ved-
rørende fiskeri og sejlads på søen, og at der derfor ikke er behov
for regulering af dette gennem en fredning.

En lodsejer anfører, at der ikke er taget stilling til, om der fort-
sat må skæres rør til tagdækning.

Ejeren af matr. nr. 12b, 21e, 62, 63, 64, 66a, 66b og 66c øster Hæ-
singe by har ved skrivelse af 4. januar 1995 klaget til Folketingets
Ombudsmand samt til Naturklagenævnet over en række forhold i forbin-
delse med fredningssagens behandling for Fredningsnævnet og Natur-
klagenævnet. Ved skrivelse af 30. januar 1995 har Folketingets Om-
budsmand anmodet om, at klagen indgår i Naturklagenævnets behandling
af fredningssagen.

Ejeren af matr. nr. 7a Gerup by, Brahetrolleborg har klaget over
proceduren ved Naturklagenævnets behandling af spørgsmålet om ind-
dragelse af dette areal under fredningen.

Naturklagenævnets beslutninger.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt møde, har
deltaget 7 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:
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Det tiltrædes, at der gennemføres fredning efter naturbeskyttelses-
lovens kapitel 6 til sikring og forbedring af de naturhistoriske,
naturvidenskabelige, landskabelige og kulturhistoriske værdier i
området, samt at offentlighedens ret til færdsel og ophold regu-
leres.

Den afgrænsning af fredningsområdet, som Fredningsnævnet har fast-
lagt tiltrædes, dog med den ændring, at engarealerne ved Rislebæk
(matr. nr. 31, 7b og del af 7a Gerup by, Brahetrolleborg) inddrages

under fredningen. Der er herved lagt vægt på disse arealers karakter
af værdifulde enge i dalstrøget ned mod søen, ligesom arealernes
inddragelse findes at indebære en mere hensigtsmæssig afgrænsning af
fredningsområdet.

Nævnet har ved skrivelse af d.d. truffet særskilt afgørelse om den
af ejeren den 25. november 1994 indgivne klage over proceduren ved
inddragelse af arealet matr. nr. 7a Gerup by, Brahetrolleborg under
fredningen.

Fredningens formål er primært at sikre opretholdelsen af områdets
nuværende karakter og værdier. Da de naturmæssige, økonomiske og
andre konsekvenser af en vandstandshævning i søen endvidere for ti-
den er helt uoplyste, findes fredningen ikke at burde indeholde be-
stemmelser om dispensation hertil. Gennemførelsen af sådanne projek-
ter vil herefter kun kunne ske på grundlag af en ny fredningskendel-
se.

Fredningen skal i øvrigt ikke være til hinder for eventuelle natur-
genopretningsprojekter om f.eks. etablering af urørt skov i Bred-
holt-området. Der findes dog ikke grundlag for fastsættelse af nær-
mere bestemmelser om indholdet af sådanne projekter, som i givet
fald bør gennemføres som plejeforanstaltninger og/eller efter reg-
lerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 8.

Reguleringen af jagten på søen og øerne findes mest hensigtsmæssigt
at kunne ske efter reglerne i jagtloven. Nævnet forudsætter herved,
at den gældende vildtreservatbekendtgørelse, der udløber 1. septem-
ber 1995 afløses af en ny bekendtgørelse, der omfatter hele søen med
bredzone, jf. de ovenfor referede synspunkter fra Skov- og Natur-
styrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.
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Hensynet til et uforstyrret fugleliv findes at burde tillægges be-
tydelig vægt i forhold til ønsket om øget offentlig adgang til om-
rådet. Som følge af denne afvejning findes den nordlige sti med til-
hørende holdeplads at burde udgå af fredningen.

Ud fra samme hensyn har nævnet heller ikke kunnet tiltræde forslaget
om en trampesti forbundet med to opholdsarealer på søens østlige
side.

Det vestlige og sydlige stiforløb findes endvidere at burde ændres i
overensstemmelse med forslag af 20. oktober 1993 fra Skov- og Natur-
styrelsen.

De øvrige 3 holde- og parkeringspladser, der er fastlagt i Fred-
ningsnævnets kendelse, findes i konsekvens af disse ændringer at
burde udgå af fredningen. Der er herved tillige lagt vægt på, at der
allerede eksisterer rimelige parkeringsmuligheder nær fredningsom-
rådet ved Kistrup Skov, ved Odensevej, ved 2 forskellige holdeplad-
ser på Sollerupvej samt ved Fleningevej i Korinth.

Nedlæggelse eller omlægning af eksisterende veje og stier i området
såvel som anlæg af nye veje og stier findes i øvrigt kun at måtte
ske efter Fredningsnævnets forudgående godkendelse. Dog findes den
nord-øst gående privatvej langs søbredden fra Arreskov Gods til
"Skomagerhuset" både ud fra hensynet til fuglelivet og ud fra hen-
synet til privatlivets fred at burde lukkes for uvedkommende færd-
sel. Fredningen skal heller ikke være til hinder for, at ejeren af
Knabegård, matr. nr. 24a øster Hæsinge by, øster Hæsinge lukker den
private fællesvej gennem gården efter reglerne i naturbeskyttelses-
lovens § 26, stk. 2.

Nævnet kan hverken tiltræde Danmarks Naturfredningsforenings forslag
om en generel fredning af alle egetræer i området med en diameter på
50 cm eller foreningens kritik af den foretagne udpegning af sær-
skilt fredede træer i området. Løvtræalleen ved Bredholtvej må dog
anses for så værdifuld og karakteristisk, at fredningen bør indehol-
de bestemmelser om alleens opretholdelse.

De af Danmarks Naturfredningsforening foreslåede bestemmelser om
afviklingstiden for juletræ- og pyntegrøntkulturer, om konvertering
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af eksisterende nåletræbevoksninger til løvtræ findes ikke fornødne
for opnåelse af fredningens formål.

Der er heller ikke fundet grundlag for at opretholde bestemmelsen om
fældning af. træer på matr. nr. 17 ..Fleninge. by.

Andehold med fodring, hegning, skure, andehuse m.v. findes ikke for-
enelige med ønsket om bevaring og forbedring af områdernes natur-
værdier. Nævnet tiltræder derfor Fredningsnævnets forbud mod etable-
ring af andehold m.v. samt påbud om afvikling af eksisterende ande-
rier, dog således at fristen for afvikling fastsættes till. januar
1996.

Nævnet har ved skrivelse af d.d. truffet særskilt afgørelse om den
indgivne klage over proceduren i forbindelse med fredningssagens
behandling, herunder spørgsmålet om nedlæggelse af eksisterende an-
dehold.

For så vidt angår landbrugsbygninger på Arreskov Gods findes det
alene fornødent at fastsætte bestemmelser om maksismal bygningshøjde
svarende til den eksisterende bebyggelse, samt forbud mod anvendelse
af reflekterende facade- og tagmaterialer.

Bestemmelserne om sejlads på søen svarer efter det oplyste til gæl-
dende privat overenskomst mellem lodsejerne, men findes at burde
fastholdes ved fredningsbestemmelserne.

Rørskær vil efter fredningen være tilladt i samme omfang som hidtil.

Med ovenstående ændringer tiltræder Naturklagenævnet i øvrigt i det
væsentlige de fredningsbestemmelser, som Fredningsnævnet har fast-
sat.

Idet fredningsnævnets afgørelse af 22. juni 1993 ophæves, fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser for det 824 ha store fred-
ningsområde, der er afgrænset på kortet, der hører til Naturklage-
nævnets afgørelse (fredningskortet), og som helt eller delvis omfat-
ter de på vedhæftede matrikel fortegnelse anførte ejendomme:
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§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål, at sikre opretholdelse og for-
bedring af de naturhistoriske, naturvidenskabelige, landskabe-
lige .og_kulturhistoriske værdier, som området rummer, samt at
regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området.

§ 2. Bevaring af området m.v.

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, med
mindre en tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de føl-
gende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter §

~ .. 10. Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretningspro-
lir' ~

jekter i Bredholtområdet.

§ 3. Bebyggelse.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder,
jagthytter eller lignende.

Fredningen er dog ikke til hinder for om- og tilbygning m.v.
af bebyggelsen på bygningsparcellen til Arreskov Gods, forud-
sat, at bygningshøjden for driftsbygninger ikke overstiger
12,5 m, og for andre bygninger 8,5 m samt forudsat, at der
ikke anvendes lysreflekterende facade- og tagmaterialer.

Fredningen er ej heller til hinder for midlertidig anbringelse
af skurvogne eller skure, der i kortere perioder er nødvendige
for skovdriften. Fredningsnævnet kan endvidere meddele tilla-
delse til anbringelse af sædvanlige læskure for kreaturer.

§ 4. Andre konstruktioner og anlæg.

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg.
Eksempelvis må der ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg,
skydebaner, motorbaner, flyvepladser eller oplags- og losse-
pladser. Der må ikke anbringes tårne, master, vindmøller,



12

tankanlæg, campingvogne, hegn eller skæmmende indretninger, og
der må ikke føres luftledninger hen over det fredede område.

Fugletårnet ud for Bollerup Voldsted og den eksisterende træ-
bro sammesteds kan dog opretholdes.

Fredningen er ikke til hinder for opsætning af sædvanlige kre-
aturhegn på engarealer og på dyrkede arealer, ej heller sæd-
vanlige hegn til beskyttelse af træer og buske i forbindelse
med nyplantning eller i forbindelse med fredningsmyndigheder-
nes pleje af arealerne.

•• Fredningen er ej heller til hinder for, at der etableres luft-
ledninger med tilhørende master til elforsyning af kreaturhegn
inden for det fredede område.

§ 5. Terrænændringer m.v.

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke ske udnyt-
telse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning,
planering, afgravning eller henkastning af affald.

Terrænændringer kan dog efter Fredningsnævnets forudgående
tilladelse foretages til gennemførelse af denne kendeIses be-
stemmelser samt i forbindelse med naturpleje og naturgenopret-
ning.

Jord- og stendiger må ikke fjernes eller beskadiges. Eksiste-
rende diger kan istandsættes og vedligeholdes.

§ 6. Sø, vandløb, mose, krat og rørsump.

Søens areal må ikke ændres. Der må ikke foretages ændring af
vandstanden i Arreskov Sø udover det, der er nødvendigt for at
fastholde en minimumafløbskote på 32,65 meter, svarende til
normalkoten for Arreskov Sø i et normalt nedbørsår .

•
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Eksisterende åbne vandløb må ikke rørlægges eller nedlægges.
Tilstanden i moser og vandhuller må ikke forringes.

Der må ikke anlægges nye grøfter eller dræn. Det eksisterende
.afvandingssystem kan vedligeholdes og oprenses.

Fodring af ænder og gæs, hegning, skure, andehuse m.v. til an-
dehold forbydes. Eksisterende hegn, skure, andehuse m.v. skal
fjernes senest 1. januar 1996.

Sejlads - herunder windsurfing - på søen forbydes. Lodsejerne
har dog ret til sejlads med robåde, ligesom sejlads med motor-
både med maksimal hastighed på 5 knob er tilladt i forbindelse
med erhvervsfiskeri, naturovervågning og naturpleje.

Dyrkede arealer.

Arealerne skal med de i nærværende kendelse nævnte ændringer
fortsat anvendes, som de bliver i øjeblikket. Arealerne må
ikke yderligere afvandes. Eksisterende dræn kan vedligeholdes.
Der kan foretages sædvanlige driftsomlægninger, og arealer, der
i dag dyrkes indenfor omdriften, kan udlægge s til græs eller
brak.

De på fredningskortet viste engarealer må ikke omlægges, jord-
behandles, gødskes eller sprøjtes med pesticider. Sådanne sær-
lige foranstaltninger, som er nødvendige for bekæmpelse af
ukrudt m.v. i overensstemmelse med fredningens formål, kan dog
gennemføres efter forudgående tilladelse fra Fyns Amtskommune.

Skovarealet må ikke udvides eller reduceres uden Frednings-
nævnets tilladelse.

Eksisterende løvtræarealer skal opretholdes.

Eksisterende nåletræarealer må ikke udvides og må ikke anven-
des til juletræ- eller pyntegrøntkulturer. Arealer, der i øje-
blikket anvendes til juletræ- og pyntegrøntkulturer skal af-
vikles ved omdrift, dog senest 1. januar 2020.
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De egetræer, der
denne afgørelse,
delse.

er vist på fredningskortet, smb. bilag l til
må ikke fældes uden Fredningsnævnets tilla-

Alleen langs Bredholtvej skal. opretholdes som løvtræalle. Ved
fældning skal der genplantes med træer/bevoksning som alleen i
forvejen rummer eller med egetræer.

§ 8. Offentlighedens adgang.

Eksisterende veje må ikke udvides, omlægges eller nedlægges.
Der må ikke anlægges nye veje i området bortset fra veje, der
tjener landbrugs- eller skovbrugsdrift, og som følger det na-
turlige terræn.

Den adgang til færdsel og ophold, der tilkommer offentligheden
i henhold til naturbeskyttelseslovens kapitel 4, udvides såle-
des, at offentligheden har ret til færdsel til fods i overens-
stemmelse med naturbeskyttelseslovens regler på et stisystem,
som angivet på fredningskortet. Det bemærkes, at stiforløbet
ved matr. nr. 3a Gerup by, Brahetrolleborg samt ved matr. nr.
16 a Gerup by, Brahetrolleborg er lagt udenfor fredningsområ-
dets afgrænsning, idet stiforløbet følger allerede eksisteren-
de markveje.

Færdsel ad markvejen langs søen fra det sydøstlige hjørne af
matr. nr. le Arreskov, øster Hæsinge og til kommunevejen ved
Arreskov Gods forbydes, bortset fra færdsel i lovlig tjeneste
eller driftsmæssigt nødvendig færdsel.

Fredningen skal ej heller være til hinder for, at ejeren af
Knabegård (matr. nr. 24a øster Hæsinge by, øster Hæsinge) luk-
ker den private fællesvej gennem gården efter reglerne i na-
turbeskyttelseslovens § 26, stk. 2.

§ 9. Naturpleje.

Fyns Amtskommune har som plejemyndighed ret til
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- at foretage de nødvendige foranstaltninger for at opretholde
minimumafløbskoten på 32,65 meter, såfremt Arreskov Gods ikke
sørger for, at denne minimumskote opretholdes,

- at foretage naturpleje af ikke-statsejede udyrkede arealer,
til opfyldelse af fredningens formål, f.eks. ved afgræsning,
slåning, rørskær og fjernelse af selvsåning,

- at overtage driften af enge og udyrkede arealer, hvis drif-
ten opgives af ejeren .

•e Det påhviler Fyns Amtskommune

- at anlægge og vedligeholde den på fredningskortet viste sti
for så vidt angår stiføringen over privatejet areal,

- at vedligeholde løvtræalleen ved Bredholtvej, herunder fore-
tage nødvendig fornyelse såfremt vedligeholdelsen ikke sker
ved den pågældende ejers foranstaltning.

Beføjelserne for Skov- og Naturstyrelsen og Fyns Amtskommune
til at pleje det fredede område fremgår i øvrigt af de almin-
deligt gældende regler, for tiden Miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 551 af 22. juni 1992.

§ 10. Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i
§§ 2 - 9, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens
formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.

på Naturklagenævnets vegne

Anne Birte Boeck
viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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FORTEGNELSE
over ejendomme, der er helt eller delvis omfattet af Naturklage-
nævnets afgørelse af 24. maj 1995 om fredning af Arreskov Sø med
omgivelser (sag nr. 111/420-0005).

Arreskov Hovedgaard, øster Hæsinge:
Matr. nr. la, 1b, 1c, le, 19 og 1h.

Fleninge by, Brahetrolleborg:
Matr. nr. 3a, 6a, 7g, 8a (nu 8br), 16, 17,

Gerup by, Brahetrolleborg:
Matr. nr. 3a, 4e, 7a, 7b, 8, 9a, 13e, 14a, l5bx, 15æ, 16a, 16bf,
16c, 16d, l6h, 16n, 31.

Sollerup by, øster Hæsinge:
Matr. nr. la, lak, lai, 1h, 1s, ly.

øster Hæsinge by, øster Hæsinge:
Matr. nr. 1m, 4a, 4d, 5a, 5d, 6a, 7d, 8b, 8k. 81, 9c, lOb, lOd, 11a,
11d, 12b, 12c, 12d, 13e, 14g, 14i, 14m, 15h, 16a, 17d, 17f, 18, 19,
20a, 21d, 21e, 23a, 23c, 23d, 24 (nu 24a), 45a, 45b, 45c, 51a, 51b,
51c, 52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 52f, 52g, 52h, 52i, 62, 63, 64, 65,
66a, 66b, 66c,



NATURKLAGENÆVNET
J. nr. 111/420-0005

Bilag 1 til Naturklagenævnets afgørelse af 24. maj
1995 om fredning af Arreskov Sø med omgivelser.

Liste over egetræer, der fredes.

Lb.nr. Placering Højde Diameter cm Bemærkninger
lmatr. nr) m. (1m over jord)

1 4d ø. Hæs inge by 32 138 I skovbevoksning. Ca. 10 m
fra sydskel.

1 la Arreskov Hgd. 26 79 På engareal. ca. 60 m fra
kommunevej og ca. 4 m fra
skovbryn.

1 la Arreskov Hgd. 23 55 - 70 Gruppe på 5 træer. Udgør en
del af et "løst" skovbryn,
hvor dette danner en 900.s
vinkel, der vender imod syd-
vest.

l la Arreskov Hgd. 21 106 Ca. 70 m nord for øst/vest-
gående grusvej. Ca. 2 m fra
fredningsgrænse mod øst. Heg-
net imod kreaturbid.

l la Arreskov Hgd. 21 52-62 Gruppe på 6 træer. Op til
skovbryn mod nord. Ca. 25 m
fra fredningsgrænse mod øst.

l la Arreskov Hgd. 18-22 79-105 Gruppe på 4 træer. på græs-
ningsareal. Sydspids i be-
voksning af gamle ege.

1 la Arreskov Hgd. 28 97 På græsningsareal. Østligste
træ af store ege i bevoksning
mod brink til Arreskov Sø.

26 la Sollerup 22 122 Ca. 7 m øst for markskel.
27 Skel mellem ly og 21 95 På hjørne af lille bevoksning

lai Sollerup på matr. nr. ly. Tydelige ar
efter afskårne grene i 3-4 m
højde.

27 lai Sollerup 12 50-100 Flerstammet. På østkant af
gl. grusgrav.

27 Skel mellem ly og 18 78 I gI. levende hegn.
lak Sollerup

27 13e ø. Hæsinge by 22 73 Ca. 20 m fra skelhjørne. frit
på eng. Skadet af kreaturbid.

27 13e ø. Hæsinge by 23 79 I vestside af nord-sydgående
vej.

36 Skel mellem 20a 14 67 I vejkant mod matr. nr. 20a.
og 24 ø. Hæsinge Ca. 25 m øst for skovbevoks-
by ning på mat r . nr. 20a vestlig

del.
42 17f ø. Hæsinge by 24 95 Ca. 10 m fra vej kant mod syd.
42 17f ø. Hæs inge by 20 140 Ca. 50 m nord for grusvej. 3-4 stammet.
42 17f ø. Hæs inge by 22 101 Ca. 50 m nord for grusvej. 2-

stammet.
42 17f ø. Hæsinge by 21 95 Frit træ på mark.
42 17f ø. Hæs inge by 22 94 Frit på mark.
46 18 ø. Hæsinge by 26 111 I vejkant i østside.
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Naturklagenævnets afgørelse
af 24. maj 1995

om erstatning i anledning af fredningen af Arreskov Sø med omgivel-
ser i Faaborg Kommune, Fyns Amt.

(sag nr. 111/420-0005).

Fredningsnævnet for Fyns Amts sydlige Fredningskreds har den 22.
juni 1993 truffet afgørelse om erstatningen i anledning af den sam-
tidig besluttede fredning af Arreskov Sø med omgivelser. Erstatning
er tilkendt 44 ejere af 46 ejendomme (løbenumre) i privat eje med
ialt 1.108.500,00 kr. Der er ikke tilkendt erstatning for ejendomme
(løbenumre), der ejes af Faaborg Kommune henholdsvis Miljøministeri-
et.

Afgørelsen er i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42 forelagt Na-
turklagenævnet til efterprøveIse og er tillige påklaget til Natur-
klagenævnet af 22 ejere.

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnet har tilkendt erstatning efter en grundtakst på 1.000
kr pr. ha. agerjord og uopdyrkede arealer og 2.000 kr. pr. ha. skov-
areal. For fredskovarealer er taksten dog nedsat til 1.000 kr pr.
ha. og for arealer søværts strandbyggelinien, jf. naturfredningslo-
vens § 47a (nu naturbeskyttelseslovens § 16) er taksten nedsat til
500 kr. pr. ha. For engarealer er taksten forhøjet til 5.000 kr. pr.
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ha. Derudover er der tilkendt 200 kr. pr. ha. sø~r ~ for mistet
jagtindtægt og 500 kr. pr. fredet egetræ. Pr. løb nde meter sti er
tilkendt 10 kr. for eksisterende stier og 15 kr. for nye stier. En-
delig er der fastsat individuelle erstatninger for arealer til par-
kerings- og holdebaner, nedlæggelse af andedamme, særlige gener ved
offentlighedens adgang samt forbud mod juletræ- og pyntegrøntkul-
turer.

2

Klager.
De anken de ejere har påstået de tilkendte erstatningsbeløb forhøje-
de. Der er herunder fremsat krav om forhøjelse af erstatningerne for
løvtræbinding (lb. nr. 1), for forbud mod juletræ- og pyntegrøntkul-
turer (lb. nr. 1, 27, 35, 37, 52 og 54) og for fredede egetræer
(lb.nr. log 42). Sondringen mellem fredskovpligtige og ikke-fred-
skovpligtige arealer findes ubegrundet (lb. nr. 1).

Forbud mod tilplantning med skov (skovrejsning) samt mistet mulighed
for tilskud til løvtræetablering efter skovloven findes at burde
udløse erstatning (lb. nr. 1).

Erstatningen for forbud mod gødskning m.m. i engarealerne påstås
forhøjet (lb. nr. 1, 16, 19, 20, 42 og 50) .

En række lodsejere (lb. nr. 1, 4, 8, 16, 17, 30, 32 og 50) har stil-
let krav om forhøjede erstatninger for jagtforbud på søen og søbred-
derne og for forringelse af jagt samt andre gener i forbindelse med
offentlighedens adgang til området. Der er endvidere rejst forhøjede
erstatningskrav for nedlæggelse af andedamme, herunder for tab ved
mistet salg af æg, ænder og jagt (lb. nr. 1, 21 og 33) .

En lodsejer (lb. nr. 1) har gjort opmærksom på, at der ikke er taget
stilling til tab ved eventuelle dispensationer til hævning af vand-
standen i Arreskov Sø.

En lodsejer (lb. nr. 32) har bemærket, at stiforløbet over hans
ejendom ikke er medtaget i erstatningsbeløbet.
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Skov- og Naturstyrelsen har særlig udtalt sig om de erstatningskrav,
der er fremsat af Dansk Skovforening på vegne af Arreskov Gods (lb.
nr. l).

I sagens behandling har deltaget 7 af Naturklagenævnets 11 medlem-
mere

Naturklagenævnet udtaler enstemmigt:

Ved anden afgørelse af dags dato har Naturklagenævnet tiltrådt, at
Arreskov Sø med omgivelser fredes efter nu naturbeskyttelseslovens
kapitel 6 med en række ændringer af de fredningsbestemmelser, som
Fredningsnævnet havde fastsat.

Reguleringen af jagten på søen og søbredderne er således udgået af
fredningen. Det fastlagte stiforløb er ændret og reduceret væsent---...
ligt og de tilhørende holde- og parkeringspladser er udgået af fred-
ningen. Muligheden for dispensation til hævning af vandstanden i
søen er ligeledes udgået af fredningen. 3 ejendomme (lb. nr. 23, 24
og 25), der var udtaget ved Fredningsnævnets kendelse, er (gen)ind-
draget under fredningen.

For disse forhold er grundlaget for Fredningsnævnets erstatningstil-
kendelse bortfaldet, henholdsvis væsentligt ændret.

Erstatning findes herefter at burde tilkendes efter følgende
takster:

Grundtaksten for arealer indenfor fredningsområdet bortset fra sø-
arealet findes i overensstemmelse med almindelig praksis at burde
fastsættes til 1.000 kr. pr. ha., dog kun 200 kr. pr. ha. for area-
ler (mose, krat, rørsump m.v.), der ved fredningssagens rejsning i
1989 var omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i naturfredningslo-
vens § 43.

Grundtaksten findes dog at burde forhøjes for en række forhold.

For skovarealer, der må anses for egnede til tilplantning med jule-
træer og pyntegrønt, forhøjes grundtaksten med 2.500 kr. pr. ha. Der
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findes derimod ikke at være grundlag for forhøjelse af grundtaksten
som følge af løvtræbindingen i øvrigt. Der er herved lagt vægt på,
at området har karakter af løvtræområde, at de eksisterende bevoks-
ninger langt fra er hugstmodne, samt at fornyelse forventes at ske
ved selvforyngelse, således at der ikke ved fredningen er fastsat
påbud om genplantning.

Der er ikke tilkendt erstatning for mistet mulighed for skovrejs-
ningstilskud, da det forhold, at fredningen forhindrer ejeren af en
ejendom i at modtage et tilskud til en investering, der ikke kan
anses for rentabel, efter Naturklagenævnets opfattelse ikke kan ud-
løse erstatning.

Der findes ikke for skovarealerne at være grundlag for at sondre
mellem fredskovpligtige og ikke-fredskovpligtige arealer.

For de enkelte fredede egetræer findes erstatningen skønsmæssigt at
burde fastsættes til 2.700 kr. pr. træ.

For agerjord, hvor tilplantning med juletræer og/eller pyntegrønt
var forventelig, findes grundtaksten at burde forhøjes med 2.000 kr.
pr. ha.

For engarealer, der omfattes af forbuddet mod gødskning m.m., findes
grundtaksten at burde forhøjes med 6.500 kr. pr. ha.

For det ved fredningen fastlagte stiforløb fastsættes en erstatning
på 10 kr. pr. meter eksisterende vej/sti og 20 kr. pr. meter nyan-
lagt sti.

Da fredningen af alleen ved Bredholtvej ikke medfører særlige plig-
ter for ejerne til vedligeholdelse eller genplantning ydes der ingen
erstatning herfor, dog tilkendes en enkelt lodsejer en mindre er-
statning for rygningstræ til hans ejendom.

For nedlæggelse af andehold m.v. tilkendes hver af de berørte ejere
10.000 kr. i jagtlejetab. En enkelt lodsejer tilkendes herudover
erstatning for tab ved salg af æg og ænder m.v .

•
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Ved erstatningsberegningen oprundes til nærmeste beløb i hundrede
kroner. Der fastsættes ikke mindre erstatningsbeløb end 1.000 kr.
pr. ejendom (løbenummer).

Idet Fredningsnævnets erstatningsopgørelse ophæves, fastsættes er-
statningen efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1 herefter såle-
des, idet der er taget hensyn til stedfundne ejerskifter, og fejlag-
tige arealangivelser m.v. i Fredningsnævnets kendelse er berigtiget.

Lb. nr. 1, Arreskov Gods
Del af Matr. nr. la Arreskov Hgd. ø. Hæsinge,
del af matr. nr. 1b, 1c, del af le, 19 og del af 1h smst.
Matr. nr. 4d ø. Hæsinge by, ø. Hæsinge,
Matr. nr. 1m, 8b, lOb, del af 17d, 45b, 45c og del af 51a smst.

68,S ha mark/skov m.v. 68.500 kr.
3,7 ha skov t.juletræ/pyntegrønt 12.950 kr.
7,6 ha mark t.juletræ/pyntegrønt 22.800 kr.
27,8 ha eng 208.500 kr.
20,S ha mose 4.100 kr.
19 egetræer 51.300 kr.
nedlæggelse af andehold 10.000 kr

378.150 kr. 378.200 kr.

Lb. nr. 2, Merete og Poul Stokkebo til lige deling
Del af matr. nr. 17 Fleninge by, Brahetrolleborg

1,9 ha mark 1.900 kr.
0,9 ha eng 6.750 kr.
0,2 ha mose 40 kr.

8.690 kr. 8.700 kr.

Lb. nr. 3, Jens H. N. Skrivergaard
Del af matr. nr. 16 Fleninge by, Brahetrolleborg

1,8 ha mark/skov 1.800 kr.
0,3 ha eng 2.250 kr.
0,1 ha mose 20 kr.

4.070 kr. 4.100 kr .

•
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Lb. nr. 4, Børge Hansen
Del af matr. nr. 3a Fleninge by, Brahetrolleborg

13,4' ha mark/skov 13.400 kr.
2,0 ha eng 15.000 kr.
0,4 ha mose 80 kr.

28.480 kr. 28.500 kr.

Lb. nr. 5, Udgået (indgået under lb. nr. 4).

Lb. nr. 6, Christian Ermose
Del af·matr. nr. 6a Fleninge by, Brahetrolleborg.

3,9 ha mark/skov
0,1 ha mose

3.900 kr.
20 kr.

3.920 kr. 4.000 kr.

Lb. nr. 7, Lars Peder Jacobsen
Del af matr. nr. 7g Fleninge by, Brahetrolleborg

1,1 ha mark
0,1 ha mose

1.100 kr.
20 kr.

1.120 kr. 1.200 kr.

Lb. nr. 8, Torben Heldbo
Del af matr. nr. 8br Fleninge by, Brahetrolleborg

1,4 ha mark/skov
0,2 ha. mose

1.400 kr.
40 kr.

1.440 kr. 1. 500 kr

Lb. nr. 9, Ove D. F. Reventlow-Mourier
Matr. nr. 16c og 16d Gerup by, Brahetrolleborg

1,2 ha skov 1.200 kr.
0,2 ha mose 40 kr.
295 m eksisterende sti 2.950 kr.

4.190 kr. 4.200 kr.
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Lb. nr. 10, Hans P. Hulgaard og Tage Hulgaard til lige deling
Matr. nr. 15bx, 16a og 16n Gerup by, Brahetrolleborg

18,6 ha mark/skov 18.600 kr.
1,7 ha eng 12.750 kr.
2,2 ha mose 440 kr.
610 m eksisterende sti 6.100 kr.
55 m nyanlagt sti 1.100 kr.

38.990 kr. 39.000 kr.

Lb. nr. 11, Sanne og Jan Hansen til lige deling
Matr. nr. 16h Gerup by, Brahetrolleborg

0,5 ha eng
0,2 ha mose

3.750 kr.
40 kr.

3.790 kr. 3.800 kr.

Lb. nr. 12, Faaborg Kommune
Matr. nr. 16 bf Gerup by, Brahetrolleborg

Lb. nr. 13, Udgået

Lb. nr. 14, udgået

Lb. nr. 15, udgået

Lb. nr. 16, Sigfred M. Jensen
Del af matr. nr. 14a Gerup by, Brahetrolleborg

0,5 ha skov 500 kr.
6,2 ha eng 46.500 kr.
1,6 ha mose 320 kr.
45 m eksisterende sti 450 kr.
205 m nyanlagt sti 4.100 kr.

51.870 kr. 51.900 kr.

Lb. nr. 17, Georg Knudsen
Matr. nr. 4e Gerup by, Brahetrolleborg, samt matr. nr. 3a samme sted
for så vidt angår stiforløb.
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4,3 ha mark 4.300 kr.
3,3 ha mose 660 kr.
610 m eksisterende sti 6.100 kr.

11.060 kr. 11.100 kr.

Lb. nr. 18, Inger M. Bjerregaard
Matr. nr. 15æ Gerup by, Brahetrolleborg

3,5 ha eng 26.250 kr.
1,3 ha mose 260 kr.
120 m nyanlagt sti 2.400 kr.

28.910 kr. 29.000 kr..- Lb. nr. 19, Jørgen K. Hvilendahl
Del af matr. nr. 9a Gerup by, Brahetrolleborg

1,8 ha eng 13.500 kr.
0,4 ha mose 80 kr.
25 m nyanlagt sti 500 kr.

14.080 kr. 14.100 kr.

Lb. nr. 20, Poul v. Jensen
Matr. nr. 8 Gerup by, Brahetrolleborg

1,6 ha eng 12.000 kr.
30 m nyanlagt sti 600 kr.

12.600 kr. 12.600 kr.-- Lb. nr. 21, Elmer N. Andersen
Matr. nr. 13e Gerup by, Brahetrolleborg

0,3 ha mark 300 kr.
2,4 ha eng 18.000 kr.
0,7 ha mose 140 kr.
280 m nyanlagt sti 5.600 kr.
nedlæggelse af andehold 10.000 kr.

34.040 kr. 34.100 kr.

Lb. nr. 22, Udgået.

~
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Lb. nr. 23, Flemming Andersen
Matr. nr. 7b Gerup by, Brahetrolleborg.

1,4 ha eng 10.500 kr.
10.500 kr. 10.500 kr.

Lb. nr. 24, Jens Eiler Jensen
Matr. nr. 31 Gerup by, Brahetrolleborg.

2,8 ha eng 21. 000 kr.
21. 000 kr. 21.000 kr.

Lb. nr. 25, Mette Hald Jensen
Del af matr. nr. 7a Gerup by, Brahetrolleborg.

4,5 ha eng 33.750 kr.
33.750 kr. 33.800 kr.

Lb. nr. 26, Skov- og Naturstyrelsen
Del af matr. nr. la og del af 1h Sollerup, øster Hæsinge

Lb. nr. 27, Niels Nielsen
Matr. nr. 1ai, del af lak og ly Sollerup, øster Hæsinge
Matr. nr. 8k og 13e øster Hæsinge by, øster Hæsinge

2,6 ha skov
30,1 ha mark
3,4 ha eng
1,8 ha mose
5 egetræer

2.600 kr.
t.juletræ/pyntegrønt90.300 kr.

25.500 kr.
360 kr.

13.500 kr.
132.260 kr. 132.300 kr.

Lb. nr. 28, Lissi og Henning Hansen til lige deling
Matr. nr. 81 øster Hæsinge by, øster Hæsinge
Del af matr. nr. 1s Sollerup by, øster Hæsinge

6,9 ha mark m.v. 6.900 kr.
0,6 ha eng 4.500 kr.
1,1 ha mose 220 kr.

11.620 kr. 11.700 kr.
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Lb. nr. 29, Kristen S. Jakobsen og Jens Jakobsen til lige deling
Matr. nr. 65 og del af 11a øster Hæsinge by, øster Hæsinge

1,2 ha mose
2,1 ha mark m.m.
190 m nyanlagt sti

240 kr.
2.100 kr.
3.800 kr.
6.140 kr. 6.200 kr.

Lb. nr. 30, Erik P. Nielsen
Matr. nr.52e og del af 5a øster Hæsinge by, øster Hæsinge

5,3 ha eng 39.750 kr.
2,3 ha mose 460 kr.~- 225 m eksisterende sti 2.250 kr.
rygningstræ 2.000 kr.

44.460 kr. 44.500 kr.

Lb. nr. 31, Skov- og Naturstyrelsen
Matr. nr. 12d øster Hæsinge by, øster Hæsinge

Lb. nr. 32, Hans E. L. Hansen
Matr. nr. ge øster Hæsinge by, øster Hæsinge

5,3 ha mark/skov
2,2 ha eng

5.300 kr.
16.500 kr.
21.800 kr. 21.800 kr.

Lb. nr. 33, Knud E. Olsen
Matr. nr. 12b, 21e, 62, 63, 64, 66a, 66b, 66e øster Hæsinge by,
øster Hæsinge

1,2 ha skov t.juletræ/pyntegrønt 4.200 kr.
0,8 ha mark t.juletræ/pyntegrønt 2.400 kr.
1,1 ha eng 8.250 kr.
6,6 ha mose 1.320 kr.
100 m eksisterende sti 1.000 kr.
190 m nyanlagt sti 3.800 kr.
nedlæggelse af andehold 130.000 kr.

150.970 kr. 151.000 kr.
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Lb. nr. 34, Søren L. Larsen
Matr. nr. 12c øster Hæsinge by, øster Hæsinge

5,0 ha mark/skov 5.000 kr.
5.000 kr. 5.000 kr.

Lb. nr. 35, Birthe Finnedal og Jørgen S. Larsen til lige deling
Matr. nr. 21d øster Hæsinge by, øster Hæsinge

2,2 ha skov t.juletræ/pyntegrønt
2,1 ha mark t.juletræ/pyntegrønt

7.700 kr.
6.300 kr.

14.000 kr. 14.000 kr.

Lb nr. 36, Lars Ejnar Hansen
Del af matr. nr. 20a øster Hæsinge by, øster Hæsinge

4,6 ha mark/skov 4.600 kr.
1,0 ha eng 7.500 kr.
0,8 ha mose 160 kr.
1 egetræ 2.700 kr.

14.960 kr. 15.000 kr.

Lb. nr. 37, Svend O. Hansen
Matr. nr. 51b og del af 16a øster Hæsinge by, øster Hæsinge

3,8 ha skov
2,5 ha skov t.juletræ/pyntegrønt
1,2 ha mose
100 m eksisterende sti
80 m nyanlagt sti

3.800 kr.
8.750 kr.

240 kr.
1.000 kr.
1.600 kr.

15.390 kr. 15.400 kr.

Lb. nr. 38, Peter B. Maansson
Matr. nr. 15h og del af 14m øster Hæsinge by, øster Hæsinge

3,6 ha skov
1,3 ha eng

3.600 kr.
9.750 kr.

13.350 kr. 13.400 kr.
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Lb. nr. 39, Jørgen P. Bendtsen
Matr. nr. 5d og Ild øster Hæsinge by, øster Hæsinge

7,3 ha mark/skov
0,8 ha mose

7.300 kr.
160 kr.

7.460 kr. 7.500 kr.

Lb. nr. 40, Thomas Hansen
Del af matr. nr. 6a øster Hæsinge by, øster Hæsinge

2,2 ha skov 2.200 kr.
2,9 ha eng 21. 750 kr.
155 m eksisterende sti 1.550 kr..- 25.500 kr. 25.500 kr.

Lb. nr. 41, Delvis udgået (delvis overtaget af lb. nr. 54}.

Lb. nr. 42, Birthe og Bent Bonde til lige deling
Matr. nr. 17f og del af 23a øster Hæsinge by, øster Hæsinge

7,6 ha mark/skov m.v. 7.600 kr.
3,8 ha eng 28.500 kr.
3,2 ha mose 640 kr.
5 egetræer 13.500 kr.
295 m eksisterende sti 2.950 kr.

53.190 kr. 53.200 kr.

Lb nr. 43, Hjørdis Brandrup (3/6), Jørgen Krogsgaard (1/6), Astrid
Svendsen (1/6) og Else Græsholm (1/6)
Matr. nr.51e øster Hæsinge by, øster Hæsinge

0,9 ha mose
16 m eksisterende sti

180 kr.
160 kr.
340 kr. 1.000 kr.

Lb. nr. 44, Preben Storm
Del af matr. nr. 4a øster
1,5 ha mark
1,9 ha mose

Hæsinge by, øster Hæsinge
1. 500 kr.

380 kr.
1.880 kr. 1.900 kr.
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Lb. nr. 45, Holger V. Jensen
Matr. nr. 14i øster Hæsinge by, øster Hæsinge

2,2 ha mark
2,2 ha mose

2.200 kr.
440 kr.

2.640 kr. 2.700 kr.

Lb. nr. 46, Finn A. Jensen og Holger Jensen til lige deling
Matr. nr. 52d, 52i og del af 18 øster Hæsinge by, øster Hæsinge

11,5 ha skov/mark 11.500 kr.
0,8 ha eng 6.000 'kr.
4,3 ha mose 860 kr..- ·1 egetræ 2.700 kr.

21.060 kr. 21.100 kr.

Lb. nr. 47, Peer H. Bærholm
Matr. nr. lOd øster Hæsinge by, øster Hæsinge

2,0 ha skov 2.000 kr.
3,4 ha eng 25.500 kr.
0,8 ha mose 160 kr.

27.660 kr. 27.700 kr.

Lb. nr. 48, Hans E. Hansen
Matr. nr. 19 og 52g øster Hæsinge by, øster Hæsinge

3,1 ha skov
3,1 ha mose

3.100 kr.
620 kr.

3.720 kr. 3.800 kr.

Lb. nr. 49. Poul Rasmussen
Matr. nr. 7d øster Hæsinge by, øster Hæsinge

1,3 ha mark 1.300 kr.
0,7 ha eng 5.250 kr.
1,1 ha mose 220 kr.

6.770 kr. 6.800 kr .

•
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Lb. nr. 50, Lars S. Andersen
Del af matr. nr. 24a øster Hæsinge by, øster Hæsinge

14,7 ha mark 14.700 kr.
6,4 ha eng 48.000 kr.
4,3 ha mose 860 kr.

63.560 kr. 63.600 kr.

Lb. nr. 51, Otto Marinus Jensen
Matr. nr. 52a, 52b og 52h øster Hæsinge by, øster Hæsinge

2,3 ha eng
1,4 ha mose

17.250 kr.
280 kr.

17.530 kr. 17.600 kr.

Lb. nr. 52, Laurits Blem Nielsen
Matr. nr.52e øster Hæsinge by, øster Hæsinge

2,3 ha mose 460 kr.
460 kr. 1.000 kr.

Lb. nr. 53, Willy R. Johansen og Frede K. Jensen til lige deling
Matr. nr. 52f øster Hæsinge by, øster Hæsinge

2,3 ha mose 460 kr.
460 kr. 1.000 kr.

Lb. nr. 54, Hans P. Aalund (19/100) og Poul F. Aalund (81/100)
Matr. nr. 23c og 14g øster Hæsinge by, øster Hæsinge

1,0 ha mark m.v. 1.000 kr.
2,8 ha mark t.juletræ/pyntegrønt 8.400 kr.
4,5 ha eng 33.750 kr.
0,6 ha mose 120 kr.
70 m eksisterende sti 700 kr.

43.970 kr. 44.000 kr.
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Lb. nr. 55, Flemming L. Hansen
Matr. nr. 23d øster Hæsinge by, øster Hæsinge

2,0 ha mark
0,8 ha mose

2.000 kr.
160 kr.

2.160 kr. 2.200 kr.
Lb. nr. 56, Udgået

Lb. nr. 57, Tom Davidsen og Vibe Martens til lige deling
Matr. nr. 45a øster Hæsinge by, øster Hæsinge

0,3 ha andet 300 kr.
300 kr. 1.000 kr.

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes efter hovedreglen i naturbe-
skyttelseslovens § 39, stk. 3, fra den 22. juni 1993 med en årlig
rente svarende til den til enhver tid gældende diskonto, dog således
at de tilkendte erstatningsbeløb for lb. nr. 23, 24 og 25 forrentes
fra Naturklagenævnets afgørelse af d.d.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Na-
turklagenævnet tillægges der de ejere (lb. nr. 10, 27, 33, 35, 50,
52 og 57), som har været repræsenteret af Advokaterne i Det fynske
Landboeenter, ialt 10.000 kr, der kan udbetales direkte til advokat-
firmaet. I godtgørelse for sagkyndig bistand til de øvrige ved advo-
kat repræsenterede ejere af ejendommene under lb. nr. 1, 9, 25 og 37
tillægges der henholdsvis 15.000 kr, 1.500 kr, 1.500 kr og 2.000 kr.
Det bemærkes, at anmodning om kompensation for eget tidsforbrug ikke
kan imødekommes.

Af den samlede erstatning på 1.403.200 kr. exel. renter og tillagt
omkostningsbeløb på 30.000 kr. udreder staten v. Miljø- og energi-
ministeriet 90 % og Fyns Amtskommune 10 %

Naturklagenævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene (men ikke
størrelsen af de tillagte omkostningsbeløb) kan efter naturbeskyt-
telseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen vedrørende
Naturfredning.
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Klage kan kun iværksættes af de ejere og brugere, som har påklaget
Fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet til Naturklage-
nævnet, eller for hvis vedkommende Naturklagenævnet har skærpet
fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørelsen kan
tillige påklages af Miljøministeriet og Fyns Amtsråd.

Klagefristen er 4 uger fra den dag Naturklagenævnets afgørelse er
meddelt den klageberettigede. Klage skal indgives skriftligt til
Naturklagenævnet, der videresender klagen til taksationskommisionen.

på Naturklagenævnets vegne

Anne Birte Boeck
viceformand
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 1. december 19 93
Journal nr.: f rs. 76/ 1993

Fyns statsskovdistrikt
Sollerupvej 22
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 19. juli 1993 har Fyns statsskovdistrikt ansøgt.... fredningsnævnet om tilladelse til ændret opstilling og ombygning
af fugletårn m.v. samt etablering af en ca. 75 m sti ud til fug-
letårnet.

Det ansøgte er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 22. juni
1993 om fredning af Arreskov Sø.

Det ansøgte kræver herefter fredningsnævnets tilladelse i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 50.

I fredningsnævnets kendelse hedder det bl.a.

"

§ 3. Andre konstruktioner og anlæ~
Der må ikke etableres andre faste konstruktioner
og anlæg.

Fugleobservationstårne kan dog opstilles efter
fredningsnævnets godkendelse.

"

Fredningsnævnet har indhentet udtalelser fra henholdsvis Danmarks



M~cltac~tl
Skov- og t\~turs~j'rd:::zl1

Naturfredningsforening og Fyns Amt, der begge har udtalt, at de tf!
ikke har indvendinger imod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Nævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, idet det ansøgte ikke ses at stride
mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er fTleddelt.

næstformand

lit
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT Dato: 1. december 1993
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Journal nr.: f r s. 85 /199 3

Lars Schroll Andersen
Knabegården
Odense vej 210
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 1. september 1993 har De ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til at plante kirsebærtræer på ejendommen matr. nr.
l-s Sollerup by, øster Hæsinge. Ejendommen er fredet ved fred-
ningsnævnets afgørelse af 22. juni 1993 om fredning af Arreskov
Sø med omgivelser. I kendelsen hedder det i § 7:

"

Arealerne skal med de i nærværende kendelse nævnte æn-
dringer fortsat anvendes, som de bliver i øjeblikket.
Der kan foretages sædvanlige driftsomlægninger.

"

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet udtalte kommunens repræsentant og repræsentanten for
Danmarks Naturfredningsforening, at de ikke kunne anbefale det an-
søgte, idet man fandt, at udsigten fra landevejen mod skovbrynet
ville blive ødelagt, såfremt man tillod tilplantning med kirsebær-
træer.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant fremhævede, at det
ansøgte strider mod intentionern~ i fredningen. Når fredningsgræn-
sen på store strækninger følger den offentlige vej, er dette netop



begrundet i ønske om at bevare udsigten mod søen og det omgivende
landskab.

Fyns Statsskovdistrikt har i skrivelse af 13. november 1993 bl.a.
udtalt:

"

Om sagens substans kan udtales, at det fra forhandlin-
gerne med lodsejeren erindres, at fredningskendelsen
ikke skulle være til hinder for, at arealet blev benyt-
tet som kirsebærplantage. Det blev bl.a. støttet her-
fra, begrundet i at kirsebærtræer i frugtavl ikke bli-
ver så høje, så de kan reducere udsigten til søen næv-
neværdigt.

"

Fyns Amt har i skrivelse af 26. oktober 1993 bl.a. udtalt:

"

Af fredningens § 7 fremgår, at de fredede arealer fort-
sat skal anvendes, som de bliver i øjeblikket. Der er
ikke pt plantage på det her omhandlede areal, der lig-
ger i den vestlige udkant af det fredede område.
På fredningskendelsens kortbilag er arealet imidlertid
forsynet med signatur for plantage. Desuden er arealet
i erstatningslisten betegnet som frugtplantage, og der-
for må tilplantningen med kirsebærtræer vurderes, ikke
at være i strid med fredningens formål.
På den baggrund skal Fyns Amt udtale, at der ikke her-
fra er indvendinger mod, at der gives dispensation ef-
ter naturbeskyttelseslovens § 50 til etablering af kir-
sebærplantagen.

"

I forbindelse med fredningen af Arreskov Sø afholdt nævnet møde
med ejeren den 6. maj 1993. Ud over ejeren og nævnet var også
statsskovrider Klitgaard fra statsskovdistriktet til stede.



Det konstateredes, at en del af matr. nr. l-s allerede var til-
plantet med kirsebærtræer.

Efter forespørgsel fra ejeren med hensyn til tilplantning af matr.
nr. l-s med kirsebærtræer tilkendegav fredningsnævnet, at der ikke
er noget til hinder for, at ejeren kunne bruge agerjorden på matr.
nr. 24 (på den anden side af hovedlandevejen) og nærværende matr.
nr. l-s også indenfor det fredede område til kirsebær eller anden
stenfrugtavl. Nævnet begrundede dette med, at kirsebærtræer ikke
vil tage udsigten til søen, at det ikke vil forringe det samlede
landskabsindtryk, og endelig er det ikke mere gødningskrævende end
almindelig landbrugsdrift, måske nærmere tværtimod.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved efterfølgende godkendelse af den
foretagne beplantning på matr. nr. l-s Sollerup by, øster Hæsin-
ge. Endvidere meddeles der tilladelse til at tilplante resten af
matr. nr. l-s Sollerup by, øster Hæsinge, med kirsebærtræer.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt til grund, at det ansøgte
efter nævnets opfattelse ikke strider mod fredningens formål, og
fredningsnævnet er fortsat af den opfattelse, som nævnet gav ud-
tryk for under mødet den 6. maj 1993, at en tilplantning af det
omhandlede areal ikke vil tage nogen udsigt for søen og ikke for-
ringe det samlede landskabsindtryk, herunder opfattelsen af skov-
brynet og endelig vil dyrkning af kirsebærtræer ikke være mere
gødningskrævende end almindelig landbrugsdrift, måske nærmere
tværtimod.

Afgørelsen, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.



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

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

fg. formand

lit
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FOR
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Dato: 2O/12-95

Journal nr.: Fr s. 49/ 9 5
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Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dato til:

Faaborg kommune
Vej kontoret
Nørregade 4
5600 Faaborg

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermunds-
gade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nær-
værende meddelelse.

P. N. v.

"flue t~1«~/'-,~
Alice Knudsen

overass.

x~. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbæk vej 100, 5220 Odense Sø.
3. Kommunalbestyrelsen i Faaborg.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Bent Ludvigsen,

Østerbyvej 27, 5642 Millinge.
6. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt,

v/Flemming Byskov, Bystævnevej lA, 5750 Ringe.
7. Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, 5600 Faaborg
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Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 2 O/12 - 9 5

Journal nr.: Fr s . 49/ 9 5

Faaborg kommune
Vej kontoret
Nørregade 4
5600 Faaborg

•
Ved skrivelse af 7. september 1995 har Faaborg kommune ansøgt om
tilladelse til udførelse af drænarbejde på ejendommen matr. nr .
16-a Gerup by, Brahetrolleborg. Ansøgningen er fremsendt på vegne
ejeren, Hans Peder Hulgaard.

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes udført ca. 10 meter ø
100 mm dræn samt en brønd som vist på et vedlagt drænkort.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 24. maj 1995 må de dyrke-
de arealer ikke yderligere afvandes. Eksisterende dræn kan ved-
ligeholdes.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 13. november 1995 har udtalt:

"Fyns Amt finder, at isætning af en rensebrønd samt an-
læg af 10 meter drænledning nærmest har karakter af ved-
ligeholdelse af drænsystemet.
På denne baggrund har vi ingen indvendinger imod den an-
søgte dræning, idet vi ikke finder det strider imod
fredningens formål."

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50 tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride
mad fredningens formål.
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Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for 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
klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udlø-
bet og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, den er meddelt.

S. Raunholt
næstformand



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31,5610 Assens
Tlf. 64-71 1020 - Telefax 64 71 5520

Dato: 28/05-96
Frs. 56/1995

Lars Schroll Andersen
Odensevej 120
5600 Faaborg.

• Ved skrivelse af 29. november 1995 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til til-
plantning af dele af Deres ejendom, matr. nr. 24-a øster Hæsinge, med kirsebær.

Ejendommen er fredet i henhold til Naturklagenævnets afgørelse af 24. maj 1995, hvoraf
bl.a. fremgår i § 2, at fredningsområdet skal bevares idets nuværende tilstand, og i § 7
at de dyrkede arealer fortsat skal anvendes, som de bliver i øjeblikket.

Formålet med fredningen er at sikre opretholdelse og forbedring af de naturhistoriske,
naturvidenskabelige, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer.

Fredningsnævnet har atboldt møde og besigtigelse i sagen.

De har oplyst, at De ønsker at opretholde en produktion af kirsebærtræer. Der skal være
• pause i produktionen på 10-15 år. Træerne har en levetid på 20-25 år, og træerne får en

højde på 7-8 meter. Ejendommen er efterhånden fuldt ud tilplantet uden for det fredede
område, idet De kun har ca. 3-4 tdr. land uden for det fredede område, der kan tilplan-
tes, og dette er baggrunden for, at De nu søger om tilladelse til tilplantning inden for det

fredede område. Det er hensigten, at arealerne som vist på et vedlagt kort, nummereret 1
til 4, skal beplantes, således at areal 1 beplantes i foråret 1996, areal 2 i 1997 o.s.v.
Areal l udgør ca. 5 ha, areal 2 ca. 1,1 ha, areal 3 ca. 5 ha og areal 4 ca. 2,3 ha.

De har oplyst, at De i forbindelse med fredningen fik tilkendt ca. 70.000 kr. i erstatning
for hele ejendommen. Erstatningsspørgsmålet verserer i øjeblikket for Taksations-
kommissionen.

Fyns Amt har indstillet, at der meddeles afslag til det ansøgte og anført, at der er tale om



•
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Den delvise tilladelse må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

S. Raunholt
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FOR

FYNS AMT Dato: 15. O 7 .9 7 .
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 6471 55 20 Journal nr.: Fr s. 17/97.

Fyns Amt
Natur- og Vandmiljøafdelingen
Amtsgården
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø REG. NR. t~~'1. 00.

e Ved skrivelse af 4. april 1997 har Fyns Amt på vegne Elmer N. An-
dersen, der ejer matr. nr. 13-e, Gerup by, Brahetrolleborg, an-
søgt fredningsnævnet om tilladelse til flytning af en mindre del
af den sti, der er udlagt ved Naturklagenævnets afgørelse af 24.
maj 1995 ved fredning af Arreskov Sø med omgivelser.

Ejeren har fremsat 3 forslag til flytning af stien i nedennævnte
prioriteringsrækkefølge:

1. stien flyttes fra skellet mellem matr. nr. 13-e og matr. nr.
8, således at den forløber i skellet mellem matr. nr. 13-e og
matr. nr. 31 og derefter direkte over matr. nr. l-a og går ind
i det stisystem, der ligger umiddelbart nord for.

e
2. stisystemet flyttes, således at det fortsat forløber mellem

matr. nr. 13-e og matr. nr. 31 og herefter fortsæ~:ar i skel-
let mellem matr. nr. 13-e og matr. nr. l-a og går ind i det
foreslåede stisystem.

3. samme løsning, men således at på den nordlige del af forløbet
i skellet.mellem matr. nr. 13-e og matr. nr. 31 18gges stien
ikke gennem træbevoksning, men i østkanten af træbevoksningen.

Ejeren har som baggrund for ansøgningen anført, at det foreslåede
stisystem i Naturklagenævnets afgørelse endnu ikke er udlagt, og



det af ham foreslåede stisystem vil skabe bedre vilkår for navn- ttl

lig fuglelivet, men også dyrelivet i øvrigt.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen og gen-
nemgået dels det foreslåede stisystem og dels det stisystem, som
er fastlagt i Naturklagenævnets afgørelse.

Det foreslåede stisystem er nærmere indtegnet på et fremlagt
kort.

Under mødet udtalte Fyns Amts repræsentant, at amtet anbefaler
det ansøgte, idet det ansøgte ud fra den betragtning, at en flyt-
ning af stien vil bidrage til, at et større område, i hvilket der
sker græsning og høhøst helt ned til søen, bliver mere uberørt og ..
dermed af større værdi for de åbne enges fugle. Endvidere vil den
nye sti forløbe over et mere tørt område end den i Naturklagenæv-
nets afgørelse udlagte sti. Endelig vil en flytning af stien ikke
væsentlig forringe stiens rekreative værdi.

Amtet har anbefalet forslag 3.

Fyns Statsskovdistrikt har udtalt, at de ikke kan anbefale en æn-
dring af stisystemet og har anført, at en ændring ikke efter
Statsskovdistriktets opfattelse vil ændre væsentlig på forholdene
for fuglene og dyrelivet i øvrigt. Statsskovdistriktet finder, at
den foreslåede sti er mere fugtig end den af Naturklagenævnet ud-
lagte. Endelig har Statsskovdistriktet anført, at der herefter
ikke er fremført sådanne væsentlige synspunkter, der kan bevirke
en ændring af Naturklagenævnets afgørelse.

Såfremt fredningsnævnet vil imødekomme en dispensation til flyt-
ning af stien, foretrækkes forslag 2, subsidiært forslag 3.

Repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og DOF-FYN har
anbefalet det ansøgte, og begge har fremhævet, at en flytning af
stien vil forøge den rekreative værdi af stien og navnlig være
til stor fordel for fuglelivet. Danmarks Naturfredningsforenings

•



repræsentant har anbefalet forslag 3, mens repræsentanten for
DOF-FYN har anbefalet forslag 1.

Kommunens repræsentant har udtalt, at han ikke har indvendinger
mod en flytning af stien og har anbefalet forslag 3.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til flytning af sti-
en i overensstemmelse med forslag 3, således at stien flyttes fra
skellet mellem matr. nr. 3-e og matr. nr. 8 til at forløbe i
skellet mellem matr. nr. 13-e og matr. nr. 31 og videre i skellet

• mellem matr. nr. 13-e og l-a, således at den på det nordlige
stykke mellem matr. nr. 13-e og 31 forløber i østkanten af træer-
ne og i øvrigt som vist på et fremlagt kort.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at stisystemet endnu ikke er
udlagt, ~ en flytning af stisystemet som foreslået ikke forrin-
ger den rekreative værdi, og at en flytning vil være af værdi
for dyrelivet, herunder navnlig fuglelivet. Fredningsnævnet er
herefter enig om at imødekomme ejerens ansøgning om flytning af
en mindre del af stien i overensstemmelse med forslag 3.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86

lnævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den



er meddelt.

• RaUn~
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Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 6471 5520

Dato: 7. august 1997
Frs.30/97

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Rtf.. NR. 1~~~0'0

• Vedr.: Deresj. nr. 8-70-51-31-431-17-97 .

Ved skrivelse af 18. juni 1997 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning fra Fyns Statsskov-
distrikt med anmodning om tilladelse til at restaurere et vandhul på matr. nr.

1-~ Sollerup, øster Hæsinge.

Ejendommen er fredet i henhold til Naturklagenævnets afgørelse af 24. maj 1995, hvoraf
fremgår, at der ikke må foretages terrænændringer. Det fremgår af afgørelsen, at terræn-
ændringer dog efter fredningsnævnets forudgående tilladelse kan foretages til gennemfø-
relse af afgørelsen s bestemmelser samt i forbindelse med naturpleje og naturgenopret-
ning.

Fyns Amt har anbefalet det ansøgte. Fåborg kommune har i skrivelse af 11. juli 1997
meddelt, at kommunen ingen bemærkninger har til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet fredningsnævnet finder,
at det ansøgte ligger inden for fredningens formål om naturpleje og naturgenopretning.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til

fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
REG. NR. 1~?:>~ . O o·

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 715520

Dato: 9. januar 1998
Frs.40/97

Knud Erik Olsen
Vægtens Kvarter 41
5220 Odense Sø

• Ved skrivelse af 21.juli 1997 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at ændre
stiforløbet på Bredho1t, således som det er etableret i forbindelse med Naturklagenævnets
afgørelse af 24. maj 1995.

Det fremgår af ansøgningen og et vedlagt matrikelkort, hvor det ændrede stiforløb er
indtegnet, at De ønsker at flytte stien fra skellet mellem matr. nr. 62 og S-a og lI-a og
videre i skellet mellem matr. nr. ll-a og 51-a, således at den principalt kommer til at
forløbe over matr. nr. 12-d (der ejes af staten), subsidiært i skellet mellem matr. nr. 5-a

og ll-a.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse, idet Naturklagenævnets afgørelse af 24.
maj 1995 har fastsat, at nedlæggelse eller omlægning af eksisterende veje og stier i om-
rådet, såvel som anlæg af nye veje og stier, kun kan ske efter fredningsnævnets forudgå-

ende godkendelse.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen og under denne besigtigelse
gennemgået såvel det nuværende sti forløb og det foreslåede ændrede stiforløb.

De har sammen med Danmarks Jægerforbund fremlagt et notat, hvor De har redegjort
nærmere for baggrunden for, at De ønsker stien flyttet. Hovedsynspunktet er, at en flyt-

ning vil beskytte dyreliv og fugleliv, således at det vil indebære væsentlige fordele for de
biologiske værdier i området, uden at flytningen vil formindske den rekreative værdi af
stien. De indskrænkninger i adgang til at opleve en alsidig natur, som ændringerne vil f'

medføre, skønnes at kunne kompenseres ved oprensning af en eksisterende sø/tørvegrav.

Endvidere har De fremført, at De selvfølgelig vil tilbagebetale den erstatning, De har få-
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et udbetalt, såfremt stiforløbet bliver ændret.

Efter besigtigelsen kunne det konstateres, at stiforløbet forløber meget smukt langs skel-
let mellem matr. nr. 62 og 5-a og ll-a og videre i en afstand af ca. 30 meter fra søen i
skellet matr. nr. ll-a og 51-a. I skellet mellem matr. nr. 51-a og lI-a forløber stien
langs søen på en strækning af ca. 200 meter. Stien er her i øjeblikket adskilt af et bu-
skads, men det blev oplyst under mødet, at dette buskads efter aftale med ejeren af matr.
nr. 51-a skal fældes, således at der over denne strækning bliver fri udsigt over søen. Så-
fremt stien flyttes til at forløbe over matr. nr. 12-d, vil den komme til at forløbe langs en
række birketræer i en afstand af ca. 200 meter fra søen, men i øvrigt parallelt med den
foreslåede sti i Naturklagenævnets afgørelse.

Den pågældende sti, hvorfra man vil få en samlet søudsigt på ca. 200 meter mod ca. 10
meter i dag, er det eneste sted på vestsiden, der er umiddelbar adgang så tæt ved søen:

•
Under mødet udtalte repræsentanterne for Statsskovdistriktet, Faaborg kommune og
Fyns Amt sig imod en flytning af stiforløbet, idet det væsentligt vil forringe stien s rekre-
ative forløb.

Statsskovdistriktet udtalte dog, at såfremt fredningsnævnet beslutter at flytte stien, vil
man ikke som ejer af matr. nr. l2-d udtale sig imod, at stien kommer til at forløbe over
dette matr. nr.

Fredningsnævnet skal udtale: •Fredningsnævnet meddeler herved afslag på den ansøgte ændring af det af Naturklage-
nævnet fastlagte stiforløb. Fredningsnævnet lægger vægt på, at der ikke er fremkommet
væsentlige argumenter for flytning af stien. Fredningsnævnet vil ikke afvise, at fugle/dy-
relivet muligvis vil få lidt bedre vilkår ved en flytning af stien, men på den anden side
vil en ændring af den af Naturklagenævnet fastlagte sti, der forløber meget smukt i skel-
let mellem matr. nr. 62 og 5-a og ll-a og i en afstand af 30 meter langs søen i skellet
mellem matr. nr. ll-a og 51-a, væsen tligt forringe stiens rekreative forløb.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-f'

lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til



•
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fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

s. .unho!! tuf--
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31,5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520
Dato: 27. juli 1998

Journal nr.: Frs. 19/98

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Vedr.: Deres j.nr. 8-66-1-431-40-98 .• Ved skrivelse af 20. april 1998 har Fyns Amt ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til
hævning af vandstanden på et engareal ved Arreskov Sø på ejendommen matr. nr. 23-c
øster Hæsinge by, øster Hæsinge.

Ejerne H. P. Aalund og Povl F. Aalund har tiltrådt vandstandshævningen.

Vandstanden hæves på et engareal, ved at drænvandet fra en østlig beliggende grøft
fordeles ud over den øverste tredjedel af engarealet via en 100 meter lang fordelings-
rende. Renden etableres langs engarealets nordlige kant, og det opgravede materiale ud-
jævnes i et tyndt lag på markarealet umiddelbart nord for renden. Eksisterende dræn på
arealet afbrydes.

Begrundelsen for ansøgningen er, at man fra amtets side ønsker at etablere våde enge,
fordi man derved kan formindske nitratudvaskningen til vandløb og søer, idet bakterier
under de iltfrie forhold omsætter nitratet til frit kvælstof.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 24. maj 1995. Efter § 2 skal
området bevares i nuværende tilstand, og der må i medfør af § 5 ikke foretages ter-
rænændringer. Fredningsnævnet kan dispensere i forbindelse med naturpleje og natur-
genopretning .

Fredningsnævnet har indhentet udtalelser fra Faaborg kommune, Fyns Statsskovdistrikt
og Danmarks Naturfredningsforening, der alle har udtalt, at de ikke har bemærkninger
til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, meddeles i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50,. stk. l.



Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for

Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til

fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt .

•
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10:20 - Telefax 6471 5520
Dato: 24. august 1998
Journal nr.: Frs. 29/98

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

REG.Nit 1<Z:)~·Go.
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Vedr.: J. nr. 8-66-1-431-37-97.

Ved skrivelse af 29. juni 1998 har amtet ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at fo-
retage vandstandshævning på eng- og moseareal ved Arreskov Sø ved at tilkaste ca. 10
meter af en eksisterende grøft på ejendommen matr. nr. S-a øster Hæsinge by, øster
Hæsinge, tilhørende Erik P. Nielsen.

Ejendommen er omfattet af Arreskov Sø-fredningen. Ifølge § 7 må der ikke foretages
terrænændringer , men nævnet kan dispensere i forbindelse med naturpleje og genopret-
ning.

Det fremgår af ansøgningen, at der er indgået en aftale om ændringerne med ejeren,
Erik P. Nielsen.

Projektet indgår som led i at forbedre natur- og miljøforholdene i Arreskov Sø-området.

Fåborg kommune har i skrivelse af 6. juli 1998 udtalt, at de ikke har indvendinger mod
det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 29. juli 1998 udtalt, at det ønskede
tiltag er helt i overensstemmelse med intentionerne i fredningen, og foreningen skal
derfor ikke modsætte sig det ansøgte.

Fyns Statsskovdistrikt har i skrivelse af 15. juli 1998 udtalt, at de ikke har bemærknin-
ger til tilkastningen af grøften. Distriktet vurderer, at den ønskede tilkastning vil give
naturmæssige fordele, og derfor anbefales det ansøgte. Distriktet har dog udtalt, at så-
fremt tilkastning af grøften mod forventning skulle give uforudsete opstrømsproblemer i
forhold til distriktets arealer, f.eks. i forhold til den nuværende skov, så forbeholder
distriktet sig at tage sagen op, men dette vurderes ikke umiddelbart at blive tilfældet.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddMftrøh~9~acleI8~tJijtdet ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål. J.nr. SN 19Hb /:<:, 1//' -øø I :>

2 5 AUU. 1::1~8

Akt. nr. :5o
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Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.,

S. Raunholt

. e.o. I)
:i{U?C /~itt1tØt~
Alice Knudsen

kt.fm
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

T1f. 6471 1020 - Telefax 64 71 55 20
Dato: 16. februar 1999
Journal nr.: Frs. 52/98

Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22
Sollerup
5600 Faaborg

REb.Hl 12>:)'1. 00

Ved skrivelse af 28. maj 1998, fremsendt til Fyns Amt. har statsskovdistriktet anmodet
om tilladelse til bl.a. etablering af 2 vandhuller ved Sollerup. Begge vandhuller er place-
ret inden for det fredede område ved Arreskov Sø.

Vandhul 1placeres på matr. nr. l-a m.fl. Sollerup, øster Hæsinge. Det er oplyst, at der
er tale om vandlidende lav sænkning i brakmark, der udlægges som vedvarende græs i
løbet af 1 år.

Vandhul 2 placeres ligeledes på matr. nr. l-a m.fl. Sollerup, øster Hæsinge. Området
beskrives som lav sump/eng/mose-område, bevokset med bl.a. lyse siv, græsser og dø-
ende rødel. Området er registreret som beskyttet naturtype.

Fyns Amt har ved skrivelse af 17. september 1998 fremsendt sagen til afgørelse i fred-
ningsnævnet og har vedrørende de 2 vandhuller bl.a. udtalt:

"
Sollerup, vandhul nr. log nr. 2:

Begge vandhuller ligger indenfor det fredede område ved Arreskov Sø. Det
fremgår af § 5 i fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages terræn-
ændringer. Terrænændringer kan dog efter fredningsnævnets forudgående til-
ladelse foretages til gennemførelse af kendeisens bestemmelser samt i forbin-
delse med narurpleje og narurgenopretning.

Fyns Amt har ingen indvendinger mod etableringen af vandhul nr. 1.

Vandhul nr. 2 ønskes placeret på et moseareal, der er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3. Det er amtets vurdering, at mosearealet kan forbedres
narurmæssigt gennem gravning af et vandhul, men det er samtidigt vigtigt at
bevare og om muligt forbedre mosearealet. Derfor er amtet kun indstillet på
at give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til et mindre vandhul på
maksimalt 1000 m2. Opgravet materiale må ikke placeres indenfor mosearea-
let. Det anbe_i)~~tt9~'ftlIMlSltiffftlealet inddrages i græsningen.

" J.nr. SN 19QB - /.i.J l!?_o o o /

16 I L.O. 1~99
Akt.nrø 97'



-2 -

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 19. oktober 1998 udtalt, at naturfred-
ningsforeningen ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Faaborg kommune har i skrivelse af 20. januar 1999 ligeledes udtalt, at kommunen ikke
har bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til etablering af vandhul nr. log ligeledes til-
ladelse til vandhul nr. 2, men for så vidt angår vandhul nr. 2 meddeles dispensationen
alene til et vandhul på maksimalt 1.000 m2. Endvidere skal opgrave t materiale placeres
uden for mosearealet. Det anbefales samtidig, at mosearealet inddrages i græsningen.

Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 la 20 - Telefax 64 71 5520
Dato: 1. marts 1999

Journal nr.: Frs. 61/97

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense S0

REG. NR.1~3'-\.oO'

Fyns Amt har ved skrivelse af 9. december 1997 forelagt fredningsnævnet en sag om

terrænændringer ved Arreskov Sø, ejendommen matr. nI. 17 Fleninge by, Brahetrolle-

borg, idet der på ejendommen er sket fjernelse af affald og retablering af området.

Det fremgår af skrivelsen, at amtet har fundet, at terræn ændringerne kræver dispensati-

on fra fredningsnævnets afgørelse om fredning af Arreskov Sø.

Amtet har oplyst, at ejeren har oplyst, at han i 1995 har opgravet en del affald langs

med Arreskov Sø o Efterfølgende er terrænet genskabt med murbrokker, som er dækket

med et tyndt jordlag. Langs med søbredden er der nedrammet en række egepæle, som

rager ca. 80 cm over terrænet.

Nord for opfyldningen er der skabt en mindre havn. Fyns Amt har ingen eksakte oplys-

ninger om, hvordan området så ud før 1995.

Fyns Amt har ingen indvendinger imod en lovliggørende dispensation, da der under alle

omstændigheder er tale om mindre terrænændringer, og at affaldet i dag er fjernet.

Dispensationen skal ske på vilkår, at egepælene langs med søbredden nedskæres i højde

med terrænet.

Danmarks Naturfredningsforening, Fyns Statsskovdistrikt samt Faaborg kommune har

udtalt, at de ikke har indvendinger mod en efterfølgende godkendelse.
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved efterfølgende godkendelse af de mindre terrænæn-

dringer på betingelse af, at egepælene langs søbredden nedskæres i højde med terrænet.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

lavens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for

Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede . Klagen indgives til

fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede .

,.--'?, /f~1w11
S'faunholt V
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Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: 11. december 2000
Journal nr.: Frs. 34/2000

Modtaget i
Skov. o~Naturstyrelsen

1 2 DEC. 2000

• Henned sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22, Sollerup
5600 Faaborg

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360

København K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse.

a:;-/dzÆ1dffi1
Alice Knudsen

kt.fm.
,
\,.

• 1. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100,5220 Odense Sø

3. Kommunalbestyrelsen i Faaborg, 5600 Faaborg

4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.

5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Bent Ludvigsen, Østerbyvej 27,
5642 Millinge

6. DOF-FYN's Fredningsudvalg v/Morten Nielsen, Valdemarsgade 16, 5700 Svendborg

7. Friluftsrådet, c/o amtsformand Carl Lohmann Frederiksen, Kirkegyden 30, Stige,
5270 Odense N.

8. Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV
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Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22
Sollerup
5600 Faaborg

•
Ved skrivelse af 28. juni 2000 har Fyns Statsskovdistrikt ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til at lade et areal på ca. 4 ha i Sollerup Skov overgå fra skov til græsnings-
areal. Arealet er omfattet af Arreskov Sø fredningen, hvorfor fredningsnævnets tilladel-
se er nødvendig.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Faaborg kommune og Danmarks Natur-
fredningsforening, der begge har tilsluttet sig ansøgningen.

Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 9.
august 2000 har udtalt:

"
Arealet ligger indenfor Arreskov Sø fredningen, der har til formål at sikre opretholdelse
og forbedring af bI.a. kulturhistoriske og landskabelige værdier for søen og dens omgi-
velser, ligesom fredningen skal regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i
området.

Der er tale om en tilstandsfredning, og jf. fredningens § 7 må skovarealet ikke reduceres
uden tilladelse fra fredningsnævnet.

Arealet, hvor man ønsker at ophøre med skovdrift, omfatter nogle mindre skovholme
omgivet af mose og engarealer og uden naturlig sammenhæng med anden skov i
området. Da der er tale om l.generationsbevoksninger, har arealerne formodentlig tid-
ligere været brugt til enten afgræsning eller høslæt. Dette var førhen den naturlige an-
vendelse af sådanne lavtliggende mere eller mindre vandlidende arealer.

Fyns Amt vurderer, at skovdistriktets plan om at lade arealerne overgå til græsnings-
formål vil være positiv for oplevelsen af landskabet, da der skabes bedre sammenhæng
mellem de eksisterende græsningsarealer, når skovholmene ikke længere hindrer udsy-
net.

Fyns Amt kan derfor anbefale, at der meddeles tilladelse til at skovarealet reduceres som
beskrevet i ansøgningen fra skovdistriktet, under forudsætning af at arealerne herefter
overgår til græsningsareal.



Fredningen er ikke til hinder for, at der opsættes almindeligt kreaturhegn. Fyns Amt
skal dog gøre opmærksom på, at det planlagte hegn tilsyneladende krydser den sti, som
er sikret gennem fredningskendelsen, og en tilladelse bør derfor indeholde vilkår om, at
stiforløbet sikres, f.eks. ved opsætning af låger eller frahegning af stien.

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke efter frednings-
nævnets opfattelse vil stride mod fredningens formål.

Tilladelsen er betinget af, at det i fredningskendelsen skitserede stiforløb sikres og i
nødvendigt omfang sikres ved opsætning af låger eller frahegning af stien.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

te.~f
s. aunholt t
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Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om luk-
ning af skov ved Arreskov Sø i Fyns Amt.

chefsekretær
direkte tlf.: 3395 5731

Afgørelsen er sendt til:
• Fyns Amt, Amtsgården, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø, ad J.nr.: 8-70-
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• Areskov Gods, Jacob Schaffalitzky de Muchadell, 5672 Broby
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Afgørelse
i sagen om lukning af skov ved Arreskov Sø i Fyns Amt

Fyns Amt har den 12 ..maj 1999 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 27,
stk. l, meddelt tilladelse til, at skoven Dyrehaven, der består af
matr.nre. le og Ih Arreskov Hovedgård, østre Hæsinge, samt de to mark-
veje, der fører fra Arreskovvej til skoven, lukkes for offentlighedens
adgang. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Skov- og Natur-
styrelsen, Dansk Vandrelaugs Fynsafdeling og Friluftsrådet i Fyns Amt.

Muckadell Gods, der ejer omhandlede skov, har søgt om tilladelse til at
lukke skoven og skovvej ene for at beskytte et ynglende havørnepar. Hav-
ørnene ynglede første gang i 1998. Redestedet er efterhånden kendt af
mange interesserede, og ejeren frygter, at ørnene vil blive forstyrret
af nysgerrige mennesker.

Fyns Amt -har'y afgørelsen vurderet, at det af hensyn til havørnene er
væsentligt, at der hele året etableres et forstyrrelsesfrit område på
mindst 500 meter omkring redestedet. Da skovens størrelse er begrænset,
vil det i p~aksis være umuligt at færdes i skoven uden at komme nærmere
til reden end 500 meter. Da skovvejene samtidig ikke er forbindelsesve-
je til andre lokalområder, har amtet fundet, at skoven bør lukkes i sin
helhed og meddelt den ansøgte tilladelse. Tilladelsen er betinget af,
at havørnene yngler i skoven, og tilladelsen bortfalder efter l år uden
yngleforsøg.

Skov- og Naturstyrelsen har erklæret sig enig med Fyns Amt i, at det er
vigtigt, at havørnene får de bedst mulige forstyrrelsesfri betingelser.
Styrelsen finder dog, at dette kan tilgodeses ved en beskyttelse af re-
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destedet i den periode, hvor ørneparret yngler. Styrelsen finder endvi-
dere, at tilladelsen bør være tidsbegrænset, således at der med jævne
mellemrum kan foretages en afvejning af, om der fortsat er behov for en
lukning af skoven.

Dansk Vandrelaug, Fynsafdelingen og Friluftsrådet i Fyns Amt har lige-
ledes tilkendegivet, at tilladelsen er for omfattende og bør begrænses.
Det foreslås således, at der uden for yngletiden alene sker lukning af
skoven ca. 300 meter fra redestedet, og at afgørelsen revurderes efter
3 år.

Fyns Amt har ved fremsendelse af klagerne tilkendegivet, at lukningen
ud over 300 meter fra reden efter amtets opfattelse kan begrænses til
den periode, hvor ørnene fast opholder sig ved reden, hvilket antages

tit at være fra 1. januar til 30. august. Da reden er placeret nær et for-
holdsvis åbent skovbryn, hvor den nordlige adgangsvej løber forbi på
åben mark i ca. 500 meters afstand, er det konkret vurderet, at færdsel
på markvejen kan virke forstyrrende. Det er derfor fortsat amtets op-
fattelse, at den nordlige markvej bør være lukket i ovennævnte periode.
Derimod antages færdsel på den sydlige markvej uden for skoven ikke at
ville virke forstyrrende.

Amtet anbefaler herefter, at lukningsperioden begrænses till. januar
til 30. august, at lukningen i denne periode omfatter hele skoven og
den nordlige markvej., og at lukningen uden for perioden begrænses til
en afstand af 300 meter fra reden. Amtet kan ikke anbefale en tidsbe-
grænset tilladelse. Dette vi.l indebære unødvendig sagsbehandling, da
havørnen næppe bliver en alm~~~elig ynglefugl i Danmark i overskuelig
fremtid.

Muckadell Gods har den 5. december 2000 meddelt, at den af Fyns Amt
foreslåede ordning for publikums færden i Dyrehaven kan tiltrædes.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Da den påklagede afgørelse blev meddelt, tilkom klageberettigelse i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 86 følgende: adressaten for afgø-
relsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsfor~ning og 10-
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• kale foreninger og lignende med en væsentlig interesse i afgørelsen .
Efter fast praksis er Friluftsrådet og dettes amtsrepræsentationer ikke
anset at være klageberettiget. Da der er indgivet klage af klageberet-
tigede, får Friluftsrådets manglende klageberettigelse ikke betydning i
denne sag ..Det bemærkes, at +"ådet i dag er klageberettiget for afgørel-
ser efter naturbeskyttelsesloven.

Efter naturbeskyttelsesloven er skove og anlagte veje og befæstede sti-
er i det åbne land åbne for offentlighedens adgang til fods og på cy-

kel, jf. §§ 23 og 26. Efter § 27, stk. l, kan amtsrådet bestemme, at
arealer, der er omfattet af §§ 22-26, helt eller delvis lukkes for of-
fentlighedens adgang, hvis særlige forhold taler derfor.

Naturklagenævnet er enig med Fyns Amt - og klagerne - i, at interessen
i, at et havørnepar uforstyrret kan yngle i skoven kan anses som et
særligt forhold, der begrunder en lukning af offentlighedens adgang.
Nævnet er ligeledes ~nig med amtet i, at lukningen ikke tids- og areal-
mæssigt bør udstrækkes ud over, hvad hensynet til ørnene tilsiger. Det
er endvidere nævnets opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt lukningen
skal opretholdes, bør kunne revurderes om 10 år på baggrund af de til
den tid indvundne erfaringer og omstændighederne i øvrigt.

"

Naturklagenævnet meddeler derfor i overensstemmelse med Fyns Amts æn-
dringsforslag, der er tiltrådt af ejeren, for en 10-årig periode tilia-
delse til i perioden l. januar til 30. august at lukke hele skoven og
den nordlige markvej og uden for denne periode at lukke skoven i en af-
stand af 300 meter fra reden. Tilladelsen bortfalder efter l år uden
yngleforsøg.

/
specialkonsulent

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
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Fyns Amt har som tilsynsmyndighed forelagt fredningsnævnet en sag vedrørende heg-
ning og opstilling af en skurvogn m.m. samt plantning af grantræer på ejendommen
matr. nr. 13-e Gærup by, Brahetrolleborg, inden for Arreskov Sø fredningen.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 24. maj 1995. I afgørelsen
hedder det bl.a.:

"
Fodring af ænder, gæs, hegning, skure, andehuse m.v. til andehold forby-
des. Eksisterende hegn skure, andehuse m.v. skal fjernes senest 1. januar
1996.

Skovareal må ikke udvides eller reduceres uden fredningsnævnets til-
ladelse.

Eksisterende løvtræsarealer skal opretholdes.

Eksisterende nåletræsarealer må ikke udvides og må ikke anvendes til
juletræs- eller pyntegrøntskulturer .

"

Fredningsnævnet har holdt møde og foretaget besigtigelse i sagen.

Under mødet oplyste ejeren, at han gerne vil have lov til at bevare indhegning og skur i
15 år. Han kommer i mosen hver dag, og den har stor betydning for ham. Han har in-
gen indvendinger mod at fælde de grantræer, der er plantet.

Det konstateredes under besigtigelsen, at der er tale om et vandhul på ca. 50 x 50 meter,
der er indhegnet med et ca. 1,5 meter højt hegn. I et hjørne står en skurvogn med et
redskabsrum.

Vedrørende granerne konstateredes det, at der er plantet graner inden for de senere år, i
hvert fald alle noget under 10 år, på et areal på ca. 1.000 m2.

Fyns Amt har henvist til sin skrivelse af 29. januar 2001, hvori det bl.a. hedder:
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"
På ejendommen findes et mindre vandhul, skov og kratbevoksning samt åbne
arealer. Rundt om vandhullet er der opstillet et finmasket hegn, der er lukket
med låger, herudover er der opstillet et mindre træskur samt et halvtag.

I tilknytning til nogle ældre skovholme er der foretaget nyplantning med
hovedsageligt rødgran på nogle af de arealer, som henlå i græs på frednings-
tidspunktet.

I den anledning har amtet bedt om en redegørelse fra ejeren Hans Elmer
Andersen. Han har i sit brev af 5. december 2000 og ved en besigtigelse den
22. januar 2001 tilkendegivet, at han gerne vil opretholde området som det
er i dag, med hegn ornkring vandhullet og dertil hørende skur samt fortsætte
med at fodre ænder.

Det er Fyns Amts holdning, at dette er i strid med fredningens formål, og at
der derfor ikke kan gives tilladelse til det ansøgte. Hvad angår det tilplantede
areal finder Fyns Amt, at området bør retableres, d.v .s. at træer og buske,
der er plantet efter fredningsforslaget blev offentligt, bør fjernes, da øget
tilplantning efter amtets mening ikke vil være foreneligt med fredningens
formål, der bl.a. skal sikre opretholdelsen af områdets nuværende karakter
og værdier.

Fyns Amt har den 22. januar 2001 holdt møde med H. Elmer Andersen på
ejendommen, uden at det har ændret vores opfattelse af sagen.

"

Under mødet tilsluttede kommunen, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforenings
repræsentanter sig amtets indstilling, dog udtalte udtalte Friluftsrådets repræsentant, at
han ikke havde bemærkninger til, at grantræerne blev stående.

Statsskovdistriktet har i skrivelse af 13. februar 2001 tilsluttet sig amtets indstilling.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved afslag på tilladelse til at bibeholde skurvogn og red-
skabsskur samt indhegning, idet fredningsnævnet finder, at det ansøgte vil stride mod
fredningens formål. I fredningsbestemmelserne er det fastsat, at skure og hegn skal være
fjernet senest 1. januar 1996, og der er udbetalt ejeren erstatning herfor.

Ejeren skal herefter fjerne hegning, skurvogn og det mindre træskur med halvtag senest
1. september 2001. Fristen er fastsat ud fra, at det skal være rimelig tørt for at foretage
fjernelsen.

Fredningsnævnet meddeler endvidere afslag på bibeholdelse af de plantede graner, idet
de er plantet efter at fredningsforslaget er fremsat, og det vil stride mod fredningens
formål at meddele tilladelse til bibeholdelse af grantræerne. De plantede graner skal
være fjernet senest 1. september 2001.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
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Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelse~ er meddelt den klageberettigede.

(
s.
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Ved skrivelse af 24. november 2000 vedlagt diverse kort har Fyns Amt ansøgt om tilla-
delse til at gennemføre et vådområdeprojekt efter Vandmiljøplan II i Geddebækken nord
for Arreskov Sø. Da en mindre del af projektområdet ligger indenfor fredningen af Ar-
reskov Sø, er fredningsnævnets tilladelse til det ansøgte nødvendig.

I henhold til Arreskov Sø fredningskendelsen af 24. maj 1995 skal fredningsområdet
bevares i dets nuværende tilstand, jf. § 2 i fredningsafgørelsen.

Fyns Amt har beskrevet projektet således:

"
Selve projektet
Ved gennemførsel af projektet skabes et vådområde på knap 36 ha ved at nedlægge ek-
sisterende pumpestation og ændre på Geddebækkens forløb. Det fremtidige vandløb vil
følge terrænets naturlige afstrømsforløb mellem Trøstemosen og Sebbelung og videre til
Arreskov Sø, som det fremstod før reguleringen. På de lavest beliggende områder etab-
leres permanente vandflader, der vil kunne øge udstrækningen af de eksisterende sump-
skove samt forbedre den naturlige dynamik med periodemæssige oversvømmelser og
våde enge.

Projektet består i at nedlægge pumpestationen, genslynge en del Geddebækken, så vand-
løbsvand løber ud over de lavest beliggende arealer og danner en lavvandet sø syd for
Sebbelung. Der etableres et fosforbassin, hvor partikulært fosfor fra Geddebækken kan
sedimenteres. Tilledende dræn åbnes eller omlægges, så der til projektområdet tilledes
kvælstof, der omsættes på eng- og søarealerne. Det er endnu ikke afklaret om projekt-
arealet vil blive græsset eller ej.

Tilstandsændring ved Arreskov Sø
Projektet berører Arreskov Sø fredningen i projektområdets sydlige del (se bilag 6). Der
vil ikke ske terrænmæssige ændringer eller andre tekniske indgreb end ophør af intern
dræning pga. pumpestationens ophør (se vedlagte kort bilag 3 og bilag 5). Dette medfø-
rer en forsumpning af disse arealer (se vedlagte kort bilag 6). Arealerne ligger i dag
braklagt og må forvente at udvikle en egentlig eng- eller mosevegetation efter projekt-
gennemførsel.
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Der vil ikke blive tilledt kvælstofholdigt vand fra åen til området indenfor fredningen, da
der ikke ændres på Geddebækkens forløb eller afvanding inden for fredningen. Projektet
vurderes af Fyns Amt, at have en positiv indvirken på de beskyttede sumpskovene om-
kring Arreskov Sø og dermed naturtyperne omfattet af habitatdirektivet.

Fredningsnævnet har indhentet udtalelser fra Fyns Statsskovdistrikt, Faaborg kommune
og Danmarks Naturfredningsforening, der alle har udtalt, at de ikke har indvendinger
mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål og meddeler
derfor tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med ovennævnte beskrivelse af pro-
jektet. /

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

~('~ ~

S. Raunholt
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Ved skrivelse af 16. maj 2001 har Fyns Amt forelagt fredningsnævnet en sag vedrørende
plantning af nogle egetræer og et løvtræshegn på Deres ejendom/matt. nr. 17 Fleninge
by, Brahetrolleborg.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 24. maj 1995 om fredning af
Arreskov Sø med omgivelser og endvidere omfattet af 150 meters søbeskyttelseslinien, jf.
naturbeskyttelseslovens § 16.

Amtet har forelagt sagen for fredningsnævnet, idet amtet og De ikke kunne blive enige
om, hvorvidt hegnet var i strid med fredningen.

I fredningskendelsens § 1 har fredningen til formål at sikre opretholdelse og forbedring af
bl.a. de landskabelige værdier ved Arreskov Sø. Efter § 2 i fredningen ~kal
fredningsområdet bevares i dets nuværende tilstand, og efter § 5 må der ikke foretages
terrænændringer i det fredede område.

Det fremgår af § 4, at fredningen ikke er til hinder for opsætning af sædvanlige kreatur-
hegn på engarealer og på dyrkede arealer, ej heller sædvanlige hegn til beskyttelse af træ-
er og buske i forbindelse med nyplantning eller i forbindelse med fredningsmyndigheder-
nes pleje af arealerne.

Af § 7 fremgår, at arealerne fortsat skal anvendes, som de bliver i øjeblikket, og at skov-
arealet ikke må udvides eller reduceres uden fredningsnævnets tilladelse.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under mødet oplyste De som
ejer, at beplantningen består af et nøddetræshegn langs vejen, hvor der mellem nøddetræ-
erne er plantet ca. 20 egetræer med en afstand på ca. 10 meter. Hegnet skal udgøre et
kreaturhegn.

Endvidere er der inde på grunden plantet nødde- og egetræshegn langs en sti, hvilke hegn
skal yde beskyttelse for beplantningen, bestående af bl.a. hindbærbuske.

De oplyste videre, at på en strækning af ca. 25 meter fra stien mod nord vil nøddetræs-
hegnet efter aftale med en genbo blive klippet og holdt nede, således at højden ikke bliver
mere end 1 meter. De øvrige steder skal hegnet vokse frit, hvilket med årene vil medføre,
at hegnet får en højde på 4-6 meter.
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De henviste bl.a. til fredningsbestemmelsernes § 4, hvorefter det er tilladt at opsætte sæd-
vanlige kreaturhegn på arealerne, og endvidere må der opsættes sædvanlige hegn til be-
skyttelse af træer og buske i forbindelse med nyplantning. De har endvidere i en efterføl-
gende skrivelse af 7. juli 2001 bl.a. henvist til, at såfremt der skal ske væsentlige ændrin-
ger ud over det frivillige, må det ske i form af en ny fredning.

Fyns Amts repræsentant udtalte på mødet, at nøddehegnet ikke er et sædvanligt kreatur-
hegn omfattet af fredningsbestemmelsernes § 4, idet et sædvanligt kreaturhegn må være et
trådhegn. Da tilstanden indenfor d~t fredede område ikke må ændres, og et hegn i den
størrelse et nøddehegn vil få, vil fjerne den meget flotte udsigt over Arreskov Sø, vil det
stride mod fredningens formål, såfremt hegnet får lov til at blive stående.

Amtets repræsentant udtalte, at man efter omstændighederne ikke havde indvendinger
mod, at egetræerne, der står med/en afstand af ca. 10 meter, bliver stående, såfremt ege-
træerne opstammes.

Faaborg kommunes repræsentant udtalte, at fredningskendelsen skal respekteres og erklæ-
rede sig enig med amtet. Kommunens repræsentant havde heller ikke indvendinger mod,
at enkelte egetræer blev stående, såfremt de blev opstammet.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant udtalte, at det vil være utrolig synd, så-
fremt man ved de plantede hegn fIk ødelagt den særdeles smukke udsigt over søen. Natur-
fredningsforeningen udtalte sig derfor stærkt imod nøddetræshegnet. Naturfredningsfore-
ningen havde ingen indvendinger mod, at der meddeles tilladelse til bibeholdelse af de
plantede egetræer, såfremt de opstammes.

De fremhævede på mødet, at De har fået mundtlig tilladelse til plantning af træerne, men
ikke nogen skriftlig tilladelse.

Ingen af de mødte var bekendt med, at der var meddelt hverken skriftlig eller mundtlig
tilladelse.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet skal indledningsvis bemærke, at der fra Fleningevej er en særdeles
smuk udsigt ud over Arreskov Sø. Såfremt der meddeles tilladelse til bibeholdelse af nød-
detræshegnet og de på grunden plantede nøddetræer , vil denne udsigt i løbet af kort tid
være væk.

Fredningsnævnet fInder derfor, at plantning af nøddetræer det pågældende sted strider
mod fredningens formål, og fredningsnævnet finder ikke, at nøddetræerne kan betegnes
som sædvanlige kreaturhegn eller sædvanlige læhegn for ny beplantning.
Fredningsnævnet meddeler herved afslag på bibeholdelse af nøddetræerne, og nøddetræ-
erne skal være fjernet senest 1. januar 2002.

Fredningsnævnet finder efter omstændighederne ikke, at de samme hensyn gør sig gæl-
dende vedrørende enkelte egetræer og meddeler derfor tilladelse til, at de egetræer, der er
plantet, kan blive stående på betingelse af, at de hele tiden holdes opstammede, således at
udsigten til søen bibeholdes.



~ -3 -

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

~li-
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Faaborg kornrnune
Servicecenter Teknik og Miljø
Mellemgade 15
5600 Faaborg

e.
Ved skrivelse af 5. september 2002 vedlagt diverse tegninger og beskrivelse af et vand-
rensningsanlæg har Faaborg kommune fremsendt en ansøgning fra arkitekt Poul Stokkebo,
Strandvejen 62, Vester Aaby, om tilladelse til etablering af et jordhøjsanlæg til spilde-
vandsrensning på ejendornrnen matr. nr. 17 Fleninge by, Brahetrolleborg.

Anlægget vil blive udført i overensstemmelse med de vedlagte tegninger og beskrivelse.

Ejendornrnen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 24. maj 1995 om fredning af
Arreskov Sø, hvor det ifølge § 5 fremgår, at der ikke må foretages terrænændringer.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet oplyste ejeren, at anlægget vil blive placeret max. 80 cm over terræn, lidt ne-
de på grunden i forhold til vejen, således at det vil blive placeret på en lavere kote end vej-
koten. Længden på anlægget vil blive max. 20 meter og bredden max 6 meter. Endvidere
vil der blive etableret et anlæg med en diameter på 1-2 meter og en højde på 0,5 meter
over terræn.

Anlægget vil blive beklædt med mos.

Fyns Amts repræsentant udtalte på mødet, at det var en god ide at etablere spildevandsan-
lægget det pågældende sted, og efter at have fået beskrevet anlægget nøjere kunne amtet
anbefale, at der meddeles dispensation til anlægget.

Faaborg kommunes repræsentanter anbefalede ligeledes, at der etableres et rensningsan-
læg, men henstillede, at man overvejer at flytte anlægget, således at det kornrner til at ligge
parallelt med vejen.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter udtalte, at de synes, det er en god ide at
etablere et rensningsanlæg på ejendornrnen. De kunne anbefale det ansøgte, men hvis der
var andre typer af rensningsanlæg, der var mindre synlige, ville de foretrække dette.,
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Fredningsnævnet skal udtale:

Efter foretagen besigtigelse og beskrivelse af anlægget finder fredningsnævnet ikke, at der
er andre anlæg eller andre placeringsmuligheder , der er bedre end den placering og det an-
læg, som er foreslået af ejeren.

Henset til formålet med anlægget - spildevandsrensning - finder fredningsnævnet ikke, at
det ansøgte strider mod fredningens formål, hvorfor fredningsnævnet meddeler tilladelse til
det ansøgte som beskrevet i de fremsendte tegninger og materiale og som oplyst af ejeren
under mødet.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 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, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Ved skrivelse af 29. oktober 2002 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning om tilladelse til
gennemførelse af et vådområdeprojekt ved Arreskov Sø.

Det fremgår af ansøgningen, at amtet arbejder med et vådområdeprojekt på 36 ha nord
for Arreskov Sø efter Vandmiljøplan II. Ca. 5 ha af området ligger inden for det fredede
område ved Arreskov Sø.

•
De ca. 5 ha er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24. maj 1995, hvorefter om-
rådet skal bevares i dets nuværende tilstand. Efter § 7 kan de eksisterende dyrkede arealer
udlægges i græs, og de eksisterende dræn kan vedligeholdes.

Området er i dag drænet dyrkningsjord, men braklagt. Projektet inMebærer, at man sluk-
ker for en eksisterende afvandingspumpe uden for fredningsområdet~ som i dag pumper
vand fra drænsystemet op i Geddebækken. Konsekvensen bliver, at arealerne bliver mere
vandlidende, og at der typisk om vinteren opstår en temporær sø på ca. l ha, afhængig af
nedbøren. Hele området forventes at tørre helt ud om sommeren og kan derfor anvendes
til afgræsning. Der sker således ingen terrænændringer, men landskabsbilledet vil blive
forandret hen over året.

Området er en del af mat r. nr. l-a Arreskov'Hgd., øster Hæsinge, som ejes af Arreskov
Gods KIS.

Arreskov Gods KIS har i skrivelse af 17. september 2002 udtalt, at de Godset indforstået
med de planlagte ændringer af afvandingsforholdene i området.

Fyns Statsskovdistrikt har i skrivelse af 7. november 2002 anbefalet det ansøgte og vur-
deret, at gennemførelsen af projektet vil have en gavnlig virkning for Arreskov Sø I s
vandkvalitet og dermed understøtte fredningens formål.

Faaborg kommune har i skrivelse af 27. november 2002 udtalt, at den projekterede
overrisling af engområdet vil få en gavnlig virkning på udledning af kvælstofholdigt
drænvand til Arreskov Sø. Det ansøgte kan derfor anbefales.
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

• Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

~bff
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Ved brev af 23. juni 2005 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at foretage op-
rydning og udtynding på ejendommen matI. nr. 16-c og 26-dg Gerup by, Brahetrolle-
borg.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets fredningsafgørelse af 24. maj 1995, hvor-
efter arealet skal være skovbevokset.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen, og under mødet blev det op-
lyst, at man ønsker at foretage en oprydning og udPjnding af arealet og bevare de store
løvtræer, men således at der bliver mere åbent, og der skabes et græstæppe som bunddæk-
ke. Det areal. man ønsker at foretage ændring på, udgør ca. 1/2 ha, hvoraf ca. halvdelen
ligger i det fredede område, den anden halvdel udenfor det fredede område.

Det konstateredes, at der allerede på nuværende tidspunkt henligger en del affald, som er
henkastet, såsom køkkenaffald og affald fra haver og lignende.

Under mødet anbefalede amtets, kommunens, Danmarks Naturfredningsforenings og Fri-
luftsrådets repræsentanter forslaget, som alle fandt vil være en god ide.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål og lægger her
vægt på, at der trænger til oprydning det pågældende sted, og at ændringen kun vil blive til
det bedre.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

;3 ~()/- /..<11/7 --CJlOt7 /
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Ved brev af 31. oktober 2006 har Fyns Amt via Faaborg kommune modtaget en ansøg-
ning om etablering af nedsivningsanlæg for spildevand på ejendommen matr. nr. 45-a
øster Hæsinge by, øster Hæsinge.

Amtet har fremsendt sagen til fredningsnævnets afgørelse, idet ejendommen ligger inden
for fredningen af Arreskov Sø.

Ifølge Naturklagenævnets afgørelse af 24. maj 1995, § 2, skal området bevares i dets
nuværende tilstand. Ifølge § 4 må der ikke etableres faste konstruktioner og anlæg, og
ifølge § 5 må der ikke foretages terrænændringer .

Det fremgi: af amtets brev, at der ømr:es etableres et underjordisk nedsivrlingsanlæg med
3 r0:, ~(m ligger ca. 0.6 meter under terræn. Rørene bliver ikke synlige. n~r'fil være i
alt 3 synlige dæksler, 2 med en diameter på ca. 40 cm og 1 med en 1iameter på ca. 60
cm. De etableres alle 3 plant æcd det eksisterende terræn, som vil iJlive retablere~ til det
oprindelig,~ niveau efter gravearbejdet.

e Amtet har udtalt, at de ikke indvendinger mod det ansøgte, det det nye spildevandsanlæg
er nødvendigt, og terrænet bliver retableret.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte. Fredningsnævnet finder, at
formålet nødvendiggør spildevandsnedsivningsanlægget, og dette i sammenhæng med at
terrænet bliver retableret, og der ikke bliver synlige rør eller andet udover de 3 synlige
dæksler i terrænet bevirker, at det ansøgte ikke ses at stride mod fredningen s formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives skrift-
ligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 2.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

S. aunholt t;.(
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Faaborg-Midtfyn Kommune 
v/biolog Jens Aamand Kristensen 
 
 
 

Afgørelse af 11. juni 2017 
 
Dispensation fra fredningen af Arreskov Sø til gennemførelse af EU-LIFE projekt  
  
Faaborg-Midtfyn Kommune har søgt fredningsnævnet om dispensation fra fredningen af Arreskov Sø med 
omgivelser til gennemførelse af et EU-LIFE rigkær-projekt. Projektet skal gennemføres som en del af Natura 
2000-Handleplan nr. 121 for Arreskov Sø. Projektet består del i rydning og udtynding af samlet 10,4 ha 
skov, samt i anlæg af 5 nye vandhuller på op til 1.000 m2.  
 
Målet med projektet er dels, at skabe grundlag for at større dele af arealer omkring Arreskov Sø kan udvikle 
sig til de nationalt truede naturtyper Rigkær og Tidvis våd eng, og dels at forbedre forholdene for bilag II/IV 
arterne: spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander ved at rydde/tynde 10,4 ha skov bestående af 
pilekratsump, birkesump og ellesump, og ved at lave 5 vandhuller på henholdsvis ca. 1000 m2, 300 m2, 300 
m2, 300 m2 og 700 m2.   
 
Fredningen  
 
Arreskov Sø med omgivelser er fredet ved Naturklagenævnets kendelse af 24. maj 1995.   
Følgende fremgår af fredningsafgørelsen:  
 
”§1. Fredningens formål. 
Fredningen har til formål at sikre opretholdelse og forbedring af de naturhistoriske, naturvidenskabelige og 
kulturhistoriske værdier, som området rummer, samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i 
området. 
 
§2. Bevaring af området m.v. 
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring er påbudt eller 
tilladt i de efterfølgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 10. Fredningen er ikke til 
hinder for naturgenopretningsprojekter i Bredholtområdet. 
 
§5. Terrænændringer m.v. 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages 
opfyldning, planering, afgravning eller henkastning af affald. Terrænændringer kan dog efter 
Fredningsnævnets forudgående tilladelse foretages til gennemførelse af denne kendelses bestemmelser 
samt i forbindelse med naturpleje og naturgenopretning. Jord- og stendiger må ikke fjernes eller beskadiges. 
Eksisterende diger kan istandsættes og vedligeholdes. 
 
§ 9. Naturpleje. 
Fyns Amtskommune har som plejemyndighed ret til 

- At foretage de nødvendige foranstaltninger for at opretholde minimumafløbskvoten på 32,65 
meter, såfremt Arreskov Gods ikke sørger for, at denne mimimumskvote opretholdes. 
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5700 Svendborg 
Tlf. 99683200 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-16-2017 
Dato: 11. juni 2017 



- At foretage naturpleje af ikke-statsejede udyrkede arealer, til opfyldelse af fredningens formål, 
f.eks. ved afgræsning, slåning, rørskær og fjernelse af selvsåning. 

- At overtage driften af egne og udyrkede arealer, hvis driften opgives af ejeren. 
 
Det påhviler Fyns Amtskommune 

- At anlægge og vedligeholde den på fredningskortet viste sti for så vidt angår stiføringen over 
privatejet areal. 

- At vedligeholde løvtræalleen ved Bredholtvej, herunder foretage nødvendig fornyelse såfremt 
vedligeholdelsen ikke sker ved den pågældende ejers foranstaltning. 

 
Beføjelserne for Skov- og Naturstyrelsen og Fyns Amtskommune til at pleje det fredede område fremgår i 
øvrigt af de almindelige regler, for tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 551 af 22. juni 1992.” 
 
Placeringen af det ansøgte er vist på dette kort:  
 

 
 

 
Sagens oplysninger  
 
Det er oplyst, at lodsejerne er positive overfor projektet og har givet forhåndstilsagn om tilladelse til at 
rydde arealerne for kratbevoksningen.   
 
Projektområdet er beliggende i Natura 2000-område nr. 121, Arreskov Sø (Fuglebeskyttelsesområde nr. 78 
og habitatområde nr. 105).   
 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 78: 
Rørdrum 
Hvepsevåge 
Havørn 
Fjordterne 
Grågås 
Skeand 
Troldand 
 

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 105: 



1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3260 Vandløb med vandplanter 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter) 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
 
Sagen har været i høring.   
 
Faaborg-Midtfyn Kommune udtaler som myndighed, kommunen vurderer, at der er tale om et 
naturforbedrende projekt, der i høj grad er med til at opfylde fredningens formål, ligesom det er med til at 
realisere Natura 2000-planerne for området. Derfor anbefales det, at der meddeles dispensation.   
Miljøstyrelsen har i deres høringssvar udtalt, at det ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre 
negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området eller medføre uhensigtsmæssig 
påvirkning af yngleområdet for arter på habitatsdirektivets bilag II og IV arter, herunder områdets 
økologiske funktionalitet for disse arter.   
 
Nævnets begrundelse og afgørelse  
 
Et enigt fredningsnævn er af den opfattelse, at projektet, der gennemføres med det formål at realisere 
Natura 2000-planerne og fremme truede naturtyper, virker til at opfylde fredningens formål. Der meddeles 
derfor dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.   
 
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 til på www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere 
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du. 

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 og www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 

 
Anni Højmark  
formand  

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Faaborg-Midtfyn Kommune 
v/Jens Aamand Kristensen, biolog
på vegne af ejeren

Afgørelse af 17. februar 2019

Dispensation til at etablere 2 vandhuller, flytte en sti og en markvej samt rydde nogle arealer for ahorn- 
og elleskov.

Faaborg Midtfyn Kommune har ved mail af 24. september 2018 på vegne af Jakob Harrekilde Jensen søgt 
om dispensation til at etablere to vandhuller, flytte en sti og en markvej samt rydde nogle arealer for 
ahorn- og elleskov. Området, som de nævnte vandhuller sti og skov ligger i, matr.nr 16a Gærup by, 
Brahetrolleborg beliggende på adressen Søbovej 7, 5600 Faaborg, ligger inden for fredningen af Arreskov 
Sø.

Sagsfremstilling

Ansøgeren har i forbindelse med ansøgningen, der indeholder kortmateriale og fotos fra området, blandt 
andet oplyst, at der søges om dispensation til følgende:

1. Flytning af sti en og en markvej.
2. Etablering af 2 vandhuller.
3. Rydning af elleskov.
4. Fældning af ahorn.

Ansøgeren har vedrørende de enkelte punkter oplyst følgende, idet bemærkes at de i ansøgningen nævnte 
bilag 1 til 3 er vedlagt denne afgørelse:

”Ad 1 Flytning af sti/markvej

Der er med fredningen udlagt en sti henover ejendommen på eksisterende markveje, jf. fredningens § 8, 
idet en mindre del af stiforløbet syd for ejendommens driftsbygninger er lagt uden for fredningens 
afgrænsning.

Der gøres opmærksom på, at det nuværende stiforløb - som har været gældende i en årrække og måske 
helt fra Naturklagenævnets afgørelse - krydser ind på ejendommen ved punkt A, jf. bilag 1. På 
fredningskendelsens kortbilag er krydsningen angivet ca. 50 m længere mod vest.

Det nuværende stiforløb A-B-C-D-E ønskes flyttet på følgende måde, jf. bilag 1:
 Strækningen A-B-C flyttes til A-B1-C
 Strækningen C-D-E flyttes til C-E, idet der samtidig etableres en ny markvejsstrækning på ca. 40 m på 

strækningen C- E.

På sydsiden af strækningen A-B1 beskæres det levende hegn, som bl.a. består af syren. På nordsiden af 
strækningen A-B1 er der i forvejen i forbindelse med oprydning af gammel jordbunke anlagt en jordvold 
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med ca. 1 meters højde, som beplantes med syren. Stien får en bredde på minimum 3 m for at sikre 
kommunens pleje af stiforløbet. 

På strækningen C-E vil stien følge en ny markvej. Markvejen vil blive etableret med et bærelag af stabilt 
grus. To lodsejere og FFV Energi og Miljø A/S har adgangsret til vejen til hhv. parceller ved Arreskov Sø og 
pumpeanlæg. Da den nye vej ikke medfører øget vejlængde, og da vejen vil have samme beskaffenhed som 
den nuværende, er der foreløbig ikke indhentet tilladelser fra 2 lodsejere og FFV og Miljø A/S. 

Markvejen på strækningen D-E vil fremover indgå i græsmark, men der vil ikke blive foretaget fjernelse af 
vejmateriale eller anden terrænændring.

Formålet med flytningen er i højere grad at skabe afstand mellem stiens gående og ejendommens stuehus 
og driftsbygninger. Desuden vil gående ikke længere skulle færdes på markvejen B-C, hvor der kan være 
kørsel med landbrugsmaskiner.

Der søges på denne baggrund om dispensation efter fredningens § 8 til: 
 at flytte den udlagte sti
 at omlægge eksisterende markvej (fra D-E til C-E) inden for fredningsområdet.

Ad 2) Etablering af 2 vandhuller

Der ønskes etableret 2 vandhuller på ejendommen, hvor den foreslåede placering fremgår af bilag 2.

For begge vandhuller gælder, at vandhullets form vil følge terrænet, og at det opgravede jord vil blive 
spredt jævnt ud på den omgivende mark. Vandhullet vil blive anlagt med en hældning på ca. 1:5 og med en 
max dybde på ca. 1,5 m.

Ejendommen er søgt omlagt til økologi i 2018 og markerne med de to søer vil blive udlagt med græs til 
slet/græsning. Hvis arealet senere vil blive dyrket, vil der blive udlagt en dyrkningsfri zone omkring søerne 
på 10 m (målt fra højeste vandstand) af hensyn til padder og anden flora og fauna. Der vil ikke blive udsat 
fisk eller ænder i søerne.

Vandhul a-vest for stuehus
Vandhullet ønskes etableret i en lavning i marken, som oftest står under vand i vinterhalvåret. Søens 
omtrentlige placering fremgår af bilag 2. Vandhullet ønskes etableret med en størrelse på ca. 800 m2.

Vandhul b-nord for stuehus
Der er tale om et lavtliggende areal ned mod Arreskov Sø. Arealet er drænet, men er under forsumpning på 
grund af manglende vedligeholdelse af dræn.
Der ønskes etableret et vandhul på ca. 2.000 m2.

Formålet med etablering af de to vandhuller er at forbedre ejendommens naturværdi, herunder levesteder 
for frøer og fugle.

Det vurderes, at etablering af de 2 søer bidrager til fredningens formål om at sikre opretholdelse og 
forbedring af de naturhistoriske værdier.

Der søges på den baggrund om:
 Tilladelse efter planlovens § 35
 Dispensation efter fredningskendelsens § 5 (terrænændring)



Ad 3) Rydning af elleskov

Der ønskes ryddet to mindre parceller af rødelle-skoven ved søbredden, jf. bilag 3.

Parcellerne ligger i Natura 2000 området nr. 121 Arreskov Sø (Habitatområde H105) og begge parceller er 
registreret som Natura 2000 habitattypen rødel/askeskov. Parcellerne er ikke pålagt fredskovpligt.

Begge parceller ligger op til mindre sønære ubevoksede arealer, som er registreret som § 3 mose. Disse 
arealer ønskes afgræsset og – i lighed med skovparcellerne – udviklet mod rigkær.

Størstedelen af de 2 parceller er fremkommet af stødskud. På fredningskortet fra ca. 1990 er arealet med 
de 2 skovparceller – så vidt jeg kan læse signaturen – registreret som ”mose, krat og rørskov”.

Rødelle-skoven mellem de 2 parceller er mod vest domineret af enkeltstammede rødel og vurderes derfor 
ældre end de omkringliggende rødel-arealer. Rødelle-skoven er endvidere afskåret af 2 grøfter mod hhv. 
vest og syd.

Parcel A – vestlige parcel
Arealet udgør ca. 1.500 m2.
Skoven er domineret af genvækst af rødel, som tidligere har været skåret ned, senest ca. 5.-10 år siden, jf. 
foto på bilag 4.

Parcel b-østlige parcel
Arealet udgør ca. 1.600 m2.
Skoven er domineret af genvækst af rødel, som tidligere har været skåret ned, senest ca. 25-30 år siden, jf. 
foto på bilag 5.

Formålet med rydningen er at udvikle mindre arealer med rigkær og sikre et større græsningsareal.

Det fremgår i øvrigt af Natura 2000-planen for området, at etablering af nye rigkærsarealer bør prioriteres 
forud for bevarelsen af yngre rødelle-arealer, som er opstået som følge af manglende græsning.

Etablering af rigkær vil endvidere kunne bidrage til opfyldelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes handleplan 
for N2000-området, hvoraf det fremgår, at der ønskes en udvidelse af arealet med rigkær.

Det vurderes at rydningen af de 2 parceller bidrager til fredningens formål om at sikre opretholdelse og 
forbedring af de naturhistoriske og landskabelige værdier. 

Der søges på den baggrund om tilladelse til:
 Rydde arealer med habitatnaturtypen rødel/elleskov
 Reducere lovskovsarealet, jf. fredningens § 7, i det omfang det pågældende areal vurderes til at have 
været løvtræ areal på fredningskendelsens tidspunkt.

Ad 4 Fældning af ahorn

Det fremgår af kortet fra fredningskendelsen, at et mindre areal i ”den store skov mellem stuehus og søen” 
er registreret som eng, jf. nedenstående kort (rød cirkel).
…

Det fremgår videre af fredningens § 7, at ”de på fredningskortet viste engarealer ikke må omlægges, 
jordbehandles, gødskes eller sprøjtes”.



Engarealet indgår i det areal, som er udpeget som Natura 2000 habitatnaturtype rødelle/aske skov, jf. bilag 
3.

Engarealet har gennem en årrække ikke været plejet (græsset eller slået) og er reduceret i bredde som 
følge af opvækst af især ahorn. Et kig ind på engstykket fra vest er vist på bilag 6.

Engarealet ønskes inddraget i græsning/naturplejen på ejendommen. Udover afgræsning/slæt kan 
engarealet tjene som korridor for kreaturer mellem græsningsarealer øst og vest for det mindre vandløb 
som løber fra vestkanten af stuehus/have og ud mod Arreskov Sø. Vandløbet fremgår af bilag 1.

Der søges på den baggrund tilladelse til:
 At fælde kanttræer af ahorn m.m.

Den omtrentlige placering af det ansøgte er vist med rød farve på kortet.

Fredningen

Området ligger inden for fredningen af Arreskov Sø, der blev fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 24. 
maj 1995. Fredningen indeholder følgende bestemmelser af relevans for sagen:

”§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål, at sikre opretholdelse og forbedring af de naturhistoriske, 
naturvidenskabelige, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer, samt at 
regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 

§ 2. Bevaring af området m.v.



Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring er påbudt 
eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 10. Fredningen er ikke 
til hinder for naturgenopretningsprojekter i Bredholtområdet. 

§ 5. Terrænændringer m.v.

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller 
foretages opfyldning, planering, afgravning eller henkastning af affald.

Terrænændringer kan dog efter Fredningsnævnets forudgående tilladelse foretages til gennemførelse 
af denne kendelses bestemmelser samt i forbindelse med naturpleje og naturgenopretning.

Jord- og stendiger må ikke fjernes eller beskadiges. Eksisterende diger kan istandsættes og 
vedligeholdes.

§ 7. Dyrkede arealer.

Skovarealet må ikke udvides eller reduceres uden fredningsnævnets tilladelse.

Eksisterende løvtræsarealer skal opretholdes.

§ 8. Offentlighedens adgang.

Eksisterende veje må ikke udvides, omlægges eller nedlægges. Der må ikke anlægges nye veje i 
området bortset fra veje, der tjener landbrugs- eller skovbrugsdrift, og som følger det naturlige 
terræn.

Den adgang til færdsel og ophold, der tilkommer offentligheden i henhold til naturbeskyttelseslovens 
kapitel 4, udvidedes således, at offentligheden har ret til færdsel til fods i overensstemmelse med 
naturbeskyttelseslovens regler på et stisystem som angivet på fredningskortet. Det bemærkes, at 
stiforløbet ved matr.nr. 3a Gerup By, Brahetrolleborg er lagt udenfor fredningsområdets 
afgrænsning, idet stiforløbet følger allerede eksisterende markveje.

§ 9. Naturpleje.

Fyns Amtskommune har som plejemyndighed ret til 

- at fortage naturpleje af ikke-statsejede udyrkede arealer, til opfyldelse af fredningens formål, f.eks. 
ved afgræsning, slåning, rørskær og fjernelse af selvsåning,

- at overtage driften af enge og udyrkede arealer, hvis driften opgives af ejeren.

Det påhviler Fyns Amtskommune

- at anlægge og vedligeholde den på fredningskortet viste sti for så vidt angår stiføringen over 
privatejet areal, 

§ 10. Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2 – 9, når det ansøgte ikke vil 
stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.”



Høring

Miljøstyrelsen har ved mail af 19. oktober 2018 blandt andet udtalt:

Ud fra fredningskortet vurderer Miljøstyrelsen at det berørte skovareal har en signatur af løvskov samt 
eng/overdrev.

Styrelsen gør opmærksom på afgørelse i dispensationssag af 11-12-2000 om at lade skov overgå til 
græsningsareal i fredningen af Arreskov Sø. Afgørelse i dispensationssag af 11-06-2017 har også lignende 
karakter. 

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 121. (fuglebeskyttelsesområde nr. 78 og 
habitatområde nr. 105)

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 78:

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 105:

Faaborg-Midtfyn Kommune har vurderet ansøgningens påvirkning af natura 2000-områdets 
udpegningsgrundlag, og Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til dette.
…”

Faaborg-Midtfyn Kommune har udtalelse af 13. september 2018 fremsendt ved mail af 24. september 2018 
blandt andet udtalt:

”…
Øvrige godkendelser



Etablering af søerne kræver tilladelse efter planloven § 35. Den ene af søerne er desuden beliggende 
indenfor sø-beskyttelseslinjen til Arreskov Sø og kræver derfor en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 
16.

Flytningen af stien kræver en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 26 a om nedlæggelse af 
gennemgående veje og stier.

Rydning af ikke fredsskovspligtige arealer indenfor Natura-2000 områder er omfattet af anmeldeordningen 
for Natura-2000 områderne. En rydning skal derfor godkendes af kommunen inden rydningen kan foregå jf. 
naturbeskyttelseslovens § 19 b.

Kommunens vurdering af projektet.

Etablering af vandhuller:
Vandhullerne ønskes etableret på dyrkningsjord i nærheden af Arreskov Sø.

Etablering af vandhullerne vurderes, at vil medvirke til at forbedre forholdene for stor vandsalamander, 
spidssnudet frø og springfrø der alle er optaget på Habitatdirektivets Bilag IV. Alle 3 arter forekommer i 
rimelige bestande i lokalområdet og Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem de senere år etableret og
oprenset en del vandhuller i lokalområdet for at forbedre forholdene for disse arter.

Faaborg-Midtfyn Kommune er derfor indstillet på at meddele dispensation efter planloven samt efter 
naturbeskyttelseslovens § 16.

Flytning af sti/markvej:
Der er tale om en mindre flytning af en sti og markvej som ønskes foretaget dels for at flytte stien lidt væk 
fra stuehus og driftsbygninger og dels for at fjerne en del af den gående færdsel fra markvejen hvor der 
køres med landbrugsmaskiner. Samlet set vurderes det at flytningen ikke vil forringe muligheden for en 
rekreativ udnyttelse af sti og markvejssystemet i området. Kommunen er derfor indstillet på at meddele 
godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 26a.

Rydning af ahorn og elleskov:
Begge de arealer der ønskes ryddet er kortlagt som elle – askeskov i statens kortlægning af 
habitatnaturtyper. 

Det vestlige areal består af et areal der indtil for ca. 20 år siden lå som mere eller mindre lysåben eng. 
Arealet er gennem de seneste ca. 20 groet til – primært i ahorn. Det vurderes derfor ikke at dette areal er 
en habitatnaturtype. En rydning af ahorn i dette område vil medvirke til at genskabe den oprindelige eng.

De 2 østlige arealer består af arealer der har været ryddet flere gange. En del af dette areal er relativt 
lysåbent under begyndende tilgroning. Den resterende del af arealet har været ryddet i slutningen af 
1980´erne og er under tilgroning – primært med rødel. Der er således tale om meget unge bevoksninger af 
rødel med en begrænset naturværdi. Arealerne ned til Arreskov sø på begge sider af bevoksningen består 
af tilgroede rigkær og der er endog meget artsrige rigkær ganske tæt på arealet. Det vurderes derfor at 
arealet har et stort potentiale for at kunne genskabes som artsrige rigkær.

Af Natura2000 planen for området fremgår det at der skal genskabes rigkær indenfor habitatområdet samt 
at rigkær har højere prioritet end elle- askeskov. Da der er tale om ganske unge bevoksninger af elleskov 
med et begrænset naturindhold vurderes det samlet set, at en genskabelse af rigkær i området vil 
medvirket til at opfylde målene i Natura2000 planen. Kommunen er derfor indstillet på at meddele 
tilladelse til rydningerne.



Samlet anbefaling.
Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes anbefaling at der meddeles dispensation til
projektet.
…”

Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg -Midtfyn har i mail af 16. oktober blandt andet udtalt:

”…
Danmarks Naturfredningsforening i Faaborg-Midtfyn nærer tillid til, at den ansøgte ændring i fredningen på 
Søbovej 7, Korinth, 5600 Faaborg, tilhørende skovrider Jakob Harrekilde, vil forbedre naturkvaliteten og 
stiforløbet. Derfor fuld accept fra DN.
…”

Dansk Ornitologisk Forening, Faaborg Midtfyn og Friluftsrådet, Sydfyn har valgt ikke at udtale sig,

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Et enigt fredningsnævn finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål om blandt andet at sikre 
opretholdelse og forbedring af de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier.

Fredningsnævnet finder endvidere efter det oplyste, at det ansøgte medvirker til at opfylde målene i 
Natura 2000 planen for området og forbedrer forholdene for fauna omfattet af Habitatdirektivet. 

Fredningsnævnet har herved blandt andet lagt vægt på det oplyste om, at det vestlige areal med ahorn- og 
elleskov ikke vurderes at være en habitatnaturtype, hvorfor en rydning vil medvirke til at genskabe den 
oprindelige eng, samt at der på de østlige arealer er tale om ung bevoksning med rødel, som vurderes at 
have begrænset naturværdi, mens der vurderes at være et stort potentiale for at kunne genskabe artsrige 
rigkær i området. 

Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at det af Natura 2000 planen for området fremgår, at der skal 
genskabes rigkær inden for habitatområdet, samt at rigkær har højere prioritet end elle- og askeskov.
 
På denne baggrund og da den ansøgte flytning af sti og markvej, som må anses for at være en mindre 
flytning, ikke findes at forringe muligheden for offentlig adgang og rekreativ udnyttelse af stisystemet, 
meddeler et enigt fredningsnævn dispensation i overensstemmelse med det ansøgte.

Herefter og efter det af Faaborg-Midtfyn Kommune og Miljøstyrelsen oplyste er naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og stk. 3 ikke til hinder for den meddelte dispensation. 

Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

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 til på www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere 
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.

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 og www.nmkn.dk.

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.nmkn.dk/


Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
Formand









FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
på vegne af lodsejer 
 
 
 
 

Afgørelse af 19. september 2022 
 
Dispensation til rydning af ellesump og genskabe rigkær ved Arreskov Sø 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har ved mail af 20. april 2022 fremsendt en ansøgning på vegne af lodsejer om 
dispensation til at rydde en ellesump og genskabe et rigkjær på matr.nr. 16c og 16d, Fleninge By, 
Brahetrolleborg på adressen Fleningevej 14, 5600 Faaborg. 
 
Sagsfremstilling 
 
I den udaterede ansøgning, der indeholder et oversigtsfoto af det pågældende område, oplyses blandt 
andet: 
 
”… 
Vi ønsker at etablere en/et rigkær på den fredede del af de to matrikler, 16c og 16d, Fleninge By, 
Brahetrolleborg med henblik på at understøtte naturtypen og ligeledes forskønne området, der i dag 
fremstår som et utilpasset elleområde. Evt. affald mm. vil blive fjernet i forbindelse med projektet. 
 
Planen er at rydde området for hovedparten af opvækst og kun efterlade enkelte solitærtræer på området. 
Trærødderne skal knuses til under jordhøjde for herved at minimere risikoen for fremtidig opvækst og for 
at fremme opvæksten af græs og urtedække. 
 
Området skal efterfølgende plejes ved hjælp af græsning, og der vil således være behov for at hegne det 
areal, som skal indgå i rigkærsområdet. Arealet fremstår velegnet til græsning, da der ikke er tale om 
decideret sort- og sumpet jord. Rydningen af opvækst kan således foregå uden større strukturskader og 
negativ påvirkning af området.  
 
Hegningen skal gå helt til søkanten af Arreskov Sø. For at sikre en hensigtsmæssig pleje af det fremtidige 
område, vil den nuværende adgang til søbredden blive flyttet således, at ”afstikkeren” fra den offentlige sti 
(som ikke påvirkes af nærværende projekt) flyttes, således at det ligger i skel/hegn til Jacob Harrekiles 
ejendom/skovgræsningsareal (mat.nr. 16h). Det er ikke planen med projektet at, offentligheden skal 
hindres adgang til det opstillede borde-bænkesæt. 
 
I forbindelse med etablering af projektet vil der ligeledes blive etableret et læhegn/hæk langs den 
offentlige sti og ”Spejdermarken” (matr.nr. 16c). På nuværende tidspunkt er det kun tilfældet på en del af 
strækningen. 
…” 
 
Af Natura 2000-plan 2010-2015 for Natura 2000-område 121 Arreskov Sø fremgår blandt andet om 
formålet med planen: 
”… 
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Overordnet målsætning for Natura 2000-området 
I Arreskov Sø-området er der specielt fokus på søen som levested for en lang række fuglearter samt rigkær 
og kalkoverdrev, som er truede naturtyper.  
 

 Det overordnede mål for området er at:  
… 
Områdets artsrige rigkær prioriteres højt. Naturtypens areal øges, og der skabes sammenhæng mellem 
forekomsterne, hvor det naturmæssigt er muligt. 
… 
Konkrete målsætninger for naturtyper og arter  
Der opstilles følgende konkrete målsætninger, som fastlægger de langsigtede mål for naturtyper og arter i 
Arreskov Sø: 
… 

 Arealet med rigkær udvides med ca. 25 ha, så de nuværende forekomster om muligt udvides og 
sammenkædes. 
… 
Modstridende interesser 
… 
Øgning af arealet med rigkær kan måske betyde en indskrænkning af arealet af habitatnaturtyperne 
skovbevokset tørvemose og elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld, som er opstået ved tilgroning af 
tidligere lysåbne enge og moser. Hvor der er tale om meget unge skovbevoksede tørvemoser og elle- og 
askeskove, som enten er plantede eller opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne rigkær, prioriteres 
hensynet til at skabe større sammenhængende arealer med rigkær. Gamle og veludviklede forekomster af 
elle- og askeskove og skovbevoksede tørvemoser skal dog som hovedregel bevares. 
… 
Rydning af skovbevoksede tørvemoser og elle- og askeskove til genskabelse af rigkær kan ske under 
forudsætning af, at arealet af de to skovnaturtyper opretholdes på nationalt biogeografisk niveau. 
…” 
 
 
 

 
Den omtrentlige placering af det ansøgte er vist med blå stiplet linje. Fredningen er vist med skravering og 
Natura 2000 Område nr. 121 (Habitatområde nr. 105 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 78) Arreskov Sø er 
vist med tern. 



 
Fredningen 
 
Området ligger inden for fredningen af Arreskov Sø, der blev fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 24. 
maj 1995. Fredningen indeholder følgende bestemmelser af betydning for sagen: 
 
”… 
§ 1.  Fredningens formål.  
 

Fredningen har til formål, at sikre opretholdelse og forbedring af de naturhistoriske, 
naturvidenskabelige, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer, samt at 
regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 
 

§ 2.  Bevaring af området m.v.  
 

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er påbudt 
eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 10. Fredningen er ikke 
til hinder for naturgenopretningsprojekter i Bredholtområdet. 

… 
 
§ 5.  Terrænændringer m.v. 
 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller 
foretages opfyldning, planering, afgravning eller henkastning af affald. Terrænændringer kan dog efter 
Fredningsnævnets forudgående tilladelse foretages til gennemførelse af denne kendeIses bestem-
melser samt i forbindelse med naturpleje og naturgenopretning. 

… 
§ 8.  Offentlighedens adgang.  
 
 Eksisterende veje må ikke udvides, omlægges eller nedlægges. Der må ikke anlægges nye veje i 

området bortset fra veje, der tjener landbrugs- eller skovbrugsdrift, og som følger det naturlige 
terræn.  

 
 Den adgang til færdsel og ophold, der tilkommer offentligheden i henhold til naturbeskyttelseslovens 

kapitel 4, udvides således, at offentligheden har ret til færdsel til fods i overensstemmelse med 
naturbeskyttelseslovens regler på et stisystem, som angivet på fredningskortet. Det bemærkes, at 
stiforløbet ved matr. nr. 3a Gerup by, Brahetrolleborg samt ved matr. nr. 16 a Gerup by, 
Brahetrolleborg er lagt udenfor fredningsområdets afgrænsning, idet stiforløbet følger allerede 
eksisterende markveje. 

… 
§ 10. Dispensation.  
 
 Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2 - 9, når det ansøgte ikke vil 

stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50. 
…” 
 
Høring 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har i udtalelse af 19. april 2022 oplyst blandt andet: 
 
”… 



Ellesumpen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter 
tilstanden ikke må ændres. Området er ligeledes beliggende indenfor det internationale 
naturbeskyttelsesområde nr. 121 Arreskov Sø der er udpeget som hhv. Habitatområde H105 og 
Fuglebeskyttelsesområde F78. 
 
Af handleplanen for Natura 2000-området fremgår det at genskabelse af rigkær har forrang for yngre 
ellesump. Det fremgår samtidig at det oprindelige rigkærsareal skal fordobles. I lokalområdet omkring 
ejendommen er der forekomst af en række Bilag IV arter herunder hasselmus, stor vandsalamander og 
springfrø samt en række arter af flagermus. Der er ikke konstateret Bilag IV arter på selve arealet og det 
vurderes ikke at der er egnede levesteder for nogle af arterne. 
 
Området er besigtiget sammen med Catharina Reventlow-Mourier og Ib Laursen den 21. december 2021. 
Herudover er området registeret ved flere besigtigelser dels i forbindelse med statens kortlægning af 
habitatnaturtyper og dels i forbindelse med amtslige og kommunale besigtigelser. Området er således 
relativt velundersøgt.  
 
Hovedparten af området består af ellesump der er opstået som tilgroning af gamle rigkær langs Arreskov 
Sø. Tilgroningen er primært foregået siden 1945. Af flyfoto fra 1968-72 kan det ses at store dele af området 
allerede er tilgroet her. 
… 
Ud fra de ældste besigtigelserne i området (2001) kan det konstateres at området på dette tidspunkt 
bestod af en ung ellesump med en undervegetation med forekomst af mange arter tilknyttet rigkær. 
Herunder djævelsbid, kærsvovlrod, trævlekrone, hjertegræs, blågrøn star, hirsestar og maj-gøgeurt og der 
er stadig mindre rester tilbage af den hidtidige rigkærsvegetation. 
 
Det er kun ca. halvdelen af det område der ønskes ryddet der vil kunne blive til rigkær. Såfremt der skal 
genskabes rigkær på arealet vil det dog betinge at arealet dels efterbehandles så rød-el på arealet ikke 
skyder fra stubben igen. Det vil samtidig betinge at arealet fremadrettet afgræsses med kreaturer eller 
lignende. En drift af arealet forudsætter dog at der også er højereliggende arealer til rådighed, det 
anbefales derfor at rydde stort set hele arealet, således at der kan etableres en hensigtsmæssig afgræsning 
på arealet. 
 
Under forudsætning af fredningsnævnets godkendelse er kommunen indstillet på at meddele dispensation 
efter naturbeskyttelseslovens §3 til rydningen. Der vil dog i denne sag blive en række skærpede vilkår dels 
til efterbehandling af arealet og dels til den efterfølgende drift. Kommunen vil således stille som vilkår at 
stødene på arealet knuses ned til lige under terrænniveau for at hindre genvækst og dels at arealet holdes 
fri for opvækst i en årrække, samt at arealet plejes ved ekstensiv afgræsning uden brug af gødskning, 
sprøjtemidler eller egentlig tilskudsfodring. 
…” 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Et enigt fredningsnævn finder, at det ansøgte understøtter fredningens formål om at sikre opretholdelse og 
forbedring af de naturhistoriske og naturvidenskabelige værdier og derfor ikke strider mod dens formål. 
 
På denne baggrund, og da det ansøgte ligeledes understøtter formålet med den Natura 2000 plan, som 
området er omfattet af, meddeles der dispensation som ansøgt. 
 



Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke 
til hinder for den meddelte dispensation, ligesom fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke skader 
integriteten af Natura 2000 område nr. 121(Habitatområde nr. 105 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 78) 
Arreskov Sø. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
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 til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://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. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Afgørelse af 19. december 2022 
 
Dispensation til at udvide og renovere et vandhul 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har ved mail af 14. september 2022 på vegne af lodsejeren fremsendt en 
ansøgning om dispensation til at renovere og udvide et vandhul på matr.nr. 21d Ø. Hæsinge By, Ø. Hæsinge  
 
Sagsfremstilling 
 
Af ansøgningen ligeledes dateret den 14. september 2022 fremgår blandt andet: 
 
”… 

Projektet kort beskrevet  

Målet er at skabe egnede yngleforhold for bilag IV arterne springfrø og stor vandsalamander, der begge er 
opført på EU habitatdirektivets bilag IV, ved at sikre et levested med en naturtilstand, der er i 
overensstemmelse med deres krav til ynglelokaliteter.  
 
Det skal ske ved at renovere og udvide en mindre eksisterende sø, der er beliggende indenfor for matr.nr. 
21d Ø. Hæsinge By, Ø. Hæsinge. De enkelte tiltag er nærmere beskrevet i bilag 1 (ansøgning fra 
Naturstyrelsen) 

 

I forhold til fredningsbestemmelserne af 24 maj 1995 som afsagt af Naturklagenævnet søges om 

dispensation jf. § 10 til følgende tiltag: 

 

Af hensyn til bilag IV arterne søges om dispensation til at renovere og udvide søen på matr.nr. 21d Ø. 
Hæsinge By, Ø. Hæsinge. Søen skal ønskes udvidet fra sin nuværende størrelse på ca. 300 m2 til ca. 1.500 
m2. 
 
Det vil bl.a. omfatte rydning af pileopvækst i den eksisterende sø (plus fjernelse af rødder for at mindske 
genvækst), udjævning af stejle brinker, hindre tilførelse af uønsket næringsrig vand, udvidelse af søen med 
en stor lavvandet zone mm.  
 
Den nye lavvandede del af søen etableres ved at skrabe overjorden af i et ca. 30 cm tykt lag. Jorden vil blive 
lagt ud på den tilstødende græsmark i et ca. 30 cm tykt lagt, så det falder naturligt ind i terrænet. Der vil 
være tale om meget små terrænreguleringer både hvad angår afskrab udlægning af jord. 
 
Udvidelse af søen kræver dispensation fra § 5 om terrænændringer. Det fremgår således, at ”Der må ikke 
foretages terrænændringer …. Terrænændringer kan dog efter Fredningsnævnets forudgående tilladelse 
foretaget til gennemførelse af denne kendelses bestemmelser samt i forbindelse med naturpleje og 
naturgenopretning. 
…” 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-38-2022 
Dato: 19. december 2022 



 
Af udateret ”Forslag til forbedring af sø” udarbejdet af Amphi Consult og vedhæftet fremsendelsesmailen 
fremgår blandt andet; 
 
”… 
Forslag til indsats  
For at skabe væsentligt mere lysåbent vand til padder og insekter fjernes pilebuske i sø med rod.  
 
For at adskille klarvandet sø fra mere næringsrig oversvømmet skovbund, foreslås flg.: Terræn på den 
østlige brink hæves, hvor det er lavest op til 0,5 m. Terræn mod øst langs liggende poppel hæves op til 0,5 
m.  
 
For at skabe en stor lavvandet zone til gavn for opvækst af haletudser af springfrø og for at væsentligt at 
øge areal med submerse planter til æglægning for salamandre og for at få søen til at falde mere naturligt 
ind i landskabet fra den side hvor områdets gæster typisk vil se søen foretages flg.: Søen udvides med en 
lavvandet zone mod syd på omkring 800 m2 (N-S: 30 m, Ø-V: 25 m). Søens vestlige brink forbedres ved at 
fjerne det tidligere oplagte jord og endvidere udflade brinken over 5 m.  
 
Vandkvaliteten vurderes at være så god at en oprensning ikke er nødvendig. På et senere tidspunkt kan det 
overvejes at udvide søen med en lavvandet zone mod øst ved at fjerne muldlaget. I den nuværende 
situation er der en stor naturværdi i det stående døde og døende ved i den oversvømmede zone, hvorfor 
der ikke ændres noget på den side. 
 
For at mindske nedfald af blade i søen og mindske skygge lægges den tilbageværende poppel ned mod øst 
(skubbes med gravemaskine). Poplen vil nok alligevel vælte fordi udvidelsen af søen mod syd vil ødelægge 
rødderne på vestsiden af træet. Den opgravede jord ønskes placeret på samme matrikel. Jordbunden på 
stedet er sandet. Opgravet sand og grus vil blive spredt ud på den højereliggende del af græsmarken. 
Opgravet muld vil fortrinsvis blive brugt til at hæve terræn mellem søen og oversvømmelsen i den gamle 
skovbund. Sekundært vil muld også blive lagt ud på den høje del af græsmarken, dog adskilt fra sand og 
grus. Det ønskes at lægge sand/grus og jord ud så det indpasses i bakken og efterfølgende vil blive usynligt i 
det kuperede terræn. Der ønskes tilladelse til en lagtykkelse på op til 0,6 m for at skabe et væsentligt mere 
næringsfattigt og tørt område til gavn for urter og sommerfugle.  
 
Roser på vestsiden graves op og begraves i et dybt hul i jorden.  
 

  Der søges om dispensation fra paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven til at fjerne pilebuske i sø, samt at 
udflade brinker mod vest og syd. 

 

   Der søges om tilladelse fra Planloven til udvidelse af meget stejlkantet sø med omkring 800 m2 
lavvandet zone mod syd. 

 

 Der søges om dispensation fra fredningen ”Arreskov Sø” til at forbedre funktion for dyre- og planteliv 
og udseende af eksisterende sø. 

…” 
 
Af nedenstående udaterede oversigtskort vedhæftet fremsendelsesmailen fremgår størrelsen af den 
nuværende sø og udvidelsen som følge af det ansøgte. 
 



 
 
Af den medfølgende tekst til oversigtskortet fremgår blandt andet: 
 
”… 
Søen har i dag næsten lodrette brinker, men de vil blive gjort betydeligt fladere. Udvidelsen af søen vil blive 
lavvandet og vil delvist ligge i en lavning syd for, hvor der står vand om foråret. 
 
Den opgravede jord vil blive sorteret i to fraktioner: muld og sand/grus/ler. Jorden vil blive spredt ud på 
samme matrikel i et omkring 30 cm tykt lag. Den sandede/grusede del af den opgravede jord vil blive brugt 
til at skabe mere næringsfattig jordbund på højereliggende områder. 
…” 
 
Det fremgår af afgørelse af 11. september 2022 vedhæftet fremsendelsesmailen, at Faaborg-Midtfyn 
Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til det ansøgte. Af tilladelsen fremgår 
blandt andet: 
 
”… 
Afgørelse 
Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til de ansøgte 
tiltag på betingelse af: 
 
at  projektaktionerne udføres som beskrevet i ansøgningen - bilag 1 
 
at     afgravet materiale og nedskåret pil og opgravede rødder ikke henlægges på arealer omfattet af §3 i 

naturbeskyttelsesloven 
 



at  hældningen på de nye søbredder skal minimum være i forholdet 1:5 
 
at    vanddybden må ikke være dybere end den oprindelige dybde i den eksisterende sø 
  
at    der ikke efterlades varige spor på søbrinkerne fra kørsel med maskiner 
 
at    der ikke må udsættes fugle, fisk eller andre dyr i eller ved søen 
 
at    der ikke må fodres, opsættes andehuse eller tæt hegn eller andre specielle indretninger i eller ved 

søen. Der kan opstilles sædvanligt kreaturhegn omkring søen 
 
at    der ikke må plantes træer eller buske umiddelbart omkring søen 
 
at    hvis der under gravearbejdet findes fortidsminder, skal gravearbejdet indstilles og Øhavsmuseet skal 

kontaktes 
… 
Med denne afgørelse er det samtidig vurderet, at det tilladte ikke vil få negativ indflydelse på Natura 2000 
området og dets arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget. Det samme gælder arter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV. 
… 
Oprensningen af søen skal foregå i perioden 15. oktober - 15. februar, for at tage mest muligt hensyn til 
dyrelivet i den eksisterende sø.  
… 
 
Begrundelse 
Faaborg-Midtfyn Kommunen har lagt vægt på, at det tilladte er tilrettelagt, så det sikre, at søen bliver et 
egnet levested for det naturtypekarakteristiske dyre- og planteliv for sø. Hertil kommer, at projektet har et 
klart naturforbedrende sigte specielt til gavn for arterne springfrø og stor vandsalamander, der er opført på 
EU´s habitatdirektiv bilag IV, uden at det har negativ konsekvens for habitat- og fuglebeskyttelsesområdets 
udpegede arter og habitatnaturtyper.  
 
Endvidere er der lagt vægt på, at tiltagende skal skabe varige naturforbedringer, der bl.a. sikres ved, at 
området fremadrettet vil blive plejet ved afgræsning. Projektet har derfor et generelt naturforbedrende 
sigte, og vil gavne biodiversiteten bredt i området. Det vurderes bl.a. at ville kunne gavne engfugle som 
bekkasin og vibe samt skæv- og sumpvindelsnegl. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har desuden lagt vægt på, at projektet udføres i samarbejde med 
professionelle fagpersoner og med inddragelse af eksperter således, at projektet gennemføres ud fra bedst 
tilgængelige viden om etablering af ny natur under hensyntagen til eksisterende naturforhold og 
levesteder. 
 
Det ansøgte naturprojekt strider ikke mod Natura 2000-områdets forvaltning og strider derfor ikke mod 
gældende planlægning for området, herunder også Habitatbekendtgørelsens regler for administration af 
Natura 2000 områder. 
… 
Sagens indhold 
… 
Projektet vil ikke påvirke omhandlende Natura 2000-område negativt. Omhandlende sø ligger indenfor 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 78 og udenfor habitatområde nr. 105. Projekt vil ikke have negativ indflydelse 
for fugle på udpegningsgrundlaget, hverken som yngle (Y) eller fouragerings eller rasteområde (T), hvilket 
omhandler følgende fugle: 
 



Rørdrum (Y), Grågås (T), Skeand (T), Troldand (T), Havørn (TY), Rørhøg (Y) Hvepsevåge (Y), Trane (Y), 
Fjordterne (Y,) Rødrygget tornskade (Y) 
 
Søen ligger uden for habitatområde nr. 105, der er en del af Natura 2000-området, hvor der bl.a. er skæv- 
og sumpvindelsnegl på udpegningsgrundlaget.  Det vurderes at projektet vil kunne medvirke til at skabe 
gunstig bevaringsstatus for begge disse arter ved at skabe egnede levesteder. De lever begge på våde 
lokaliteter med bevoksninger af forskellige stararter såsom stiv star eller kærstar, høj sødgræs, 
pindsvineknop og dunhammer, og hvor vandet står lige omkring jordoverfladens niveau. Det kan være 
fugtige enge og krat eller frodige rigkærenge med højtvoksende star-arter. Hvad angår tørre lokaliteter, 
findes de ofte på græsbevoksede åbne arealer.  
 
Den slags habitater vil være en del af overgangszonen mellem søens flade brinker og omkringliggende 
græsarealer, der vil blive forøget betragteligt ved at udjævne eksisterende brinker og ved at udvide søen 
med en stor fladvandet zone. 
 
Søens nuværende tilstand 
Den eksisterende sø fremstår med klart vand og bunden er sandet/gruset. Der er bl.a. observeret 
vandnymfer og vårfluelaver samt ægklumper fra springfrø (billede 5) og set grønfrø. Der er egnede 
undervandsplanter til æglægning for både stor og lille vandsalamander, der begge vurderes at leve i 
området. Den er under tilgrong med pil (billede 2) og fremstår med stejle brinker. 
 
Søens omgivelser er græsmark og skov og derfor meget velegnet for springfrø og stor vandsalamander. 
Søens nuværende brinker er næsten lodrette og der vokser pilebuske i og ved søen.  
 
Søen ønskes udvidet til en størrelse på ca. 1.500 m2 mhp. at skabe en åben vandflade med en stor 
lavvandet zone til gavn for opvækst af haltudser af springfrø samt øge arealet med submerse planter til 
æglægning til salamandre. forbedret vandkvalitet og samtidigt gøre søen til et velegnet levested for de 
naturligt tilhørende planter og dyr.  
 
Det opgravede materiale vil blive bragt ud på den tilstødende græsmark, der ikke er omfattet af §3 i 
naturbeskyttelsesloven, i et ca. 30 cm tykt lag. 
 
Natura 2000 og bilag IV-arter  
Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De 
planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 
og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig 
påvirkning på et Natura 2000-område.  
 
Det er kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil have 
indflydelse på Natura 2000 området, hvori søen er beliggende. De nærmest beliggende Natura 2000-
områder er, Natura 2000-område nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, Natura 2000-
område 240 Svanninge Bakker og Natura 2000-område nr. 120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg der 
ligger hhv. ca. 2,4, 2,7 og 3 km fra søens placering. Renovering, udvidelse og fjernelse af vedopvækst ved 
søen har ingen effekt på disse Natura 2000- områder. 
 
I lokalområdet omkring Arreskov Sø er der konstateret forekomst af Springfrø og Stor vandsalamander, der 
begge er opført på habitatdirektivets bilag IV over strengt beskyttede arter. Springfrø benytter den 
nuværende sø som yngle- og fourageringsområde. Det gør Stor vandsalamander sandsynligvis også, da 
tilstanden er til det, at de vil kunne leve der.  
 
Efter renovering og udvidelse af søen vil området være forbedret markant som fouragering og 
ynglelokalitet for bilag IV arterne Stor vandsalamander og springfrø. 



 
Kommunens vurdering: 
Det er kommunens vurdering, at det vil være en væsentlig forbedring af søen, hvis man fjerner pil i og 
omkring søen samt udjævner de stejle brinker. Det samme gælder udvidelse af søen.   
 
På sigt vil der udvikles et naturtypekarakteristisk plante- og dyreliv og dermed være til stor gavn for planter, 
insekter, padder og fugle knyttet til mindre søer.  
 
Det er derfor kommunens vurdering at det overordnet set vil skabe en mere divers sø med et forbedret 
naturindhold. Samlet set vurderes det derfor, at naturtypen sø som helhed vil blive forbedret, og der derfor 
er grundlag for at meddele dispensation til det ansøgte under forudsætning af opfyldelse af en række 
vilkår. 
…” 
 

 
På kortet er den omtrentlige placering vist med en blå prik. Fredningen er vist med gulstreg og skravering. Natura 
2000 område nr. 121 (Habitatområdenr. 105 og Fuglebeskyttelsesområdenr. 78) Arreskov sø. 

 
Fredningen 
 
Området ligger inden for fredningen af Arreskov sø, der blev fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 24. 
maj 1995. Afgørelsen har følgende bestemmelser af betydning for sagen: 
 
”… 
§ 1.  Fredningens formål.  
 

Fredningen har til formål, at sikre opretholdelse og forbedring af de naturhistoriske, 
naturvidenskabelige, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer, samt at 
regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 
 

§ 2.  Bevaring af området m.v.  



 
 Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er 

påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 10. 
Fredningen er ikke til hinder for naturgenopretningsprojekter i Bredholtområdet. 

… 
§ 5.  Terrænændringer m.v. 
 
 Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller 

foretages opfyldning, planering, afgravning eller henkastning af affald. Terrænændringer kan dog 
efter Fredningsnævnets forudgående tilladelse foretages til gennemførelse af denne kendeIses 
bestemmelser samt i forbindelse med naturpleje og naturgenopretning. 

… 
§ 6.  Sø, vandløb, mose, krat og rørsump. 
… 
 Tilstanden i moser og vandhuller må ikke forringes. 
… 
§ 10.  Dispensation.  
 
 Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2 - 9, når det ansøgte ikke vil 

stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.  
…” 
 
Høring 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har som tilsynsmyndighed i ansøgningen udtalt: 
 
”Fredningens formål er bl.a. at sikre opretholdelse og forbedring af de naturhistoriske, naturvidenskabelige, 
landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer…jf. § 1 i fredningen.  
 
Kommunen vurderer, at der er tale om et naturforbedrende projekt, der i høj grad er med til at opfylde 
fredningens formål, jf. ovenstående.  
 
Kommunen kan derfor anbefale Fredningsnævnet for Fyn at meddele dispensation til det søgte”.  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Denne sag er afgjort på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Således som det ansøgte er beskrevet, er det i overensstemmelse med fredningens formål om at 
opretholde og forbedre de naturvidenskabelige værdier. Det vurderes samtidig, at det ikke vil have en 
negativ påvirkning i forhold til de øvrige formål med fredningen; at opretholde og bevare de 
naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier. Fredningsnævnet finder på denne baggrund, at 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 
 
Det ansøgte er et af de formål, der udtrykkeligt er nævnt i fredningens § 5, som kan begrunde en 
dispensation fra bestemmelsens forbud mod terrænændringer og vil efter det oplyste alene medføre en 
ringe terrænændring. Det vil endvidere efter det oplyste ikke forringe tilstanden i søen, jf. fredningens § 6.  
 
På den anførte baggrund og da det ansøgte, således som det er beskrevet og sammen med de betingelser 
der er fastsat i Faaborg-Midtfyn Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, vurderes at blive 



etableret med hensyntagen til bestående natur i området, meddeler et enigt fredningsnævn tilladelse som 
ansøgt. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune Odense Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den meddelte dispensation, ligesom fredningsnævnet vurderer, at det 
ansøgte ikke skader integriteten af Natura 2000 område nr. 121 (Habitatområdenr. 105 og 
Fuglebeskyttelsesområdenr. 78) Arreskov sø eller af de øvrige nærliggende natura 2000 områder. 
 
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 til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://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. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 
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