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Begæringen om fredning

Fredningsnævnet bekendtgjorde den 6. januar 1999, at Darunarks Naturfredningsforening i
medfør afnaturbeskyttelseslovens § 33 havde rejst sag om fredning af del af Agernæs Stor-
skov, beliggende i Otterup kommune.

Forslaget omfatter matriklerne: Del af matr. nr. l-e Egebjerggård Hgd., Krogsbølle, og del
af matr. nr. l-h smst. Forslaget omfatter i alt 49,9 ha inddelt i 8 delområder.

Fredningsbegæringen var hovedsagelig begrundet i, at man ønskede at bevare og forbedre
fredningsområdets karakteristiske og særegne insektfauna og videreudvikle den værdifulde
egedominerede løvskov.

Ejendommen ejes af Egebjerggård AIS, Alleen 10, 5450 Otterup.

Problemerne under sagens forløb har hovedsagelig været, at der skulle udarbejdes et nyt fred-
ningsforslag, hvilket blev lavet af Fyns Amt, efter at amtet var indtrådt i sagen som medsags-
rejser. Herudover har der været en del møder med lodsejeren og forhandlinger vedrørende
mulighederne for at indgå en skovaftale i stedet for at frede ejendommen. Skov- og
Naturstyrelsen har imidlertid anført, at skovaftale ikke er et velegnet instrument i denne sag
og henvist til, at freGning er en bedre løsnmg.

Beskrivelse

Baggrunden for forslaget om fredning af deje af Agernæs Storskov

Sagsrejsern~ har om baggrunden for fredning af dele af Agernæs Storskov oplyst:

Agernæs Storskov består i dag'overvejende ?f ældre hugstTTlodneløvtræsbevoksninger. Den
del der øm,kes fredet, er domineret af egebevoksninger med en undervegetation af kristtorn.
Ud af de 49,9 ha der ønskes fredet, er 20 ha bevokset med eg eller af egedomineret skov.

Gamle kort viser, at dele af Agernæs Storskov har været bevokset i flere hundrede år, og
antagelig har dele af området båret skov, siden skoven indvandrede efter Istiden. Der findes
optegnelser, som godtgør, at skoven allerede var domineret af eg i 1826, idet den på den tid
blev takseret af e. D. Oppermann. Skoven har derfor en lang kontinuitet som egedomineret
skov, hvilket er afgørende for, at den udviklet en stor mangfoldighed naturmæssigt. På
udskiftningskortet fra 1781 og 1783 over området er langt hovedparten af området vist med
skovsignatur og bærer navne som "Peter Sørens Skov", "Gampekiærs Eng" og "Lelund",
formentlig har området allerede på dette tidspunkt været bevokset med eg. Jordbunden i
området er præget af et meget tykt lag humusholdig, sort jord (1 meter) oven på en lerholdig
sandjord og med en relativ høj grundvandsstand - alt sammen forhold, der favoriserer eg.

Insektin teresser

Agernæs Storskov er en meget artsrig insektlokalitet. Det skyldes 2 forhold. For det første
er områdets beliggenhed umiddelbart ud til kysten. Kystnære lokaliteter rummer alt andet li-
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ge som regel flere arter end tilsyneladende tilsvarende lokaliteter inde i landet. Dette skyl-
des bl.a., at mikroklimaet er anderledes for kystlok~liteter end for lokaliteter inde i landet.
For det andet har skoven i området i sig selv store kvaliteter i forhold til insektlivet,
herunder især den gamle egeskov, skovens struktur med lysåbne partier og den ikke for
intensive drift. Også tilstedeværelsen af dødt ved er et stort plus i forhold til insekter.

Agernæs Storskov er en af de meget få velbevarede, større egeskovslokaliteter i Fyns Amt. I
en registrering af de 45 vigtigste sommerfuglelokaliteter iFyns Amt optræder Agernæs Stor-
skov som den højest værdisatte. Lokaliteten rummer 19 rødlistede arter samt en række
gullistede og regionalt sjældne storsommerfuglearter. Hertil kommer en række småsommer-
fuglearter, hvoraf en betydelig del må antages at blive rødlistearter, når en rødliste
udarbejdes for denne gruppe.

Blandt sommerfuglene kan specielt nævnes ~emapogon Falstriella, som er meget sjælden
på verdensplan og sjælden i Danmark med kun enkelte lokaliteter og ro individer. Danmark
har et særligt ansvar for denne art, fordi en væsentlig del af populationen ud fra det
nuværende kendskab til arten findes her i landet. Arten synes i Danmark at være knyttet til
kystnære skove med gamle egebevoksninger.

De i dette fredningsforslag foreslåede tiltag har til formål at fastholde og udbygge
naturtypen ekstensi it drevet egeskov med særligt henblik på at fastholde og underbygge
områdets kvaliteter for insektarter.

Sagsrejserne har oplyst, at der sammenfattende er tungtvejende grund til at søge at bevare
og beskytte områdets naturværdier.

Botaniske forhold

Fy11S Amt har registreret de uotaIliske interesser indenfor området. De største botaniske
interesser findes i partier med ask og hassel samt i portier med ege/birkeskov med kristtorn
som undervækst. Der er fundet bemærkelsesværdige arter som kongebregne samt vel-
lugtende agermåne. Endvidere vokser i området orkideerne skovfugllæbe og ægbladet
fliglæbe.

Andre forhold

Skovens rekreative og landskabelige værdier er tillige blandt de væsentligste på Fyn.

De hugstmodne bevoksninger af eg og bøg er imidlertid på sigt truet af renafdrift, hvorved
såvel de entomologiske som de landskabelige værdier vil gå tabt for eftertiden, såfremt der
ikke foretages fredning efter sagsrejsernes opfattelse.

Sagsrejserne har vurderet, at en fredning kan sikre, at insektfaunaens eksistensgrundlag
bevares og forbedres ved, at der til stadighed i området er gammel egeskov. Det er samtidig
en enestående mulighed for at bevare en lidt større naturskovpræget egeskov.

Planstatus
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Forslagets område ligger i henhold til regionplan 2001-2013 i "særligt biologisk interesse-

område" og i "særligt landskabelig/geografisk beskyttelsesområde" inden for "et større sam-
menhængende landskabsområde". Hele området ligger i landzone undergivet fredskovs-
pligt.

Beskrivelse af de 8 delområder

Delområde l

Delområdet omfatter: Afdeling 8. litra i,j. (I alt 3,38 ha).

Delområdet består af gammel egeskov af varierende tæthed. Generelt er delområdet ret
lysåbent og overvejende karakter afnaturskovlignende ekstensivt drevet egeskov. I den syd-
vestlige del af området findes underskov af planten cypres, mens den øvrige del af området
præges af spredt, selvsået underskov af birk m.m. Efter stormen i 1999 ligger der en større
mængde dødt ved (eg).

Generelt er delområdet af største betydning i entomologisk henseende, og det er levested for
en artsrig og sjælden insektfauna, der bl.a. omfatter den internationalt sjældne småsommer-
fugl Nemapogon Falstriella.

Der er intet aktuelt plejebehov for delområde l, bortset fra hurtig fjernelse af cypres.

Delområde 2

Delområdet omfatter: AfdelIng 7, liua h; afdeling 8, litra a,d. ( I alt 5,04 ha).

De lområdet består overvej ende af gammel egeskov af natursko vlignende karakter med
enkelte andet løvtræ, bøg og enkelte cypres. En mindre del af området - afdeling 8, Jjtra d -
udgøres af en jIlgre egekultur (1961). Om;:ådet er i særlig grad karakteristisk ved en
spontan og visse steder tæt forekomst afkristtorn som underskov. I entomologisk
henseende er delområde 2 særdeles værdifuld. Det huser en artsrig insektfauna, der specielt
er knyttet til den gamle egeskov. Den sydlige del af afdeling 8, litra a, fremstår som et
soleksponeret skovbryn og er af væsentlig betydning for en lang række dagaktive,
nektarsøgende insekter, der er afhængig af blomstrende kristtorn og nektarkilder. Dette
lysåbne skovmiljø er akut truet af den syd herfor plantede kultur af rødgran (afdeling 8, litra
h), da denne kultur i takt med træernes vækst inden for fa år vil medføre permanent skygge

-på stedet, med mindre der gribes ind.

Delområdet kræver ingen aktuel pleje, bortset fra hurtig fjernelse af cypres samt en
forbedring af ovennævnte lysforhold.

Delområde 3

Området omfatter: Afdeling 6, litra l (i alt 2,22 ha).

Området består udelukkende af gammel, højstammet egeskov, plantet i 1903. Enkelte ege er
faldet i forbindelse med stormen i 1999. Området er entomologisk værdifuld.
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Området kræver ingen aktuel pleje.

Delområde ~

Området omfatter: AfdelIng 7. litra k, l, m: afdeling 12, litra a, b; afdeling 13, litra a, b, c ( i
alt 10,25 ha).

Området består hovedsagelig af gammeL højstammet egeskov, plantet i slutningen af 1800-
tallet. Egeskoven er overalt karakteristisk ved en tæt underetage af cypres.

De store entomologiske kvaliteter i delområdet, der udgør en væsentlig af det samlede fred-
ningsområde, er knyttet til den gamle egeskov. Imidlertid forhindrer den tætte underskov af
cypres udviklingen af en naturlig skovbundsflora, som kunne være levested for en lang
række insektarter.

Udover rydning af cypresserne er der intet aktuelt behov for pleje idelområdet.

Delområde 5

Delområdet omfatter: Afdeling 6, litra c; afdeling 7, litra c, f; afdeliEg 8, litra b, c, e, f og g
(i alt 6,08 ha).

Området består henholdsvis afhelt unge eller yngre egekulturer og af kulturer afrødgran
eller sitkagran af varierende alder. Området er beliggende centralt inden for frednings-
området og adskiller delområderne 2 og 3 samt grænser over en strækning op til delområde
: ..
J 1"\.

Der er ingen væsentlige entomologiske interesser knyttet til delområdet i den nuværende til-
stand. Imidlertid udgør grallkulturerne, afdeling 7, litra c, f, og afdeling 8, litra h, en
betydelig barriere for insekternes spredning mellem de omkringliggende løvskovsarealer.
Disse grankulturer bør af hensyn til insekternes spredningsmuligheder konverteres til ege senest få år efter, at fredningen er endeligt gennemført.

Herudover er der intet aktuelt behov for pleje.

Delområde 5 A

Delområdet omfatter: Afdeling 6, litra a; afdeling 7, litra a, b, d, e, g, i, j ( i alt 8,54 ha).

Området består overvejende af gammel løvskov, hovedsagelig bøg. De ældste bøge er
ifølge bevoksningslisten fra 1861. Bøgeskoven fremstår med varierende tæthed. En mindre,
nyplantet, delvis mislykket kultur af eg - afdeling 7, litra d, er beliggende centralt. I lighed
med de øvrige delområder med gammel løvskov ses spredt, spontan opvækst af kristtorn.
Især er de ældste bøge værdifulde i entomologisk henseende. Ved afdrift bør efterlades
træer spredt over arealet i et antal af gennemsnitlig 4 pr. ha. Disse træer skal have lov at
sygne hen og forfalde. Skoven bør fornyes kontinuerligt ved afdrift af mindre arealer, højst
0.5 ha samlet ad gangen og med efterfølgende plantning af eg af dansk herkomst. Del-
område 5 A har en vigtig læskabende funktion i forhold til de bagved liggende områder
med gammel egeskov (delområderne 1,2 og 3). Området bør derfor ikke renafdrives.
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Delområde 6

Delområdet omfatter: Afdeling 8, litra h (i alt 2,76 ha).

Området består udelukkende af en kultur af rødgran. plantet i 1984. Området er beliggende
centralt mellem delområderne l. 2 og 4.

Grankulturen er uden entomologisk interesse og udgør en betydelig barriere for insekternes
spredningsmuligheder mellem de gamle egeskovsarealer. Derudover medfører granernes til-
tagende højde en særdeles uheldig skyggevirkning på den sydvendte, soleksponerede skov-
kant i delområde 2. Grankulturerneibevoksningerne foreslås derfor senest få år efter at
fredningen er gennemført afdrevet og tilplantet med eg.

Delområde 7

Området omfatter: Afdeling 12, litra c, d, e, f, g, h; afdeling 17, litra a, b, c, d, e, f, g (i alt
12,05 ha).

Delo:mådet grænser over en lang stlækning op til den nu opdyrkede "Skovmn~,e", der
tidligere var en af Fynsområdets fineste botaniske lokaliteter. Området uqgør fjen sidste nu
tilgrcede rest af "Skovmosen" og har med undtagelse af nogle mindre indplantede
grankulturer udpræget naturskovslignende karakter. Den vestlige del, som er b\~liggende i
afd\~ling 12, præges af næringsfattig tørvebund med blandet løvskov af birk, eg, bævreasp
m.m. Den østlige ende af delområdet er beliggende i afdeling 17 på næringsrig bund med træ-
:li1er SOlf. ask, eL :,irk og hassel. De ovennævnte kulturer af sitka- og rødgran finJ·~s langs
hele den sydlige kant af delområdet i afdeling 12 og adskiller dermed delområde 7 fra del-
område 4. Fra grankultureme <ikeren frøspredning til de naturskovslignende arealer i
df'lområdet med spredt opvækst af L n,5egraner til følge. Dette forhold udgør en alvorlig
trllssel mod del0mddets oprindelige naturskovslignende kara1{ter.

Sagsrejserne har oplyst, at område 7 er særdeles værdifuldt i entomologisk henseende, og
flere sjældne insektarter er fundet i området. Det er af afgørende betydning for delområdets
sjældne insektfauna, at den lysåbne, naturskovslignende karakter opretholdes, og at til-
groning med selvsåede graner effektivt forhindres.

Sagsrejserne har oplyst, at det er af hensyn til de store entomologiske interesser i området
vil være ønskeligt, at den spontane opvækst af rødgran og sitkagran fjernes hurtigst muligt,
og at de indplantede grankulturei renafdrives inden for få år efter, at fredningen er endelig
gennemført.

Sagens behandling

Efter modtag'elsen af fredningsbegæringen bekendtgjorde fredningsnævnet sagens rejsning
jf. naturbeskyttelseslovens § 37 i Statstidende og lokale aviser. Fredningsforslaget blev
endvidere fremsendt til de i § 37 nævnte personer til udtalelse.

Fredningsnævnet har herefter afholdt offentligt møde og foretaget besigtigelse flere gange



Side 7/14
af de foreslåede fredede arealer. Derudover har fredningsnævnet afholdt møder med sags-
rejserne og Skov- og Naturstyrelsen samt ejeren.

Som nævnt indtrådte Fyns Amt som medsagsrejser, og der blev af amtet udarbejdet et nyt
tredningsforslag efter forhandlinger med Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og
Naturstyrelsen og ejeren.

Af horingssvarene og de på moderne fremkomne synspunkter fremhæves:

Generelt har alle hørte myndigheder og organisationer anbefalet fredningen.

Lodsejeren har protesteret mod, at der sker fredning af området.

Danmarks Naturfredningsforening har som sagsrejser henvist til frednmgsforslaget og
yderligere fremhævet, at den omfattende redegørelse fra Entomologisk Selskab for Fyn er
en stærk dokumentation for insektinteresserne i området og en væsentlig begrundelse for
fredningen. Danmarks Naturfredningsforening har fremhævet, at man ved fredningen vil
for-
bedre insekt livet og fuglelivet og den enestående, gamle egeskov.

Danmarks Naturfredningsforening har fremhævet, at det er vigtigt med en god dialog me9
ejeren. Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at en skovlovsaftale kan bruges i
denne sag, idet fredningen taler om fredning af egetræer og derfor er meget langsigtet, og
derfor egner en skovlovsaftale sig ikke i denne sag. Agernæs Storskov er den største egetræs-
skov på Fyn.

Entomologisk Selskab på Fyn har fremhævet,. at Agernæs Storskov er den største, sammen-
hængerloe egeskov på Fyn med stor artsrighed af insekter. Storskoven er enestående rent
entomologisk, og derfor er det meget vigtigt, at fredningen gennemføres.

Fyns Amt har som medsagsrejser anf01t, at amtet anbefaler fredningen pil grund af de
entomologiske interesser i området. Agernæs Storskov er den vigtigste skov på Fyn rent
entomologisk. Endvidere forekommer der flere sjældne planter, bl.a. flere fredede orkide-
arter og bregner i skoven. Agernæs Storskov er det største sammenhængende naturskovs-
område af egetræer på Fyn. Endvidere er det også specielt, at skoven ligger så tæt ved
kysten.

Under sagen er det fra ejerens side bl.a. blevet fremhævet, at plejemyndigheden fra
fredningens start skal overtage hele plejen. Der er ingen interesse for ejeren'i at foretage
pleje, og der er intet incitament i det, fordi man ikke kan "høste frugten".

Fyns Amt har erklæret sig enig heri og anbefalet, at man overvejer ændringer af
bestemmelsen. således at plejen fra det tidspunkt, hvor i hvert fald afhugsten indenfor de
første par år er foregået, overgår til plejemyndigheden.

Skov- og Naturstyrelsell har anbefalet, at området fredes. Den bedste måde at sikre området
på er tredning, og det er en bedre måde end f.eks. skovlovsaftale. Områdets entomologiske
værdier er ganske veldokumenteret ved den foretagne undersøgelse, og der er således tale
om væsentlige, biologiske hensyn, der skal beskyttes. Herudover kommer den specielle ege-
skov, der også er en væsentlig begrundelse for gennemførelse af fredningen.
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Skov- og Naturstyrelsen har under sagens behandling foreslået, at bestemmelsen om forbud
mod opdræt og fodring af fugle udgår under henvisning til, at bestemmelsen ikke har til-
strækkelig effekt, da der ikke gælder tilsvarende bestemmelser for de tilstødende arealer,
hvor der altså fortsat kan ske opdræt og fodring af fuglevildtet. som kan indvandre til det

fredede område.

Endvidere har Skov- og ~aturstyrelsen oplyst, at hensigtsmæssigheden af bestemmelsen om
at der i området 5 A skal efterplantes med eg, er tvivlsom. I de øvrige skovområder indenfor
fredningen er egen i dag den fremherskende, men ikke i område 5 A, hvor bøgen er den frem-
herskende. Det skyldes, at natur- ogjordbundsforholdene her er til fordel for bøgen, og
styrelsen finder på den baggrund, at fredningen alene bør fastholde arealet i dette område
som løvskov.

Otterup kommune har udtalt, at de anbefaler fredningen.

Frzlujtsrådet har udtalt, at det er positivt, at der bliver rejst fredning af Agernæs Storskov
for at beskytte området store entomologkse værdier. Friluftsrådet har foreslået, at der i
forbindelse med fredningen udgives en folder for offentligheden, der beskriver fredningens
formål og værdi samt angiver et forslag til en vandretur.

E,eren har nrotesteret mod fredning:,=nog:hl a. anført, at d:f ik..keses at være ti!strælrJ::e!i!!t
J.I. ..,;r <-J ~

grundlag for fredningen. Det man 0!1sker med fredningen. vil man på en billigere måde
kunne opna ved en skovlovsaftale. Ejeren finder, at grundlaget i dokumentationen fra
f:ntomologisk Selskab er for tyndt 06 for subjektivt. Entomologisk Selskab hænger
subjektivt tæt sammen med sagsrejseren Danmarks Naturfredningsforening. Det er der ikke
noget forkert i, men man skal bare være opmærksom på, at det grundlag, som frednings-
bt:~.æringen ~tøtkr sig på. el subjektivt. Bl.a. el' <let ikke godtgjort, at der findes rødliSlede
sommerfugle.

Ejeren har videre fremhævet. at ',ed at fjerne.gtantræerne fjerner man 0.=5såandre sjældne
dyr, f.eks ..rødtCJpptt fuglekonge.

Skoven er smuk, fordi den tidligere ejer har taget store hensyn til skoven. Fredning vil ikke
gøre skoven bedre, end den er. Skoven ejes i dag af et aktieselskab, der igen ejes af en fond,
og der er ingen planer om, at ændre på skoven. Såfremt man indgik en skovlovsaftale på 10,
15 eller 20 ar, kunne man, hvis man fandt skovlovsaftalen for dårlig, blot til den tid starte
en fredningssag.

Ejerens advokat har videre fremhævet bl.a.,

at den forv'altningsret, der proportionalitetsgrundsætning skal overholdes - der skal være et
rimeligt forhold mellem mål og midler,

at den mindst indgribende løsning ud af flere må vælges, i denne situation skovlovsaftale
frem for fredning,

at der ikke er dokumentation for, at det er nødvendigt med et forbud mod udsætning og
fodring af fuglevildt i forbindelse med en eventuel fredning.
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Fonnålet med denne fredning er:

• at bevare og forbedre eksistensgrundlaget for den i fredningsområdet karakteristiske og
særegne insektfauna og videreudvikle en biologisk værdifuld, egedomineret løvskov,

• at bevare. udvide og videreudvikle egeskoven. så den på længere sigt kommer til at bestå
af en fleraldrende mosaik af både unge, mellemaldrende, gamle, hensygnende og døde
træer ved at arbejde hen imod en tilstand, hvor skoven i størst muligt omfang overlades
til sig selv (urørt skov), men dog bevares som en egedomineret skov,

• at sikre offentlighedens fortsatte mulighed for at iagttage og opleve det specielle skov-
miljø indenfor fredningsområdet.

§ 2 Generelle bestemmelser for driften af hele fredningsområdet

Stk. l
Tilplantning eller gentilplantning må kun foretages med eg og ask af oprindelig dansk
herkomst. Dog er der for så vidt angår område 5 A alene krav om, at gentilplantning skal
ske med løvtræ, jf. ~ 13.

Stk. 2
Der må ikke anvendes gødning eller sprøjtemidler (pesticider) eller foretages jord-
bearbejdning ved harvning eller pløjning.

Stk. 3
Vedligeholdelse af grøfter og dræn, der afvander arealer uden for fredningsområdet, kan
fortsætte i df~thidtidige omfang. Grøfter og dræn, der alene afvander det fredede omrade,
må ikke vedligeholdes. Der må ikke etableres nye grøfter og dræn, der medfører øget
afvanding inden for det fredede område

Stk. 4
Uanset efterfølgende bestemmelser om forbud mod 'hugst må træer, der udgør en fare for
færdselen på kommunevejen Flyvesandsvej, fældes.

Stk. 5
I alle bevoksninger med cypres skal rydning af cypres være foretaget senest 2 år efter, at
fredningen er endeligt gennemført.

Stk. 6
Kristtorn og vedbend søges bevaret.

Stk. 7
Renafdrift af grankulturer/-bevoksninger inden for området skal ske senest 2 år efter, at
fredningen er endelig gennemført, og tilplantning med eg af oprindelig dansk herkomst skal
~ære sket senest 5 år efter, at fredningen er gennemført.

tit Stk. 8
Der må ikke foretages indsamling af dyr eller planter, medmindre dette tjener videnskabe-
lige formål.
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Fredningsnævnets bemærkninger

Fredningsnævnet finder, at det er væsentligt for at sikre fredningsområdets karakteristiske
og særegne insektfauna og for at udvikle den biologiske, værdifulde og specielle egedomi-

nerede løvskov, at området som foreslået i fredningsforslaget fredes.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at hens}'llet til insekt faunaen ,er meget veldokumenteret
ved den undersøgelse, som er foretaget af Entomologisk Selskab og har videre lagt vægt på,
at den egeskovsdominerede løvskov er meget karakteristisk og enestående for F}'ll, herunder
dens nære beliggenhed ved vandet.

For at bevare, udvide og videreudvikle egeskoven, så den på længere sigt kommer til at
består af fleraldrende mosaik af både unge, mellem aldrende, gamle, hensygnende og døde
træer, skal der arbejdes hen mod en tilstand, hvor skoven i størst muligt omfang overlades
til sig selv (urørt skov), men dog bevares som en egedomineret skov.

Endvidere finder nævnet det vigtigt, at man sikrer offentlighedens fortsatte mulighed for at
færdes i skoven.

FredJlingsnævnet kan herefter i det væsentlige tilslutte sig de foreslåede fredni!1gs-
bestemmelser fra Fyns Amt af25. marts 2004, men dog med følgende ændringer:

Fredningsnævnet tinder det ikke nødvendigt, at der er forbud mod fodring og opdræt af
tuglevildt. idEt nævnet ikke finder, at et forbud vil have en tilstrækkelig effekt, da det er
muligt at flytte udsætningen og opdræt til de tæt ved liggende arealer, hvilket vil bevirke, at
opdræt derfra "iI kunne flyve ind over det fred(:'de ornråde, hvor jagt efter forslaget er til-
ladt.

Endvidere finder nævnet, at hestemmelsen om at der i område 5 A skal efterplames med eg
skal udgå, således at område 5 A, hvor bøgen i dag er fremherskende, fortsat kan have
bøgen som den fremherskende træsort. Nævnet har lagt vægt på, at natur- og jordbunds-
forholdene efter det oplyste her er til fordel for bøgen, og at bøgen allerede i dag er den frem-
herskende træsort indenfor dette område.

Endelig tinder nævnet, at plejen så hurtigt som muligt skal overgå fra ejeren til det
offentlige. Fredningsnævnet kan her ganske tiltræde ejerens synspunkt om, at når ejeren
ikke kan "høste frugten", er der ikke det fornødne incitament til at foretage plejen.

Fredningsnævnet bestemmer herefter, at det endelige fredningsforslag tages til følge med de
ændringer. der følger af fredningsnævnets ovennævnte bemærkninger. Fredningen omfatter
følgende matr. nr.:

Del afmatr. nr. l-e Egebjerg Hgd .. Krogs~øIle, og del afmatr. nr. l-h smst.

Det fredede område underkastes herefter følgende vilkår:
(fredningsbestemmelserne)

§ 1 Fredningens formål



Side 11/14

§ 3 Terrænændringer

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af råstoffore-

komster eller foretages opfyldning, planering eller afgravning med undtagelse af
vedligeholdelse afveje og stier. Undtaget fra § 3 er vedligeholdelse og eventuel etablering
af grøfter og dræn, jf. § 2, stk. 3.

§ 4 Bebyggelse m.v.

Der må ikke opføres bebyggelse, herunder skure, boder ogjagthytter. Indhegning og
indretninger til opdræt af fuglevildt må opsættes midlertidigt, men skal fjernes efter brug.

§ 5 Rekreative anlæg m.v.

Der kan med fredningsnævnets tilladelse opsættes informationstavler om fredningen
pasf.ende steder. Under hensyn til at skoven efterhånden vil komme til at huse mange træer,
som får lov til at sygne hen, skal det oplyses, at færdsei sker på eget ansvar.

§ 6 Veje og stier

Der må ikke anlægge~ nye veje og stier inden for fredning30mrådet. Nuværende veje og
stier, som er vist på fredningskortet, kan vedligeholdes som hidtil. Eksisterende veje og
stier nå ikke afspærres eller nedlægges.

§ 7 Særlige bestemmelser for arealer, der udlægges til "urørt skov"

Stk. 1
På arealer, der ifølge bestemmelserne for de enkelte delområder udlægges til "urørt skov",
må der ikke foretages hugst af stående træer eller ske fjernelse af vindfældede træer eller
grene. Veje og stier kan dog friholdes. Ved "urørt skov" forstås i denne sammenhæng, at
træerne skal stå til død og forfald. Grene og bark må ikke afskæres eller atbrækkes. Hugst
eller sankning afbrænde må ikke foretages. Det er dog tilladt, at de i felten markerede sær-
ligt værdifulde træer, maksimalt 50 kubikmeter pr. ha, kan fældes og udnyttes indtil 20 år
efter, at fredningen er endeligt gennemført, jf dog § 13 for delområde 5A. Eg skal
favoriseres i alle delområder, hvorfor træer, der vokser op i egenes kroner, skal fældes.

Stk. 2
Foryngelse af skoven skal om muligt foregå ved fri, naturlig succession, om nødvendigt ved
at indhegne mindre arealer i en kortere årrække for at imødegå det høje vildttryk. Hvor det
er nødvendigt, er det tilladt at plante ege af oprindelig dansk herkomst i grupper, som
hegnes eller som plantes i rør. Foryngelse sker ved plejemyndighedens foranstaltning efter
aftale med ejeren. Nyplantning efter afdrift, jf §§ 11, 12 og 14 skal ske med et plantetal på
ikke mindre end 1.500 pr. ha, som foretages af ejeren, der også etablerer nødvendige kultur-
hegn. Der må ikke foretages bearbejdning af jordbunden eller deponering af dødt ved fra
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andre skovarealer. Efter nyplantning af kulturer eller efter afdrift overgår ansvaret for og
udgifterne til kulturpleje og bevoksningspleje, indtil bevoksningen overgår til "urørt skov",
til plejemyndigheden, som efter samråd med ejeren udfører kulturpleje og bevoksnings-
pleje. Eventuelle indtægter i forbindelse med bevoksningsplejen tilfalder
plejemyndigheden.

Hegning af arealerne, bortset fra nødvendige hegn ved nyplantning, kræver frednings-
nævnets tilladelse.

§ 8 Bestemmelser for delområde l

Delområdet udlægges til "urørt skov" efter bestemmelserne i § 7. Cypres hugges bort senest
:2 ar efter, at fredningen er endeligt gennemført.

§ 9 Bestemmelser for delområde 2

Delområdet udlægges til "urørt skov" efter bestemmelserne i § 7. Cypres hugges bort senest
:2 år efter, at fredningen er endeligt gennemført.

§ 10 Bestemmelser for delområde 3

Delområdet udlægges til "urørt skov" efter bestemmelserne i § 7.

§ 11 Bestemmelser for delområde 4

I delområde 4 skal hele underskoven af cypres være hugget bort senest 2 år efter, at
fredningen er endeligt gennemført. Indtil da kan cypres fortsat udnyttes til pyntegrønt. Lige-
ledes skal cypresserne i afdeling 13, litra a, være hugget bort senest 2 år efter, at fredningen
er endeligt gennemført. Dette areal tilplantes herefter med eg af oprindelig dansk herkomst.
Hugst af andre træarter end cypres er ikke tilladt i delområdet. Efter borthugst af cypres
udlægges hele delområdet med undtagelse af afdeling 13, litra e, til "urørt skov" efter
bestemmelserne i § 7. Afdeling 13, litra e, kan drives i almindelig skovdrift og skal
genkultiveres ved tilplantning med eg af oprindelig dansk herkomst. Den nye bevoksning
drives efter principperne for naturnær skovdrift, og bevoksningen skal være mindst 120 år
inden foryngelse. Foryngelse i afdrifter større end 0,5 ha må ikke finde sted.

§ 12 Bestemmelser for delområde 5

Delområdet kan fortsat udnyttes til almindelig skovdrift, jf. dog § 2. Grankulturerne i
delområdet, afdeling 7, litra c og f samt afdeling 8, litra b, c og e, skal senest 2 år efter, at
fredningen er endeligt gennemført, renafdrives. De renafdrevne arealer tilplantes med eg af
oprindelig dansk herkomst inden 5 år efter, at fredningen er endeligt gennemført. Herefter
drives området i almindelig skovdrift med en stærk hugst (D-hugst), indtil bevoksningen er
100 år, hvorefter den overgår til "urørt skov" efter bestemmelserne i § 7.
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§ 13 Bestemmelser for delområde 5 A

Bøgeskoven drives i almindelig skovdrift, j f. dog § 2. Der kan dog maksimalt foretages
afdritl af indtil 0.5 ha store arealer ad gangen og med efterfølgende tilplantning af løvtræ af
oprindelig dansk herkomst i et antal af ikke mindre end 1.500 planter pr. ha. Ved hugst skal

spredt over arealet i gennemsnit efterlades -+ store og gamle bøgetræer pr. ha, som markeres
af plejemyndigheden. Foryngelse af skoven i delområdet skal foregå kontinuerligt over om
muligt 30 år. Den nye bevoksning skal drives efter principperne for naturnær skovdrift,
hvilket indebærer, at bevoksningen skal være mindst 120 år inden foryngelse, og foryngelse
i afdnft større end 0.5 ha må ikke finde sted.

§ 14 Bestemmelser for delområde 6

Delområdet skal senest 2 år efter, at fredningen er endeligt gennemført, renafdrives og til-
plantes med eg af oprindelig dansk herkomst inden 5 år efter, at fredningen er endeligt
gennemført. Delområdet kan efter tilplantning udnyttes til almindelig skovdrift, jf. dog § 2.
Den etablerede bevoksning hugges stærk hugst (D-hugst), indtil bevoksningen er 100 år.
Herefter udlægges området til "urørt skov" efter bestemmelserne i § 7.

§ 15 Bestemmelser for område 7

Delområdet kan fortsat drives som løvskov med den begrænsning, at der ikke må afdrives
større areal enri 1/4 ad gangen. Hassel og as1<:ebevC'ksninge~ skal drives i stævning.

Stk. 2
Med nenbJik på at undgå fortsat frøspredning til de hosliggende arealer med urørt skov skal
følgende grankulturer renafdrives senest 2 år efter, at fredningen er endeligt gennemført:
Afdeling 12, litra c, e, f, h og afdelIng 17, litra b.

Efter renafdrift henlægges arealer til fri succession. Arealerne kan herefter drives som
anført i stk. 1.

Stk. 3
Senest 2 år efter at fredningen er endeligt gennemført, skal alle nåletræer fjernes fra
afdeling 12, litra d, g.

§ 16 Naturpleje og naturgenopretning

Fredningen er ikke til hinder for gennemførelse af naturpleje og naturgenopretning, som
ikke strider mod fredningens formål, herunder partiel hævning af vandstanden omkring de
lokaliteter, hvor kongebregne findes i den vest del af delområde 7.

Inden for hele fredningsområdet skal opvækst af nåletræ fjernes. Hvis ejeren ikke fjerner
nåletræsopvækst, har plejemyndigheden efter fredningsnævnets afgørelse ret til at fjerne
opvæksten. Tilsvarende gælder for træer, der vokser op i egenes kroner og truer egetræerne,
jf. § 7.
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Hvis ejer ikke har brug for veje og stier, foretages vedligeholdelse af hensyn til
offentlighedens adgang af plejemyndigheden.

§ 17 Offentlighedens adgang

Offentlighedens adgang sker efter de til enhver tid gældende bestemmelser i naturbeskyt-
telsesloven.

Stk. 2
Forskere kan med ejerens tilladelse færdes uden for veje og stier i forbindelse med botani-
ske eller faunistiske undersøgelser.

.§ 18 Dispensation

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne, når det ansøgte ikKe strider
mod fredningens formal. jf naturbeskyttelseslovens § 50.

Vedrorende erstatning tillodsejeren henvises til nedenfølgende, særskilte erstatnings-
afgørelse.

Afgørelsen tinglyses ved fredningsnævnets foranstaltning, j f. naturbeskyttelseslovens § 40,
stk. 3. Tinglysningsgebyret udredes som fredningsudgift.

Nærværende afgørelse bekendtgøres i Statstidende og lokale aviser, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 40, stk. 1.

Fredningsnævnets (lJgcrelse af savel fredningens indhold som erstatningen kan i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 1, indbringes for Naturklagenævnet af lodsej erne og de i
naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 2, nævnte klageberettigede. Klagen indgives i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 4, skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15,
1360 København K.

4~1L-(SV~~OIV

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

C, /~'Y~h'~~ :;~~~ ~"',I ..---/ :/ U~ fff:J-f/~;
Tor~~ Jørgensen Arne Hansen

v
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til afgørelsen om fredning af Agernæs Storskov
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Fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato bestemt, at Agemæs Storskov skal
fredes på nærmere fastsatte vilkår.

Fredningsnævnet har tidligere fremsendt fredningen med bestemmelser til Egebjerggaard
.-\i S, Alleen 10, 5450 Otterup, med anmodning om, at lodsejeren anmeldte sit erstatnings-
krav i anledning af fredningen .

.Lodsejeren har herefter gennem sin advokat fremsendt et erstatningskrav af 15. november
2006.

Lodsejerens advokat har endvidere fremsendt en vurdering fra statsautoriseret ejendoms-
mægler Jørgen P. Johansen.

Lodsejerens advokat har i brevet til fredningsnævnet bl.a. anført:

"
Jeg fremsender hermed erstatmngskrav vedrørende den påtænkte frednmg af dele af
Agemæs Storskov, jf. Frednmgsnævnets tIdligere skrIvelse herom.

Min klIent har arbejde med at tilvejebnnge det tIlstrækkeltge faktuelle grundlag, med
henblIk på at kunne oJ:gøre det tab, som frednmgen påfører. Iden anlednmg har mm
klIent mdhentet en sagkyndIg vurdermg af ejendommens værdI før frednmgen. og ikke
mmdst en vurdering af den nedgang i værdI. SOM frednmgen påfører ejendommen.

Vurdenngen er foretaget af ejendomsmæglertirmaet Jørgen P. Johansen Landbrug VS,
der der lokalkendt I området. Der er foretaget en vurdenng af værdifomngelsen af Ege-
bjerggaard Gods efter gennemførelse af frednmgsforslaget for ca. 50 hektar af Ege-
bjerggaard ~torskov. Det fremgår af vurdenngen, at dnftstabet på det pagældende
ar:::"l Ikke er omfattet af denne vurdenng.

Det fremgår nærmere af vurden'1gsrapporten. at storskoven er en væsentlig del af Ege-
bjerggaarcis herhghedsværdier, som Igen udgør en stor del ~f godsets samlede værdI.
Gennemtklrelse af frednmgen vI! mærkbart.forrmge denne værdi. EndVIdere tillægges
det betydnmg, at ejeren af godset Ikke har mulighed for at disponere fnt. Det tIllægges
altså betydnmg, at der Ikke er fuld dIsposItionsret over hele skovens areal.

Egebjerggaards samlede værdI før frednmg er Ifølge rapporten ansat til Ikke under kr.
200.000.000.00. Værdlforrmgelsen ved fredmngens gennemførelse kan fastsættes til
Ikke under 10 mIllIoner kroner, dette alene for tab af herlIghedsværdI og dIsposItions-
ret. Der henVIses I det hele til vurdenngsrapporten, der vedlægges som bilag 1.

Egebjerggaard Gods har I forbmdelse med opgørelsen af driftstabet haft en dIalog med
skovrIdder Frands NIelsen fra Dansk SkovdYTkerforenmg. SkoVTIdderen har lavet en
skovøkonomIsk beregnmg på dnftstabet for de enkelte indgreb. Der vedlægges et
skema som bilag 2, udarbejdet af skoVTldderen. Det forudsættes, at Fredningsnævnet
er fomo-lIg med de begreber, der er anvendt ved opgørelsen. Skulle der være et ønske
om en ud-dybende forklanng på de enkelte punkter. står jeg naturligvIs tIl disposition.

Der er fastsat en rentefod på 2%, da der for øjeblikket er meget lav markedsrente.

SkO\Tidderen har samlet set - under hensyntagen til de elementer, der er beskrevet I det
vedhæftede bIlag - fastsat erstatnmgen for tab på dnften tIl kr. 5.586.330,00 ud fra en
rentefod på 2%.



Side 3/7
Erstatnmgen forrentes som udgangspunkt fra Fredmngsnævnets afgørelse. Ilyset af at
sagen har versere t l adskillige år. er det mm opfattelse. at der må være grundlag for at
forrente erstatningen fra frednmgsforslaget blev offentltggjort, eller l hvert fald fra et
væsentligt tIdligere tidspunkt end Fredmngsnævnets afgørelse, Jf. naturbeskyttelseslo-
vens ~ 39, stk. 4. sidste led.

Jeg bemærker derudover. at mm kltent Igennem en meget lang pen ode har været
begræn-set l sm raden over den del af ejendommen, der nu er omfattet af den påtænkte
trednIng, J f. naturbeskyttelseslovens § 37. stk. 3. Det har betydet, at mm klIent Ikke har
kunnet dnve dIsse arealer på sædvanlig VIS.Det er derfor min opfattelse, at der må
være grundlag for at tilkende mm klIent en godtgørelse for denne rådlgheds-
mdskrænknmg. der årltgt har medført et tab på dnften.

Da der på dette punkt - J f. pnncIppet I naturbeskyttelseslovens § 39 - er tale om en
godt-gøre Ise, der hviler på en blllighedsbetragmmg. har mm klIent tkke Opgjort et
separat krav på dette punkt - men der er taget hensyn tIl det l de beregnmger. der frem-
går af bilag 2. Dog kan det supplerende oplyses, at der I dIsse beregnmger ikke er taget
højde for. at mm klient Igennem en 7 års penode Ikke har måttet gødske cypresser,
hvorfor man heller ikke har kunnet sælge cypres til selvklIp. Der har også været forbud
mod afklipnmg af knsttJørn. Der har været en manglende mdtægt fra selvklIp på disse
to punkter. der modsvarer kr. 105.000.00 (fordelt på 70 000 tI! cypres og 35.000 tIl
krlst-tJørn).

Endelig har mm klIent haft behov for Jundlsk sagkyndig bIstand I forbmdelse med sag-
en - dog pnmært l det seneste år. Jeg skal på denne baggrund anmode om, at der
fastsættes en erstatning til dæknIng af mm klIents nmelIge udgifter, J f. naturbeskyt-
telseslovens § 47. Jeg kan I denne anlednmg oplyse, at der på nuværende tidspunkt er
medgået 55 timer til behandl mg af ;,agen, siden den tog sm begyndelsen.

Dertil kommer, at min klient har afholdt en udgift på kr. 8.750 mklusIve moms tIl md-
hentelse af dtn som bIlag l fremlagte mæglcrerklænng, som etter mm klients
opfattelse er af relevans som dokumentatIOn for nedgangt.·n l handelsværdI

De.l sar(,lede erstatnmg kan således fastsættes til kr. 15.595.080 med tillæg af
erstatning for udgIft til Juridisk rådglvmng.

"

Bilag 2 er vedhæftet afgørelsen.

Nævnet har fremsendt erstatningskravet til Skov- og Naturstyrelsen med anmodning om
bemærkninger til erstatningskravet, og Skov- og Naturstyrelsen har i brev af 12. december
2006 bl.a. udtalt:

Vedrørende erstatningskrav ved fredning af dele af .-\gernæs Storskov

Fredningsnævnet for Fyns Amt har anmodet om e\t. bemærkninger til erstatningskrav
af 15. november 2006 ved den foreslåede frednmg af dele af Agernæs Storskov.

Erstatningskravet vedr. værdlfornngelse tager udgangspunkt l en vurdermg ved eJen-
domsmæglerfirmaet Jørgen P. Johansen af værdiforringelse af Egebjerggaard Gods
efter fredningen.

Styrelsen finder Ikke. at e)endcimsmæglerfirmaets meget skønsmæssige vurdenng af
værdItorrmgelsen godtgør, at godset lider et tab af størrelsesordenen 10 mio. kr.
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Ejendomsmæglerfirmaet oplyser, at udlæg af urørt skov vil mdebære en meget rodet
skov med væltede træer I forskelhge faser af opløsmng samt lysåbnmger tilgroet af
vilde brombær. og at en sådan tilstand Ikke vil være acceptabel for det store tlertal af
poten-tlelle købere. FIrmaet fremfører. at Storskoven er en væsenthg del af Egebjerg-
gards her-hghedsværdler. og at gennemførelsen af fredningen vII forrmge denne værdi.

Styrelsen finder. at der efter eY1.udlæg af eg som urørt skov fortsat vIl være en betyde-
lIg herlighedsværdi forbundet med denne del af Storskoven. Opretholdelsen af gammel
eg som urørt skov vil bIdrage tIl at fastholde eller forøge de naturmæsslge og land-
skabs-mæsslge værdier I Storskoven. Det er sryrelsens vurdenng, at potentielle købere
også vil værdsætte forekomsten af gammel løvskov. uanset at det måtte mdebære
partier med lysåbninger under tIlgronmg.

ErstatnIng for overgang ttl urørt skov kan fastlægges ved egentltge skovøkonomIske
be-regnInger. AlternatIvt kan der hgesom ved Skov- og Naturstyrelsens fnvIlhge
aftaler om urørt skov benyttes standardbeløb pr. ha.

Der er ved såvel skovlovsaftaler som ved tldhgere frednInger ydet ttlskudlerstatning på
baggrund af opdelIng afbevoksnmger I klasser med erstatnInger på ca. 50.000 kr./ha,
30.000 kr./ha, 15.000 kr./ha og Okr., spændende fra de bedste bevoksmnger af løvtræ
td krat eller ekstensl'v1 bevoksede arealer uden den store - nuværende - økonomIske
vær-dl. Fremskrevet med nettopnsmdeks td 2006 vIl satserne udgøre ca. 60.000 kr./ha,
40.000 kr./ha og 20.000 kr ..ha.

Bevoksnmgerne med gammel eg afViger fra de vedma-sser og -kvahtet. der mdgår I ta-
belværket. Såfremt tabehærket lægges tIl grund. bør der ske korrektIOner mht. ved-
masser og -kvahteter. Styrelsen foreslår, at der vælges standardsatser I stedet for den
detaljerede Skov0kon~mlske beregnIng for egebevoksmngerne.

En del af egebevoksnmgerne er naturskovsprægede areal~r med spredt træbevoksmng,
mens andre er m('[.~ tætsluttede bevoksnInger. Styrelsen foreslår, at der lægges en
g::>nnemsmtlig sats på 50.000 kr./ha til grund som erstatnIng for udlæg af gammel eg
::,omUfØlt -skov.

For yngre eg foreslås en sats på 40.000 kr./ha lagt tIl grund.

For eg, der overgår til urørt om 100 år med D hugst mdtll da, foreslås en sats på
20.000 kr./ha.

Styrelsen foreslår, at beregnIng af værdi tabet for gammel bøg tager udgangspunkt I
175 mJ/ha. da det alene er en del afbevoksnmgen. der opretholdes I en forlænget
omdnft.

På denne baggrund finder Sko\'- og NaturstyTelsen, at erstatnmgskravet er ureahStlsk
højt.

Skov- og Naturstyrelsens forslag til erstatning er vedhæftet som bilag 3.

Endvidere har nævnet fremsendt erstatningskravet til Fyns Amt, der ibrev af 11. december
2006 bl.a. har udtalt:

"
Vedr. Fredning af del af Agernæs Storskov

Ved skrIvelse af 24. november 2006 i forbmdelse med har Fredningsnævnet fremsendt
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kOPIaf telefax af 15. november 2006 fra Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Idet
Fred-
mngsnævnet anmoder amtet om en udtalelse over det fremsatte erstatnmgskrav
trednm-gen af Agernæs Storskov.

Erstatmngskravet bygger dels på en vurdenngsrapportl-erklænng foretaget af Ejen-
domsmæglerfirmaet Jørgen P. Johansen Landbrug VS, samt en opgørelse over drifts-
tabet ved mdgrebet I de enkelte bevoksnmger samt mdgrebet l trednmgsområdet som
helhed foretaget af sko';Tlder Frands NIelsen. SkovdYTkerforenmgen.

Det tremgår, at det samlede erstatnmgskrav er kr. 15.595.080, fordelt på kr.
10.000.000 for tab på herlighedsværdI og dISposItIOnsret samt et dnftstab på kr.
5.868.330 kr .. hvortlI kommer udgIft tIl mæglererklænng kr. 8.750 og Ikke opgjorte
udgIfter tIl advo-kat. der har brugt 55 tImer på sagen.

Fyns Amt tinder. at det er endog meget vanskeligt at fastsætte værdi tab for herlIgheds-
værdI og dISpOSitiOnsret. da ansættelsen heraf antageltg vIi kLmne vanere fra Okr. til et
mIllIonbeløb. Fyns Amt tinder. at dette tab Især må vurderes l forhold tIl bl.a., hvor
stor en del af ejendommen det er. der blIver pålagt begrænsnmger. og hvor store er
dIsse be-grænsnmger l forhold til den dnft, ejeren allIgevel mest henSIgtsmæssIgt ville
have fore-taget. Set idette lys vIi værdIfomngelsen næppe blive så stor, som det krav
der er tremsat. Den del der tredes udgør ca. l/20del af ejendommen, og den drift som
fredningen foreskrIver set I forhold tIi den dnft: ejeren hIdtIl har foretaget l frednmgs-
området. er Ikke ultimativt drastISk. da der bade kan foretages hugst afbøg~bevoks-
nmgerne. og det værdIfulde træ kan hentes ud af egebevoksmngeme. HertIl kommer,
at der l praksIs Ikke er noget mdgreb I multghederne for jagtudøvelse. Det tIllægges I
kra,;et betydnmg, at eje-ren Ikke har fuld dISpOSItIOnsretover hele skovens areal. hertIl
bemærkes, at der l for-vejen Ikke er tale om fuld dISpOSItionsret, men alene en dIsposi-
tIOnsret lOden for det regel sæt. skovloven fastsætter.

Imæglerrapporten omtal;:5 - uanset at den konkluderer, at tabet på kr. lO.OOO.OOO
alene er tab af herlighedsværdI og dispOSItionsret - at der er en meget stor del
hugstmodne ege- og bøgetræer, der Ikke har været udtyndet i mange år, og at der uden
frednmg der-for vdk være mulIghed for ved planlagt udtylIdmg, under h~.1syn tIl skov-
ens bevarelse, at sælge en betydelIg vedma:::se osv. Det kunne se ud, som om mæglere'l
allIgevel md-drager økonomIen fra dnftsmæssIge aspekter I sm vurdenng om
værdIforrmgelse for tab på herlighedsværdI og dispOSItIOnsret.

Fyns Amt finder, at det fremsatte kraver alt for højt. fordi fredningen kun berører en
begrænset del af ejendommen. og fordI tredmngsmdgrebet l forhold tIl den dnft ejeren
hIdtIl har foretaget på frednmgsområdet, ikke kan betegnes som drastIsk. Der henses
herved tIl, at tredmdngen Ikke begrænser trednmgsområdets brug til Jagt, som for en
ejendom som Egebjerggaard og den potentIelle køberkreds. der måtte være ved et salg,
er et meget væsentlIgt aktIV - måske det væsentligste. og der henses til det forhold, at
ejeren l endog mange år Ikke har foretaget \'æsentlig hugst l de gamle egebevoks-
nmger, samt at der l trednmgen gIves mulIghed for at foretage hugst afbøgebevoks-
nmgerne og op tIl 50 m3 l de egebevoksninger. hvor der er værdIfuldt træ at hente. Ud
fra dIsse betragtnmger finder amtet, at denne del af erstatningen ikke bør overstIge kr.
1.000.000, men som næ,;nt ovenfor finder amtet det vanskelIgt at vurdere denne del af
erstatnmgen. Amtet VIIderfor foreslå Fredningsnævnet at mdhente en erklænng fra en
anden ejendomsmægler.

Hvad angår dnftstabet ved begrænsnmgen på skovdnften. vIi amtet Ikke afstå fra at
vur-dere tabet I de enkelte bevoksnmger, Idet amtet ikke umIddelbart har adgang til de
grundlæggende tal på træpnser. pnser på nyl·aIiturer mv., som er en forudsætnmg for
de be-
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regnmger. der er toretaget. Grundmatenalet tIl en sådan beretning findes I Skov- og
Naturstyrelsen. Fyns Amt v1l henholde sig til den udtalelse, Frednmgsnævnet måtte
md-hente herfra vedrørende dette spørgsmål.

ImidlertId finder amtet Ikke. at der bør gIves erstatning for nogen af de sIdste poster I
opgørelsen. der angår hele arealet og som omfatter posterne: stormfaldsnslko, nedsæt-
telse af)agtværdi. øget rISIko I afd. 9a, forstlIg konsulentbIstand. Idet der efter amtets
vurderIng er tale om udgIfter, ejeren alligevel skulle afholde, eller tale om mmdre
mdtægter, som er vurderet på et ungtIgt grundlag (nedsættelse afJagtværdl). Det be-
mærkes I den forbmdelse, at hVISder skal gIves en godtgørelse for forstlig konsulentbI-
stand, bør det tydeligt fremgår, at godtgørelsen gives alene for bIstand I forbindelse
med gennemførelse af fredningen. EndVIdere bør der Ikke gIves erstatnmg for Ikke at
kunne grave en sø, da der efter det gældende regelsæt (planloven og skoven) uden
erstatmng på ansøgning herom kan gives afslag.

"

Fredningsnævnet skal vedrørende erstatningskravet udtale:

Fredningsnævnet kan tilslutte sig Skov- og Naturstyrelsens forslag om, at erstatningen for
overgang til urørt skov fastlægges ligesom ved frivillige aftaler ved benyttelse af standardbe-
1 1 _ L_
lØD pI. Ild.

Fredningsnævnet kan videre tilslutte sig, at der ydes erstatning på baggrund af opdeling af
bevoksninger i klasser med erstatninger på 50.000,00 kr. pr. ha for udlæg af gammel eg til
urørt skov, 40.000,00 kr. pr. ha for yngre eg til urørt skov, og for eg der overgår til urørt
skov om 100 år med D-hugst indtil da, en erstatningstakst på 20.000,00 kr. pr. ha, idet fred-
ningsnævnet kan tilslutte sig Skov- og Naturstyrelsens synspuIL1<terherom.

Vedrørende opgørelsen af erstatningen kan fredningsnævnet herefter tiltræde Skov- og
Naturstyrelsens forslag af 15. december 2003, der er vedhæftet nærværende sag som bilag..
.J.

Fredningsnævnet bemærker, at rentefoden med tilbagediskontering på 3%, tiltrædes under
henvisning til det nugældende renteniveau. Endvidere tiltrædes det, at der er afsat
120.000,00 kr. til forstlig konsulentbistand, idet nævnet forudsætter, at beløbet i det
væsentlige medgår til forstlig konsulentbistand i forbindelse med fredningssagen.

Vedrørende erstatning for herlighedsværdi finder nævnet at kunne lægge til grund, at
fredningen kun berører en begrænset del af ejendommen, at fredningsindgrebet i forhold til
den drift ejeren hidtil har foretaget på fredningsområdet ikke er drastisk, fltfredningen ikke
begrænser fredningsområdets brug til jagt, og fltder i fredningen er mulighed for at foretage
hugst af bøgebevoksninger og egebevoksninger, hvor der begge steder er værdifuldt træ at
hente.

På den anden side finder fredningsnævnet, at fredningen er et så væsentligt indgreb i ejen-
dommen, at det påvirker ejendommens herlighedsværdi.

Ved fastsættelsen af erstatningen for nedgangen i herlighedsværdien vil der være tale om et
meget stort skøn, hvor den af ejeren indhentede skønserklæring kun kan have vejledende
betydning.
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Under henvisnmg til de ovenfor anførte synspunkter finder fredningsnævnet, at erstat-
ningen for nedgangen i herlighedsværdi skønsmæssig kan fastsættes til 2.000.000 kr.

Endvidere tilkendes grundtakst med :/2 takst. 1.600 x 50 ha = 80.000 kr.
Fredningsnævnet fastsætter herefter den samlede erstatning til Egebjergaard A/S til
3.131.620,00 kr. (bilag 3 - 1.051.620,00 kr. ~ 2.000.000 kr. + 80.000 kr.)

Fredningsnævnet finder ikke, at der skal tilkendes yderligere erstatning end ovenfor, heller
ikke for eventuelt mistet indtægt i de år fredningssagen har verseret, idet et eventuelt beløb
er indeholdt i ovennævnte skønsmæssig fastsatte erstatning.

Under hensyn til at erstatningen er udmålt efter dagens prisforhold, findes der ikke grundlag
for at fastsætte et tidligere tidspunkt for rentens påbegyndelse end den i loven gældende,
hvorefter beløbene forrentes fra afgørelsesdatoen

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 47 ydes der lodsejeren Egebjerggaard A/S en godt-
gørelse for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand på 70.000 kr.

Erstatningsbeløbet og godtgørelsen udredes med 3/4 af statskassen og l/4 af Fyns Amt, jf.
naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3.

Erstatningsbeløbet forrentes fra denne afgørelsesdato i medfør af naturbeskyttelseslovens §
39, stk. 3, med en årlig rente, der svarer til Nationalbanken diskonto.

Fredningsnævnet har ikke fundet grundlag for at ændre på den i loven fastsatte rente og tids-
punktet for rentens påbegyndelse, hvorved bemærkes, at erstatningsbeløbene er fastsat ud
fra takster på afgørelsesdatoen.

Da erstatningsbeløbet overstiger 100.000 kr., vil fredningsnævnets afgørelse, både for så
vidt angår selve fredningsafgørelsen og erst?.tningsafgørelsen, være at forelægge for
Naturklagenævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 42.

Endvidere kan de i naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 2, nævnte klageberettigede inden 4
uger fra den dag, 'fredningsnævnets afgørelse er meddelt, påanke fredningsafgørelsen og
erstatningsafgørelsen til Naturklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Naturklage-
næv Frederiksborggade 15, 1360 København K. jf. naturbeskyttelsesloven/7 43. IX
V/~le.t/ (A"ffl ~::?~ ---- ~ ~"

atmholt r To rgensen Arne Hansen



RENTEFOD 2%
5.586.33_50,32

Areal Erstatl1tngsværdl pr ha Erstatning i alt
GI eg 1497 Hugst af 50 kbm pr ha ·276251 -413.546

Overgang tIl urørt skov 210.780 3,155.377

heraf 8,01 med Cypres som under-etage
% Venteværdi 17500 140.175
Rea hsenngsværdllfjemelse 3.000 24030

Ung Eg - ej 6c, 8f,
8g 3,62 Overgang til urørt skov 80.424 291 135

6c, 8f. 8g 2,46 Overgang tIl urørt skov efter 100 år 64 500 158.670

Bøg - ej 13e /,22
Forøget kulturomkostmng 8000 57760
4 overstandere 4.000 28.880
Fcrlænget omdnft 35.000 252.700
Konvertenng tIl natumær skovdnft 12.500 90.250
Ingen grøftning 23.578 170.233

8øg I 13e l 07
- - - -
L rorøget ~ulturor:lkcstnlng 6.700 7" ~69

f-
~onvertenng ttl Eg 7796 3.341
Konvertenng tll natumær skovdnft 12.500 13,375

'-

I
roriænget omdnft 35.331 37 304
Ingen grøftnrng 8.121 3.689

I
-

lAIØ 92---- --r _ Fcrøg2t kulturomkostnrng 6,700 S1640-

[ f\sK som s~"evnli1gskov (forynges
med stødskud) 25.000 115.00~l

Gran 9,07r-- - -
'/enteværdl 59.900 543.293
Realisenngsværdilfjemelse O O

Heraf gentllplantes 6,38 Plantning af Eg 24.500 156.310
,

Cypres 2.55
VenteværdI 35.000 39.250
Rea lisenngsværdiJfjemelse 1.500 3.825
Plantning af Eg 24.500 52.475

sø 0.16 Ingen terræn-ændnnger 10.000

Hele arealet 50,32 Stormfaldsforslknng 765 38.495
Nedsættelse af Jagtværdi 255.000

Stormfald øget nSlko, afd. 9a 100000
Forstlig Konsulentbistand 120.000
Jundlsk KonsulentbIstand ?

i BILAG L
I OAI1L

6700 E,bierg
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~gemæs Storskov • f
Skov. og NaturstyreJsens forslag tJI erstatning. v
15. december 2006

RentefOd 3 %- 5032
Ersøtrling
svatrål pr

AffHli ha. ErstItrI/nq I alt Samarlcn/no.,
GI eg 1497 Huost af 50 kbm ar ha

Kævler ·27625 -413548 Huast af kævler 33.5 m3 ha a S50 krlm3
De resterende 35 'I. at massen ( 175m3) Iorudsæltes atsat

Selvsl<ovolno -4725 -70733 som se/VSkovmno 150 kr/rm. fm 0.55.270 krlm3

696 Overoano at ea ni urørt skov 50000 348000

Overgang af eg med Cypres som under
heral 8.01 et3Qe Dlurørt skov 50000 400500

ReallsenngSVi!3l'dllfjemelse af cypres 3000 24030

Ung eg - el 6c.
st. ao 362 Overaana ol urørt skov 40.000 144 BOa
6c. al Sg 246 Ove~ang ol urørt skov efter 100 år 20000 49200

BIIIQ' el 13e 722
12 000 kr/ha diskontonteret 20 år med 3 pc:t Rente. 12.000

> Forøqel kulturomkostmnq 6644 47970 kriM • O5537 = 6 644 kr/ha.
4 overstandere 4000 28 B80

• 175 m31haværdJfomngel1 50kr/ha cllskonteret 20 år med 3
Forlænget omdnft 14534 104 935 loct Rente 26250 kr/ha • 05537 = 14 534 kr/ha

I Konvertennq til natumær skovdnft O
! : Inaen arøftnlno 5000 36100

I I

IB"g I 13 e 1 07!Forøgel kulluromkostnlna
j 10OOOkr/hadlskontonteret 20 år med 3 pc:t Rente 10000

5537 5925 krlha • O5537 = 5 537 kr/ha
l !Forskel> J0rdværolmelle'Tl Blig (Bon 1 5 Jmdnlt 120 årl oq

I 'Eg (Bon 15. omdnlt 150 år) DIskOnteret 20 år med 3 pcl
I I Konvertenno til Ea O O Rente J Bøo ·32 952 krJha J Ea -27 343 krlha
I---- I IForlænget omdnft

175 m3lha vænclllomng~t150kr/ha cllskonterel 20 ar med 3
I I 14534 15 551 :oct Rente 26 250 krlha • Q 5537 = 14 534 krlha1--- I _ lIngen grøftning 5000 5350
I I 1

IAlø
7 500k~/hadlskontonte-ret20 år med 3 pct Rente 7500 kr/ha

9 2 Forøget kulturomkostmng 4153 38208 • O5537 = 4 153 krtha

I Ask som stævmngsskov (Iorynges med
stødsku1) 10000 92000-----

IventeværdllOr~GR bonitet 1.5. omdnft 55 år. alder 30 ~r

I
(vægtet). "entefod 3 "o ReduklJon med 20 pct (Gsn) som lfølge af mindre ty/1\.!!ngend forudsat ImcGeller samt .

Gran 9.07 30223 274124 ukomplette beVOksninger 37779 Kr/ha • O8 = 30223 krlha.
HovedskovnIng Ihl Omsætningsbalance fur RGR bonitet 1.5.

Realrsenngsvænclliljemelse
omdnft 55 år. alder 30 år reduceret med 20 pct. 6 699 • 0.6=

~

·5359 -48606 5359

Igenblplantes 6.38 Plantnrnq al Eg 24500 156310

Cypres 2.55
Van:eværdl (RGR. b-:ln3 omdnft 70 år) for CYP bOnrtet 1.

Venleværdl 24441 62325 omdnft 70 år. alder 45 år rentefOd 3 DCt

Reallsennosværdllfiemelse
Hovedskovolng Iht Omsætningsbalance for RGR bOnitet3.

·'1621 -29634 omdnlt 70 år alder 45 år

Plantning af eg 24 sao 62475

Sø 016 Inaen terræn ændnnoer O O

Hele arealet 50.32 Stormtaldsforslknnq 333 16773 d.d 5 kr/ha - forventet' 5 krlha, diskontere t med 3 %
Der er Ikke længere cegrænsnlnger vedr jagt I

Nedsættelse af laqtværdl O frednlnasforstaael

Kan Ikke vurderes af SNS, da der Ikke foreligger Oplysninger
øaet nSlko afd 9 a om bevoksnlnoen
Forstllo konsulentbistand '20000

Nedsatte udgrftervedr grøfter. veje. eje! skat og admlnl-
Nedsatte 'ællesomkostnlnaer ·8333 -419317 stratlon årt,ot 250 krlha Med 3 Od: rente 8 333 krlha

~;

1.051.620

20.899
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Skovdyrkerforeningen Fyn Nord
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•
Ved skrivelse af 19. april 1999 har De på vegne ejeren af Egebjerggaard ansøgt fred-
ningsnævnet om tilladelse til gennemførelse af forskellige driftstiltag på Egebjerggaard
på områder, der er omfattet af det fredningsforslag, som i øjeblikket behandles i fred-
ningsnævnet.

I, Fredningsbegæringens formål er sikre en varig beskyttelse af områdets entomologiske
værdier igennem en målrettet og langsikret pleje af en del af Agernæs Storskov som
nationalt entomologisk kemeområde.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under besigtigelsen fremkom
yderligere ansøgninger fra ejerens side. Der var enighed om at udsætte nogle af
spørgsmålene, idet der i slutningen af september 1999 skal afholdes offentligt møde i
fredningssagen.

Ansøgningen drejer sig herefter alene om:

1. Tilladelse til fældning af ca. 35 bøgetræer i område 5a,
2. Tilladelse til maskinudtynding af nye egetræer, og

• 3. Tilladelse til udtynding og klipning af cypresser i område 4 og 4a.

Under mødet havde Fyns Statsskovdistrikt og Fyns Amt ikke indvendinger mod det an-
søgte.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant udtalte, at han principielt ikke havde
indvendinger mod, at enkelte af bøgetræerne blev fældet, men tog forbehold med hen-
syn til antallet. Endvidere tog Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant forbe-
hold med hensyn til udtynding og klipning af cypresser, idet det anførtes, at udtyndin-
gen og klipningen ikke måtte foregå for hårdhændet. Danmarks Naturfredningsforening
havde ikke indvendinger mod maskinudtynding omkring egetræerne.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til-
ladelse til at fælde ca. 35 bøgetræer i delområde 5a, tilladelse til at foretage maskinud-
tynding af ukrudt omkring nye egetræer samt tilladelse til udtynding og klipning af cy-
presser i delområde 4 og 4a, idet fredningsnævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod



•
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fredningens formål.

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, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke dnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Journal nr.: Frs. 5412001

Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22, SoIlerup
5600 Faaborg

Ved skrivelse af 21. september 2001 har Fyns Statsskovdistrikt anmodet fredningsnævnet
om en udtalelse vedrørende tilladelse til gentilplantning efter stormfald i Agernæs Storskov .

/

Agernæs Storskov er omfattet af et fredningsforslag af 8. januar 1999, hvorfor frednings-
nævnets tilladelse til gentilplantning er nødvendig.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 10. oktober
2001 har udtalt:

Fyns Amt finder, at den fremsendte beplantningsplan er i overensstemmelse med
fredningsforslagets § 2.5 jf. § 2. Ifølge fredningsforslaget skal arealerne tilplan-
tes med løvtræ og have en lægivende effekt for de bagved liggende bevoksnin-
ger. Dette opfyldes med en beplantning af eg og kirsebær.

Vi har derfor ikke noget at indvende mod gentilplantningen af det ovennævnte
areal.

II

el Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til den ansøgte genplantning med eg og kirse-
bær, idet fredningsnævnet er enig i, at dette ikke vil stride mod fredningsforslaget.

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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