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I Fredningsforslaget

Danmarks Naturfredningsforening har ved fredningsforslag af 19. maj 2003 rejst sag om
fredning af Kongens Have i Odense med det formål at sikre områdets landskabelige, kultur-
historiske, naturmæssige og rekreative værdi.

Anledningen til, at Danmarks Naturfredningsforening har rejst sagen, er, at Odense Teater
har et aktuelt ønske om at inddrage en del af Kongens Have til en større tilbygning. Odense
kommune har tilkendegivet, at man vil ændre den nuværende lokalplan, der trådte i kraft den
l. marts 2001, så forbuddet mod bebyggelse i lokalplanen ændres, således at teatret får mu-
lighed for udvidelsen. Udsigten hertil samt til yderligere indgreb i det frie rum omkring
Odense Slot, uanset den gældende planlægning, aktualiserer efter foreningens opfattelse be-
hovet for beskyttelse af slottets omgivelser. Dette bør efter foreningens mening ske gennem
en fredning efter naturbeskyttelsesloven, som det tidligere er sket med de rekreative og kul-
turhistorisk betydningsfulde parker i hovedstaden.

Fredningsnævnet for Fyns Amt besluttede ved afgørelse af 12. august 2003, at Kongens Ha-
ve i Odense ikke skulle fredes.

Afgørelsen blev indbragt for Naturklagenævnet, der ved afgørelse af 6. november 2003 be-
sluttede at ophæve fredningsnævnets beslutning om at afvise fredningsforslaget, og Naturkla-
genævnet hjemviste sagen til Fredningsnævnet for Fyns Amt til fornyet behandling og gen-
nemførelse af fredningen af Kongens Have i Odense.

Naturklagenævnets flertal bestående af 7 medlemmer ud af 8, der deltog i sagens behandling,
begrundede fredningen således:

"Kongens Have udgør et værdifuldt rekreativt område i Odense bymidte, som i øvrigt er un-
derforsynet med grønne områder. Haven udgør i sammenhæng med det bygningsfredede
Odense Slot en kulturhistorisk helhed af national betydning, hvor hav~ns værdi, uanset skif-
tende anlæg gennem tiderne, bl.a. har været at sikre det nødvendige frirum omkring slottet.

Den påtænkte udbygning af teatret vil medføre et markant indgreb i den "stille" del afhaven
med lindehækkene, spejldammen og blomsterbedene, som ligger vest for slottet. Udbygnin-
gen vil samtidig ved placeringen tæt op ad slottet og bygningsfacadens visuelle dominans
medføre et indhug i frirummet omkring slottet, som vil skæmme oplevelsen af slottet fra
størstedelen af parkens område.

Uanset at nævnet anerkender de interesser, som begrunder ønsket om udbygning af teatret,
finder flertallet efter en samlet vurdering af de modstående hensyn, at Kongens Have bør fre-
des efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, således at der tilvejebringes en varig beskyt-
telse afhaven og den kulturhistoriske sammenhæng med slottet."

II Beskrivelse af fredningsområdet

Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. '4,46 ha. Der er to lodsejere, dels Odense kommu-
ne, der ejer ca. 4,14 ha, dels Set. Hans Kirke, der ejer ca. 0,32 ha. Det areal, der ønskes fre-
det, omfatter dels selve parkarealet omkring Odense Slot, dels den ydre gårdsplads syd for
slottet og friarealet syd herfor, den indre slotsgård og et areal ved Set. Hans Kirke .
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Kongens Have blev anlagt som klosterhave af Johannittermunkene i 1400-tallet - muligvise tidligere. Efter Reformationen i 1536 overgik haven og slottet til Kronen og blev fra slutnin-
gen af 1500-tallet og frem til 1848 brugt som kongelig residens.

I 1720-erne blev Odense Slot og slotshaven ombygget til et samlet barokanlæg. Slottet stod
færdigt i 1723, og haveanlægget var færdigt i 1730. Barokkens havestil gik afmode hen mod
slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Haven blev omlagt til den engelske
romantiske stil. Den markante hængebøg og tempeltræet (Ginkgo Biloba) stammer fra denne
periode. Isamme del af haven findes også en meget flot magnolia og et tulipantræ (Lirioden-
dron).

I 1908 blev slottet og parken købt af Odense kommune, og 7 år efter - i 1914 - blev havens
sydvestlige hjørne inddraget til opførelsen af Odense Teater. Teatret har siden fået tilføjet
flere tilbygninger.

I 1918 blev Odense Slot fredet efter bygningsfredningsloven som en af de første fredede byg-e ninger i landet.

I 1920 blev haven omlagt. Det store vandbassin foran slottets hovedbygning forsvandt, men
bassinet vest for slottet blev bevaret. I samklang hermed blev der i 1980 anlagt en blomster-
have med slyngede takshække.

IIIPlanstatus

Kommuneplan 2000-2012 udlægger Kongens Have til friareal og park. Der må kun opføres
mindre byggeri, som er nødvendigt for områdets vedligeholdelse. Der er dog mulighed for at
opføre en cafepavillon og en musiktribune til erstatning for den, der er taget ned .

. Den gældende lokalplan - nr. 0-565 for et område ved Kongens Have og Nørregade - skærper
kommuneplanens bestemmelser, da det fastsættes som formål, at "det er lokalplanens formål
at bevare Kongens Have som et grønt område uden andet byggeri end mindre toiletbygninger
eller lignende naturligt tilbehør til en offentlig park". Lokalplanen omfatter ikke selve slottet,
slotsgården og arealet syd for slottet (i dag parkeringsplads), men har hele Kongens Haveemed.

Endvidere har lokalplanen til formål at sikre, at byggeri i lokalplanens område øst for Kon-
gens Have tilpasses Kongens Have og de omliggende bygninger, især Odense Slot, både ar-
kitektonisk og volumenmæssigt.

Fredningsnævnet har afholdt møde og foretaget besigtigelse til gennemførelse af fredningen
og fastlæggelse af bestemmelser og den nøjagtige afgrænsning af det fredede område. Efter
mødet har fredningsnævnet brevvekslet med de offentlige myndigheder. Herunder har Oden-
se kommune den 27. oktober 2004 fremsendt oplæg til pleje- og kulturgenopretningsplan for
Kongens Have.

Det fremgår af brevet bl.a., at Kongens Have skal vedligeholdes ved hjælp af 3 værktøjer:

1. Registrering af havens elementere Kongens Have er som Odenses øvrige grønne områder registreret og opdelt i en række
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elementer. Disse elementer gør det muligt at beskrive kravet til kvalitet og hvilken pleje,
der skal udføres, for at elementet får den ønskede kvalitet. Registreringen ligger som di-
gitale kort og kan derfor benyttes aktivt afbåde planlæggere og folkene i marken.

2. Målsætningsbeskrivelse

Målsætningsbeskrivelsen er en kortfattet overordnet beskrivelse af de mål og funktioner,
som Kongens Have skal opfylde. I målsætningsbeskrivelsen står der også baggrundsop-
lysninger, der er vigtige for havens drift.

3. Park- og Vejafdelingens kvalitetshåndbog

Bogen beskriver de forskellige elementer, kvalitetskr;;tv og hvorledes kvaliteten opnås.

Endvidere har kommunen som en del afpleje og kulturgenopretningsplanen foretaget en ud-
pegning afhvilke elementer, der skal bevares i Kongens Have. Kommunens liste er sålyden-
de:

e "Staudehaven indenfor de høje lindehække skal bevares i sin hovedform. Det vil sige taks-
hækkene, tempeltræet, hængebøgen, magnolien og tulipantræet. Bassinet skal bevares på det-
te sted. Der skal fortsat være mulighed for indkig til haven.

Ihavens nordlige hjørne skal følgende træer bevares: To bregnebladede bøge, en mindre
blodbøg, en ægte kastanie, en platan og en stor ahorn. Disse træer er sunde og er gode repræ-
sentanter fra havens periode, hvor brugen af særlige og eksotiske træer var udbredt.

Arealet foran slottets hovedfacade skal holdes åbent, så man kan opfatte aksen/rummet foran
slottets hovedfacade. Der kan altså godt være lav beplantning, græs, vand, belægning m.v.

Statuen af Frederik VII, der står foran slottet i dag, skal blive et sted i haven, da han historisk
er knyttet til slottet."

Kommunen har vedlagt en plan over Kongens Have, hvor de elementer, der skal bevares, ere indtegnet. Planen er vedhæftet fredningsafgørelsen.

Danmarks Naturfredningsforening og kommunen har herefter foretaget en specificeret be-
skrivelse af fredningsgrænserne. Disse grænser er medtaget nedenfor under fredningsbestem-
melserne, dog således at fredningsnævnet har udbygget beskrivelsen vedrørende grænsen
over til "Texacogrunden" og skolen.

,

Fredningsnævnets bemærkninger

I henhold til Naturklagenævnets afgørelse af 6. november 2003 fredes Kongens Have i Oden-
se.

Afgrænsning af det fredede område:

Fredningen omfatter et areal på ca. 4,46 ha. Arealet omfatter i sin helhed, ud over Kongens
Have, den indre slotsgård samt frirummet i den ydre slotsgård mellem slot, teater og kavaler-
fløj. Afgrænsningen kan nærmere præciseres således:
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Mod teatrets nordfacade går grænsen ved sydkant af den eksisterende sti. Hækken mod te-
eatret er ikke omfattet af fredningen.

Mod vest og nord følger fredningsgrænsen Jernbanegade og østre Stationsvej.

Mod øst over mod Marie Jørgensens Skole og "Texacogrunden" følger fredningsgrænsen
muren til Marie Jørgensens Skole og herefter forhøjningenlkanten til pladsen foran Fyens
Stiftstidendes bygning og lige linie til østre Stationsvej . Muren til skolen og pladsen foran
Fyens Stiftstidendes bygning er ikke omfattet af fredningen.

Den resterende del af fredningsgrænsen følger bygningsfacaderne ved pladsen nord for Sct.
Hans Kirke samt slotsfacaden mod parken og bygningsfacaderne omkring den ydre slotsgård,
herunder teatrets østfacade.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede kort.

eDet fredede område underkastes herefter fredning på følgende yilkår:

§ 1 Fredningens formål

Fredning af Kongens Have har til formål at sikre områdets landskabelige, kulturhistoriske,
naturmæssige og rekreative værdier. Særligt skal kulturhistoriske og rekreative hensyn til-
godeses. Heraf følger, at Kongens Have skal bevares som grønt, rekreativt område uden an-
det byggeri, end hvad der følger af den folkelige benyttelse af den offentlige park. Frednin-
gen skal samtidig supplere bygningsfredningen af Odense Slot ved at bevare og formidle par-
kens indhold som en uundværlig del afkulturmiljøet og frirummet omkring Odense Slot.

§ 2 Afgrænsning

Fredningen er ikke til hinder for efter fredningsnævnets godkendelse, at der meddeles tilla-
delse til mindre ændringer i afgrænsningen i det fredede område mod Jembanegade og østre
Stationsvej i forbindelse med trafiksikkerhedsmæssige ændringer af vej forløbet.

Wredningen er ikke til hinder for, at den eksisterende hæk mod Jernbanegade og østre Stati-
onsvej efter fredningsnævnets forudgående godkendelse erstattes af anden form for visuel og
fysisk afgrænsning af Kongens Have.

Fredningen er ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets forudgående godkendelse kan
ske en harmonisering og æstetisk mere tilfredsstillende markering af grænsen over mod øst
til Marie Jørgensens Skole og pladsen foran Fyens Stiftstidendes bygning.

Fredningen er ikke til hinder for, at der uden fredningsnævnets tilladelse opstilles midlertidi-
ge stilladser m.v., som er nødvendige i forbindelse med vedligeholdelse afbygningsfacader.

§ 3 Byggeri

Der må ikke i fredningsområdet opføres eller permanent anbringes bygninger, boder, skure,
master, reklameskilte eller andre skæmmende indretninger.

~er kan dog i fredningsområdet tillades opført og placeret bygninger, som skønnes nødven-
dige af hensyn til den rekreative benyttelse af parken, eksempelvis musiktribune, cafepavil-
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Ion, toiletter og lignende. Sådanne funktionelle bygninger skal opføres som let byggeri, arki-
tektonisk tilpasset parken og fortrinsvis udført i træ. Fredningsnævnet skal godkende bygnin-
gerne med hensyn til placering, omfang, udformning og farve. Iden indre slotsgård fastsæt-
tes absolut byggeforbud af enhver art.

§ 4 Pleje og kulturgenopretning

Kongens Have plejes og vedligeholdes af Odense kommune i overensstemmelse med en
driftsplan, som kommunen efter fredningsnævnets forudgående godkendelse fastsætter for
haven.

Særligt bemærkes, at staudehaven inden for de høje lindetræer skal bevares i sin hovedform,
d.v.s med takshækkene, tempeltræet, hængebøgen, magnolien og tulipantræet. Ved henfald
skal træerne erstattes med tilsvarende arter eller træer af samme karakter. Bassinet skal beva-
res på den nuværende placering. For øvrige parkelementer, som skal bevares, henvises til
vedhæftede kort, "Elementer der skal bevares", dateret Odense Kommunes Park- og Vejafde-
ling oktober 2004. Idriftsplanen kan indgå restaurering af eksisterende anlæg, således at par-e kens landskabelige og æstetiske fremtræden og oplevelsesværdi styrkes.

§ 5 Udviklingsplan

Kongens Have er præget afparkelementer, haveanlæg, søer, skulpturer m.v. fra forskellige
epoker. Det er vigtigt, at disse kulturhistoriske haveelementer bevares som udtryk for skif-
tende tiders syn på havekunst. Fredningen er imidlertid ikke til hinder for, at der efter fred-
ningsnævnets godkendelse kan vedtages og iværksættes en udviklingsplan, som helt eller
delvist genskaber havens dokumenterede udformning på et givet tidspunkt, eller tilføjer ha-
ven helt nye haveelementer.

§ 6 Formidlingsplan

Kongens have og Odense Slot er et kerne område for Odenses byhistorie. Områdets kultur- og
bygningshistorie fra Johanniterkloster og Kongeslot til vor egen tid skal fortælles til de besø-
gende. Odense kommune varetager dette gennem en formidlingsplan, der godkendes af fred-
ningsnævnet. Planen kan f.eks. omfatte informationsfoldere og informationstavler opsat di-
skret i parken eller i forbindelse med parkens funktionelle bygninger, jf. § 3.

§ 7 Adgang

Der skal være offentlig adgang til Kongens Have efter regler fastsat af Odense kommune og
godkendt af fredningsnævnet.

§ 8 Dispensation

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningen s bestemmelser, såfremt det ikke
strider mod fredningens formål.

Lodsejerne har frafaldet erstatning.

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



Side 7/7

Nærværende afgørelse bekendtgøres i Statstidende og lokale aviser, jf. naturbeskyttelseslo-
_vens § 40, stk. 2.

Fredningsnævnets afgørelse kan imedfør afnaturbeskyttelseslovens § 43, stk. 1, indbringes
for Naturklagenævnet aflodsejeme og de i naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 2, nævnte kIa-
geberettigede.

Klagen indgives i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 43, stk. 4, skriftligt til Naturklagenæv-
net, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

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

Søgsmål til prøvelse af afgørelse efter naturbeskyttelsesloven skal i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 88 være anlagt inden 6 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

_ tf.2 /tI! r;:~~ k:.. ~~"~7 T~ø;gensen Finn StendalPedersen



Fredningsnævnet for Fyns Amt
Toftevej 31
5610 Assens

Park- og Vejafdelingens oplæg til "Pleje- og Kulturgenopretningsplan" for
Kongens Have

~rk- og Vejafdelingen fremsender hermed oplæg til, hvorledes Kongens Have
skal vedligeholdes og hvilke elementer, der skal bevares i haven i fremtiden.
Listen over elementer der skal bevares i haven har været forlagt og drøftet med
DN ved Michael Fynsk.

Kongens Have vedligeholdes ved hjælp af 3 værktøjer:

• En registrering af havens elementer.
Kongens Have er som Odenses øvrige grønne områder registreret og opdelt
i en række elementer. Disse elementer gør det muligt at beskrive kravene til
kvalitet og hvilken pleje, der skal udførers for at elementet får den ønskede
kvalitet. Registreringen ligger som digitale kort og kan derfor benyttes
aktivt af både planlæggere og folkene i marken.

• En målsætningsbeskrivelse.
Målsætningsbeskrivelsen er en kortfattet overordnet beskrivelse af de mål
og funktioner, som Kongens Have skal opfylde. I målsætningsbeskrivelsen
står der også baggrundsoplysninger, der er vigtig for havens drift.

• Park- og Vejafdelingen Kvalitetshåndbog.
Kvalitetshåndbogen beskriver de forskellige elementer, kvalitetskrav, og
hvorledes kvaliteten opnås .

./. Der ved lægges registreringen af Kongens Have (plan I: l 000), den nuværende
målsætningsbeskrivelse samt Kval itetshåndbogen.

Som en del af Pleje- og Kulturgenopretningsplanen har Park- og Vejafdelingen
foretaget en udpegning af hvilke elementer, der skal bevares i Kongens Have.
Vores liste er som følgende:

• Staudehaven indenfor de høje lindehække skal bevares i sin hovedform.
Det vil sige takshækkene, tempeltræet, hængebøgen, magnolien og tulipan-
træet. Bassinet skal bevares på dette sted. Der skal fortsat være mulighed for
indkik til haven.
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• I havens nordlige hjørne skal følgende træer bevares:
To bregnebladet bøge, en mindre blodbøg, en ægte kastanie, en platan samt
en stor ahorn. Disse træer er sunde og er gode repræsentanter fra havens
periode, hvor brugen af særlige og eksotiske træer var udbredt

• Arealet foran Slottets hovedfacade skal holdes åbent, så man kan opfatte
aksen/rummet foran Slottets hovedfacade. Der kan altså godt være lav
beplantning, græs, vand, belægning mv.

• Statuen af Frederik d. 9, der står foran Slottet i dag, skal blive et sted i
haven, da han historisk er knyttet til Slottet.

Park- og Vejafdelingen har kontaktet Odense Bys Museer ved Jakob Tue
Christensen for at sikre sig, at evt. historiske elementer i haven blev medtaget.
Der er ikke nogen synlige elementer i haven i dag. Der er dog kendskab til at det

_gamle Klosters ladebygninger ligger i jorden. Park- og Vejafdelingen vurderer
ikke, at disse bygningsrester skal medtages på listen over elementer i haven som
skal bevares, men hvis der bliver ønske eller behov for at komme ned i de
jordlag hvor bygningsresterne ligger skal der foretages en undersøgelse/udgrav-
ning, inden man kan fortsætte med et f.eks. anlægsarbejde .

.I. Der vedlægges plan over Kongens Have, hvor elementer der skal bevares er
tegnet ind.

Venlig hilsen

(b?G2ta."-G
Per Glad
Park- og Vejchef /

~d~
Bo Seidelin Hune
LandskabsarkItekt

Kopi sendt til
DN Michael Fynsk Johannes Larsensvej 30.3 th. 5220 Odense Sø
Odense Bvs Museer Jacob Tue Christensen
Henrik Lumholdt
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Odense Kommune, Park- og Vejafdelingen, Driftskontoret
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Områdebeskrivelsere Side l af3

Område beskrivelse

31108 Kongens Have

Målsætningsheskrivelse
Kongens Have blev anlagt i 1720' eme efter en plan af Johann Cornelius Krieger som en stram
barokhave til Odense Slot. Haven blev senere omlagt gennem flere renoveringer til en mere
landskabelig have.

Kongens Have blev gradvis åbnet for byens borgere inden Odense Kommune overtog Slottet og
Kongens Have i 1907. Haven gennemgik en større renovering i 1976-77, hvor en gammel alle af
kastanier langs havens østside, blev erstattet af den nuværende lindea1l6. Pladsdannelsen med
rytterstatuen blev omlagt og opholdshaven vest for slottet med staudehaven og bassinet bleveetableret.

Kongens Have fungerer i dag overvejende som gennemgang spark for folk til og fra Banegårds-
centret, som grøn ramme for koncerter og arrangementer samt som lokalpark for beboere og sko-
ler i området. I dele afparken er der et stort slid på grund afganglinier og arrangementer.

Kongens Have er omkranset af en bøgehæk, der afgrænser haven på en fin måde, så den tillader
indkik i parken. Hækken begrænser desuden færdslen til de stier og ganglinier, der er udlagt i
parken.

Kongens Have er domineret af store græsflader og store træer. Orkanen i 1999 og særligt elme-
sygen har fjernet de fleste af havens sidste store gamle træer. Den vestlige del afhaven har dog
stadig en del store fritvoksende træer tilbage, hvorimod den østlige del af haven - også på grund
afhavens oprindelige haveplan - er mere åben. To bunkeranlæg med beplantning afbunddæk-
kende buske medvirker til at gøre den vestlige del afhaven mere lukket. Bunkeranlæggene og
deres beplantning kunne med fordel gøres mere enkel og åben, så de passede bedre ind idenneedel afhaven.

Som kontrast og alternativ til den store åbne del af haven, har Kongens Have også flere mindre
haverum og pladser. Staudehaven i hjørnet mellem Slottet og Teatret er den største og fineste.
Her danner en lindehæk et flot haverum med spejlbassin, staudehave og enkelte fine solitære
træer. Mod den gamle banegård er der en oval plads, hvor rosenbede og kasseformede bøgepur
danner rammen omkring statuen af Christian IX.

Plejen af parken skal opretholde parken som et frodigt og funktionelt parkrum, med fine haver
og pladser.



Odense kommune, Park- og Vejafdelingen, Driftskontoret

.edligehOldelse af grønne områder 2003 - 2006
Tlf.: 66 131372

31-10-02

31108 Kongens Have Side 2 af 3

Elementregistrering

Markering
på

deta ilkort

Mængder

m2 Ibm stk

BemærkningerElement

Blomster

Klatrende planter 1a 12

Rosenbede 1b 108

Staudebede 1c 413~--------------------------------------------------------------------------_.
~taudeflader 1d 30

Græs

Brugsplæne 2b . 24.649

Hække/-hegnogbuske
Klippet pur 3a 366 H = 1.1 m

Bunddæk buske 3c 1.646

Solitære prydbuske 3d 6

Klippet pur 3e 86 H = 1,5 m - B = 1,0 m

Klippet hæk 3f 403 H = 1,0· B = 0,6 m -t- 32 lb """"------------------------------------------------------------------------------
~=æ:::e:.:..r------------------------------------
~ritvoksende træ 4a 95

Allåtræ 4b 36

Vand

Bassin 5a 614

Belægninger
Fast belægning 6a 66 Chaussesten-----------------------------------------------------------------------------
Løs belægning Parksti 6b 3.711 Grus------------------------------------------------------------------_.----------
Fast belægning 6c 491 Chaussesten------------------------------------------------------------------_.----------
Løs belægning Parksti 6d 39 Pertesten------------------------------------------------------------------------------



Odense kommune, Park- og Vejafdelingen, Driftskontoret

_edligehOldelse af grønne områder 2003 . 2006
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31108 Kongens Have Side 3 af3

Elementregistrering

Element Markering
på

detailkort

Mængder

m2 Ibm stk

Bemærkninger

Udstyr

Terrænudstyr 7a 8 Granitpullert

Bænk 7b 66

Terrænudstyr 7e 8 Monument~---------------------------------------------------------------------------.
WAffaldsspand 7d 37

Terrænudstyr 7e 8 Skilt

32.219
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Med venlig hilsen

Pia Andersen
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Pressemeddelelse

(e Vedr. Fredning af Kongens Have i Odense.

Naturklagenævnet har besluttet, at Kongens Have skal fredes som foreslået af Danmarks Natur-

fredningsforening.

Nævnet mener, at Kongens Have rummer store rekreative værdier, og - i sammenhæng med det

bygnings fredede Odense Slot - en kulturhistorisk værdi af national betydning, som berettiger en

fredning, hvis der er en aktuel grund til det. Efter en vurdering ~f forholdene på stedet og af pro-

jektet for tilbygningen til Odense Teater, er det nævnets opfattelse, at tilbygningen vil medføre et

væsentligt indgreb i forhold til haven og skæmme oplevelsen af det fine barokslot fra 1723.

Naturklagenævnet anerkender de interesser, som begrunder ønsket om udbygning af teatret, men

finder at de har begrænset vægt i forhold til fredningsinteresserne.

Naturklagenævnet har herefter med 7 stemmer mod 1 besluttet, at Kongens Have skal fredes, såle-

des at der tilvejebringes en varig beskyttelse afhaven og den kulturhistoriske sammenhæng med

slottet.

Selve afgørelsen og nærmere oplysninger om Naturklagenævnet findes på nævnets hjemmeside:

www.nkn.dk.

mailto:nkn@nkn.dk
http://www.nkn.dk.
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Pressemeddelelse samt afgørelse er sendt til:

Fornavn Efternavn Adresselin.iel Adresselini e2 By Postnummer
Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 Dn<a2dn.dk 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforenings V/Michael Fynsk Johannes Larsens Vej 30,3. th., 5220 Odense sø.
Lokalkomite
Fyns Statsskovdistrikt Sollerupvej 22, d72<a2sns.dk 5600 Faaborg.
Skov- og Naturstvrelsen Haraldsgade 53, sns(a)sns.dk 2100 København ø.
Dansk Ornitologisk Forening V/Jan Holm Jensen, Ejersmindevej 10, dof@dof.dk 5250 Odense SV.
Odense Kommune, Rådhuset, odense(a)odense.dk 5000 Odense C.
Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100, fvns-amt@fyns-amt.dk 5220 Odense sø.
Friluftsrådet, Scandiagade 13, fr@friluftsraadet.dk 2650 København SV.
Friluftsrådet, C/o amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postboks 104, 5610 Assens.
Danmarks Idræts-Forbund, Miljøvejleder Bjarne Christensen, Idrættens Hus, 5200 Odense V.

Stadionvej 50,
Opgang 50,

By og Land, Landsforeningen for Bygnings- og Bredgade 66,3. sal, 1260 København K.
Landskabskultur,

Odense Teater, Jembanegade 21, post@odenseteater.dk 5000 Odense C.
Set. Hans Kirke, V!Kirkekontoret, Skt. Hans Plads 2, skthans.so{!n<a2km.dk 5000 Odense C.
Akademirådet, Kongens Nvtorv, Postboks 9042, 1022 København K.
Sven-Ingvar Andersson Landskabsarkitekt ApS MDL, St. Kongensgade 40G, 3., 1264 København K.
Den Kg!. Veterinær- og Sektion for Landskab, Rolighedsvej 23,2., 1958 Frederiksberg C.
Landbohøjskole,
Kulturmiljøråd Fyn, Strandgade 7, 5300 Kerteminde.
Fyns Stiftstidende, Blangstedgårdsvej 4 RaastlalFvens.dk 5220 Odense sø.
Ritzaus Bureau, Store Kongensgade 12 Ritzau@ritzau.dk 1264 København K.
Ritzaus Bureau SAA@ritzau.dk

JESt@ritzau.dk

Bvforeningen for Odense V/Poul Karmdal, Lange1inie 15, 5230 OdenseM.
Danske Landskabsarkitekter, Sankt Peders Stræde 39, 3. sal, 1453 København K.
Bruno Nielsen, Vedbendvej 21, 5220 Odense Sø.
Flemming Lindholm Hansen, Påskestræde 2 A, 5000 Odense C.
Kulturarvsstvrelsen, Slotsholmsgade 1, kuas@kuas.dk 1216 København K.
Carin Kollster Palnatokesvej 38,2. th. 5000 Odense C.
Søren Jensen, Dronningensgade 26, 1. 5000 Odense C.
Jarl Abrahamsen, Klostervei 16,3. sal, 5000 Odense C.
John Hansen, Tyttebærvej 24, 5260 Odense S.
Lis Bendix Madsen Kløvervej 29, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.
Niels Paulsen Bonde, Regnar Lodborgs Vej 8, 5200 Odense V.
Johnny Birch Vestergade 86, 5000 Odense C.

mailto:dof@dof.dk
mailto:fvns-amt@fyns-amt.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:post@odenseteater.dk
mailto:Ritzau@ritzau.dk
mailto:SAA@ritzau.dk
mailto:JESt@ritzau.dk
mailto:kuas@kuas.dk
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DR-Odense Peter Karuse FynfaJ.dr.dk
TV-Danmark FYN Redaktionen@TVDan

markfvn.dk
TV2-Fyn Tv2fvn@tv2fyn.dk
DRDK Dr@dr.dk

mailto:Tv2fvn@tv2fyn.dk
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Naturklagenævnets afgørelse
om

fredning af Kongens Have i Odense.

Fredningsnævnet for Fyns Amt har ved afgørelse af 12. august 2003 besluttet, at der ikke skal ske

• fredning af Kongens Have i Odense. Fredningsnævnet har derfor afvist det fra Danmarks Natur-

fredningsforening den 19. maj 2003 modtagne fredningsforslag.

Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, andre forenin-

ger samt en række institutioner og enkeltpersoner.

I. Fredningsforslaget

Danmarks Naturfredningsforening har rejst sagen om fredning af Kongens Have i Odense med det

formål at sikre områdets landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige og rekreative værdi.

Anledningen til, at Danmarks Naturfredningsforening har rejst sagen, er, at Odense Teater har et

• aktuelt ønske om at inddrage en del af Kongens Have til en større tilbygning. Odense Kommune

har tilkendegivet, at man vil ændre den nuværende lokalplan, der trådte i kraft den 1. marts 2001,

så forbuddet mod bebyggelse i lokalplanen ændres, således at teatret får mulighed for udvidelsen.

Udsigten hertil samt til yderligere indgreb i det frie rum omkring Odense Slot, uanset den gælden-

de planlægning, aktualiserer efter foreningens opfattelse behovet for beskyttelse af slottets omgi-

velser. Dette bør efter foreningens mening ske gennem en fredning efter naturbeskyttelsesloven,

som det tidligere er sket med de rekreative og kulturhistorisk betydningsfulde parker i hovedsta-

den.

II. Beskrivelse af fredningsområdet

Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 4,46 ha. Der er to lodsejere, dels Odense Kommune, der

e ejer ca. 4,14 ha, dels Set. Hans Kirke, der ejer ca. 0,32 ha. Det areal, der ønskes fredet, omfatter
J.nr. SN 2001 . \'2..\\ /1- -c>o\g
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le dels selve parkareal et omkring Odense Slot, dels den ydre gårdsplads syd for slottet og friarealet

syd herfor, den indre slotsgård og et areal ved Set. Hans Kirke.

Kongens Have blev anlagt som klosterhave af Johannittermunkene i 1400-tallet - muligvis tidlige-

re. Efter reformationen i 1536 overgik haven og slottet til ~onen og blev fra slutningen af 1500-

tallet og frem til 1848 brugt som kongelig residens.

I 1720-eme blev Odense Slot og slotshaven ombygget til et samlet barokanlæg. Slottet stod færdigt

i 1723, og haveanlægget var færdigt i 1730. Barokkens havestil gik af mode hen mod slutningen af

1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Haven blev omlagt til den engelske romantiske stil. Den

markante hængebøg og tempeltræet (Ginko biloba) stammer fra denne periode. I samme del afha-r. ven findes også en meget flot magnolia og et tulipantræ (Liriodendron).

I 1908 blev slottet og parken købt af Odense Kommune, og 7 år efter - i 1914 - blev havens syd-

vestlige hjørne inddraget til opførelsen af Odense Teater. Teatret har siden fået tilføjet flere tilbyg-

runger.

I 1918 blev Odense Slot fredet efter bygningsfredningsloven som en af de første fredede bygninger

i landet.

I 1920 blev haven omlagt. Det store vandbassin foran slottets hovedbygning forsvandt, men bassi-

net vest for slottet blev bevaret. I samklang hermed blev der i 1980 anlagt en blomsterhave med

• slyngede takshække.

III. Planstatus

Kommuneplan 2000-2012 udlægger Kongens Have til friareal og park. Der må kun opføres mindre

byggeri, som er nødvendigt for områdets vedligeholdelse. Der er dog mulighed for at opføre en ca·

fepavillon og en musiktribune til erstatning for den, der er taget ned.

Den gældende lokalplan - nr. 0-565 for et område ved Kongens Have og Nørregade - skærper

kommuneplanens bestemmelser, da det fastsættes som formål, at "det er lokalplanens formål at be-

vare Kongens Have som et grønt område uden andet byggeri end mindre toiletbygninger eller lig-

nende naturligt tilbehør til en offentlig park". Lokalplanen omfatter ikke selve slottet, slotsgården

.' og arealet syd for slottet (i dag parkeringsplads), men har hele Kongens Have med.
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Endvidere har lokal planen til formål at sikre, at byggeri i lokalplanens område øst for Kongens

Have tilpasses Kongens Have og de omliggende bygninger, især Odense Slot, både arkitektonisk

og volumenmæssigt.

IV. Fredningsnævnets afgørelse

Det er fredningsnævnets opfattelse, at grønne områder i byen som hovedregel bør beskyttes gen-

nem lokalplaner, således at de lokale myndigheder træffer beslutninger om byernes udvikling og

borgernes adgang til rekreative områder. Naturbeskyttelsesloven bør derfor anvendes med stor for-

sigtighed i byområder, og kun i tilfælde, hvor væsentlige kulturhistoriske eller rekreative interesser

tilsidesætles for at udnytte arealerne til formål, der kan placeres andre steder, f.eks. parkeringsplad-

ser eller boliger .• Fredningsnævnet har foretaget en afvejning af modstående interesser. På den ene side beskyttelse

af det bygningsfredede Odense Slot og de rekreative og kulturhistoriske værdier, der er i Kongens

Have. På den anden side Odense Teaters ønske om at udbygge teatret til en tidssvarende kulturin-

stitution.

Fredningsnævnet har navnlig lagt vægt på følgende: '

• Selvom Kongens Have har været anvendt til have igennem flere hundrede år, har haven iti-

dens løb ændret karakter, således at haven i dag fremstår som en almindelig park med plæner

og gamle træer samt en blomsterhave, der er afskærmet afhække. Haven skønnes derfor ikke

• at rumme væsentlige kulturhistoriske værdier.

• Odense Slot er fredet gennem en bygningsfredning. Kongens Have opleves ikke som et ba-

rokanlæg i nær sammenhæng med slottet. Derimod giver Kongens Have et godt indblik til

Odense Slot, hvorfor en bebyggelse, der på afgørende måde ville hindre dette indblik, ville

skade oplevelsen af de fredede bygninger.

• Den påtænkte tilbygning til Odense Teater placeres i et meget begrænset område af Kongens

Have og vil i sin nuværende udformning ikke genere det centrale indblik til Odense Slot, lige-

som de rekreative værdier i Kongens Have stor set vil være uændret.
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• Odense Teater er en kulturinstitution til glæde for et stort antal mennesker. En flytning aftea-

tret må anses for økonomisk urealistisk. Der er således ikke andre muligheder for at skabe op-

timale og tidssvarende driftsforhold end at udbygge teatret som planlagt.

Efter en samlet vurdering af disse forhold er det fredningsnævnets opfattelse, at der ved den fore-

slåede ændring aflokalplanen for området, hvorefter Odense Teater rar mulighed for en mindre

udvidelse, ikke mistes væsentlige rekreative eller kulturhistoriske værdier, ligesom ændringen af

lokalplanen findes begrundet i forhold, der er til gavn for teaterlivet på Fyn, og hvor andre løsnin-

ger ikke har været økonomisk mulige.

Fredningsnævnet udtaler afslutningsvis, at man finder det forståeligt, at Danmarks Naturfrednings-

forening har rejst fredningssagen, idet der kan være grund til at frygte, at Kongens Have efter "sa-

lamimetoden" mister væsentlige rekreative kvaliteter. Afvisningen er derfor ikke udtryk for, at

Kongens Have ikke kan fredes, hvis nye tiltag bringer væsentlige rekreative eller kulturhistoriske

værdier i fare.

V.Klager

Danmarks Naturfredningsforening har i sin klage især fremført to forhold:

1. Afgørelsen tilsidesætter lovens formål, j f. § 1, stk. 2, hvorefter loven særligt har til formål at

beskytte bl.a. kulturhistoriske og rekreative værdier.

2. Afgørelsen tilsidesætter også lovens formål som anført i § 1, stk. 3, hvorefter der ved lovens

• administration skal lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af sin beliggenhed

kan have for almenheden.

Foreningen henviser bl.a. til, at det i vejledningen til naturbeskyttelsesloven er præciseret, at der

fortsat vil kunne gennemføres fredninger afbynære arealer til sikring af navnlig rekreative interes-

ser, og at fredning af et område vil kuime komme på tale i de tilfælde, hvor behovet for beskyttelse,

pleje, naturgenopretning eller fremme af befolkningens friluftsliv ikke kan opfyldes ved anvendel-

se af de øvrige bestemmelser og virkemidler i lovgivningen.

Dette er netop, hvad der forligger i den aktuelle sag, idet et flertal i Fyns Amtsråd og Odense Byråd

har tilsidesat den gældende planlægning for Kongens Have, vedtaget j lokalplan 0-565, som er

tinglyst på Kongens Have så sent som 5. april 2001. Heri fastsættes, at "Det er lokalplanens formål
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at bevare Kongens Have som grønt område uden andet byggeri end mindre toiletbygninger el.

lign. natU1:ligttilbehør til en offentlig park".

Foreningen konkluderer, at det aktuelle byggeprojekt i Kongens Have afgørende reducerer den

værdsættelse af Odense Slot, som tidligere generationer har vist. Slottet blev på grund af sin natio-

nale betydning fredet som et af de tidligste bygningsanlæg i landet (1918), og dets omgivelser er

siden 1907 blevet anset for reserveret til offentlighedens rekreative brug netop på grund af Odense

Kommunes ejerskab og planlægning.

Fredningsnævnets afgørelse om at forkaste fredningsforslaget har efter foreningens opfattelse så

store mangler i forhold til loven og rummer så betydelige selvmodsigelser, at den alene af den

grund bør behandles afNaturklagenævnet.

Hertil kommer så, at et så afgørende og negativt indgreb i nationale rekreative og kulturmæssige

værdier kræver en national afgørelse.

En række institutioner, foreninger og enkeltpersoner, herunder bl.a. Akadernirådet, Den Kgl. Vete-

rinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab, Danske Landskabsarkitekter, Kulturmiljøråd

Fyn, Byforeningen for Odense, Friluftsrådet samt landskabsarkitekt Sven-Ingvar Andersson og ar-

kitekt Flemming Lindholm Hansen har påklaget fredningsnævnets afgørelse eller udtalt sig om sa-

gen over for Naturklagenævnet. Alle har udtalt sig imod forslaget om Odense Teaters udvidelse

ind i Kongens Have og støtter en fredning af Kongens Have med henvisning til parkens kulturhi-

• storiske og rekreative værdi i sig selv og på grund af parkens samhørighed med det fredede Odense

Slot. En samhørighed, som klagerne finder, vil blive alvorligt påvirket i uheldig retning, hvis den

påtænkte udvidelse afteaterkomple~set finder sted.

VI. Udtalelser til støtte for udbygningen af teatret

Fyns Amt, der er tilskuds giver til Odense Teater, er meget interesseret i, at en planlagt udvidelse af

Odense Teater finder en afklaring snarest muligt. Grunden hertil skal især ses på baggrund af, at

fejringen af200 året for H.C. Andersens fødsel i 2005 er langt fremme i sin planlægning, og det er

magtpåliggende for Odense Teater og for Fyns Amt at være med til at fejre 200 året i form afind-

vielse af en ny H.C. Andersen Scene. Hertil kommer en lang række praktiske, arbejdsmiljømæssi-

ge forhold omkring teaterdriften med bl.a. scener spredt flere steder i byen, som længe har gjort det

ti) ønskeligt at sammenlægge de eksisterende scener til et teaterhus.
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Fyns Amt har derfor anbefalet Naturklagenævnet at stadfæste den afgørelse, der er truffet af Fred-

ningsnævnet for Fyns Amt.

Odense Kommune har henholdt sig til byrådets behandling af sagen, da man udtalte sig over for

fredningsnævnet. Odense Kommune anbefaler derfor Naturklagenævnet at stadfæste den afgørelse,

der er truffet af fredningsnævnet.

Odense Teater har til støtte for forslaget om at bebygge en del af Kongens Have bl.a. udtalt, at det,

ud over ønsket om at kunne samle teatrets forskellige scener og andre funktioner på et sted, er øn-

sket at kunne integrere teatret og Kongens Have.

Hvor lidt teatrets udbygning end tager afhaven, er en udbygning en dårlig ide, hvis ikke teatret og

haven sammentænkes som en enhed, der ved venlig, gensidig åbning mod hinanden tilfører Oden-

se et "grønt byrum". Byen har i øjeblikket en ikke fungerende park og et teater, hvis grimme faca-
l

de vender ud mod haven. Odense Teaters projekt vil skabe et åbent byrum. Netop åbningen ud

mod haven, og ønsket om at gøre det smukke, men "kriminelle" hjørne til et rum, hvor alle trygt

kan færdes, er en vigtig del af tankesættet.

Naturklagenævnets afgørelse

I sagens behandling herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt møde har deltaget 8 af Natur-

klagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise An-

dreasen, Peter Christensen, Mogens Mikkelsen, Jens Steffensen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

Et flertal på 7 afNaturklagenævnets medlemmer udtaler:

Kongens Have udgør et værdifuldt rekreativt område i Odense bymidte, som i øvrigt er underfor-

synet med grønne områder. Haven udgør i sammenhæng med det bygnings fredede Odense Slot en

kulturhistorisk helhed af national betydning, hvor havens værdi, uanset skiftende anlæg gennem ti-

derne, bl.a. har været at sikre det nødvendige frirum omkring slottet.

Den påtænkte udbygning af teatret vil medføre et markant indgreb i den "stille" del afhaven med

lindehækkene, spejldammen og blomsterbedene, som ligger vest for slottet. Udbygningen vil sarn-
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tidig ved placeringen tæt op ad slottet og bygningsfacadens visuelle dominans medføre et indhug i

frirummet omkring slottet, som vil skæmme oplevelsen af slottet fra størstedelen af parkens områ-

de.

Uanset at nævnet anerkender de interesser, som begrunder ønsket om udbygning af teatret, finder

flertallet efter en samlet vurdering af de modstående hensyn, at Kongens Have bør fredes efter na-

turbeskyttelseslovens bestemmelser, således ,at ~er tilvejebringes en varig beskyttelse af haven og

den kulturhistoriske sammenhæng med slottet.

Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen) kan tilslutte sig fredningsnævnets begrundelse for at afvise

fredningsforslaget og finder i øvrigt, at tilbygningen vil medføre en stærkt påkrævet arkitektonisk

forbedring af teatrets nuværende facade mod haven. Mindretallet stemmer derfor for at stadfæste

fredningsnævnets afgørelse.

I overensstemmelse med flertallet går Naturklagenævnets afgørelse herefter ud på at ophæve fred·

ningsnævnets beslutning om at afvise fredningsforslaget og hjemvise sagen til Fredningsnævnet

for Fyns Amt til fornyet behandling 'og gennemførelse af en fredning af Kongens Have i Odense.

Fredningsforslagets retsvirkninger efter naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, opretholdes.

På Naturklagenævnets vegne

Naturklagenævnets formand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Even-

tuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jr. lovens § 88, stk. 1.



KORT>
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Odense Kommune

Svar på ansøgning af 15. november 2017 om dispensation til midlertidig opstilling af 2 læskure i Kongens 
Have i Odense.

Fredningsnævnet for Fyn har modtaget en ansøgning fra Odense Kommune om midlertidig opstilling af 2 
læskærme til brug for passagerer under en omlægning af busdriften i perioden fra den 14. januar 2018 og 
til omkring juni 2018. Skurene skal ifølge det fremsendte materiale anbringes på et asfalteret eller 
flisebelagt areal i udkanten af det fredede område, Kongens Have i Odense. Placeringen er umiddelbart op 
til Østre Stationsvej, dvs. på fredningsgrænsen. 

Anbringelsen skal ske som markeret på dette kort:

Det følger af Fredningsnævnets kendelse af 24. november 2005 vedrørende fredning af Kongens Have, at 
formålet med fredningen er følgende:

”§ 1 Fredningens formål

Fredning af Kongens Have har til formål at sikre områdets landskabelige, kulturhistoriske,
naturmæssige og rekreative værdier. Særligt skal kulturhistoriske og rekreative hensyn tilgodeses.
Heraf følger, at Kongens Have skal bevares som grønt, rekreativt område uden andet
byggeri, end hvad der følger af den folkelige benyttelse af den offentlige park. Fredningen
skal samtidig supplere bygningsfredningen af Odense Slot ved at bevare og formidle parkens
indhold som en uundværlig del af kulturmiljøet og frirummet omkring Odense Slot.”

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-51-2017
Dato: 10. december 2017



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Odense Kommune 
 
 
 
 

Afgørelse af 1. september 2021 
 
Godkendelse af formidlingsplan for Kongens Have i Odense  
 
Odense kommune har ved mail af 4. juni 2021 anmodet om godkendelse af en formidlingsplan for Kongens 
Have i Odense.  
 
Denne afgørelse er truffet som en formandsbeslutning i medfør af forretningsordenens § 10, stk. 5. 
 
Sagsfremstilling 
 
Odense Kommune oplyser i ansøgningen, at kommunen, når formidlingsplanen er godkendt, vil gå i gang 
med at opstille formidlingsskilte i Kongens Have. Det første sted vil være på Skt. Hans Plads ved en gravsten 
for en spansk officer, Don Augustin Mollon på matr.nr. 2277 Odense Bygrunde.  
 
Formidlingsplanen, der var vedhæftet kommunens ansøgning, har følgende indhold: 
 

” Formidlingsplan for Kongens Have i Odense 
 
Baggrund for formidlingsplanen 
Den fredede Kongens Have udgør sammen med Odense Slot et unikt samlet anlæg, der ligger helt 
centralt i Odense. Haven er anlagt og ændret gennem mange hundrede år, og rummer elementer 
fra havens mange stilperiode. Der er derfor mange historier at fortælle. 
 
Odense Kommune vil med denne formidlingsplan gerne fastlægge, hvordan Kongens Have i fremti-
den kan formidles. Formidlingsplanen er beskrevet i Fredningens af Kongens Have §6. Formidlings-
planen skal godkendes af Fredningsnævnet. 
 
Formidlingsplanens elementer 
 
Digital formidling 
Kongens Have formidles digitalt på Odense Kommunes hjemmeside og andre digitale platforme. 
 
Fysisk formidling 
Kongens Have formidles fysisk i haven ved hjælp af skilte. Skiltene kan have A4 eller A3 størrelse, 
alt efter hvilken mængde tekst og billeder, der er behov at vise. Skiltets udseende og dimensioner 
fremgår af billede nedenfor. Skiltene skal være malet i den samme grå farve som Kongens Haves 
øvrige udstyr. Skiltet er et solidt og enkelt skilt, som Odense Kommune har gode erfaringer med at 
bruge i andre grønne anlæg i byen. 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-41-2021 
Dato: 1. september 2021 
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Fredningen er vist med blå skravering. 



 
 
Fredningen 
 
Kongens Have er fredet ved Fredningsnævnet for Fyns afgørelse af 24. november 2005. Fredningen inde-
holder følgende bestemmelser af relevans for sagen: 
 
”… 
§ 1 Fredningens formål  
 
Fredning af Kongens Have har til formål at sikre områdets landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige og 
rekreative værdier. Særligt skal kulturhistoriske og rekreative hensyn tilgodeses. Heraf følger, at Kongens 
Have skal bevares som grønt, rekreativt område uden andet byggeri, end hvad der følger af den folkelige 
benyttelse af den offentlige park. Fredningen skal samtidig supplere bygningsfredningen af Odense Slot ved 
at bevare og formidle parkens indhold som en uundværlig del af kulturmiljøet og frirummet omkring 
Odense Slot. 
… 
§ 6 Formidlingsplan  
 
Kongens have og Odense Slot er et kerneområde for Odenses byhistorie. Områdets kultur- og bygningshi-
storie fra Johanniterkloster og Kongeslot til vor egen tid skal fortælles til de besøgende. Odense kommune 
varetager dette gennem en formidlingsplan, der godkendes af fredningsnævnet. Planen kan f.eks. omfatte 
informationsfoldere og informationstavler opsat diskret i parken eller i forbindelse med parkens funktio-
nelle bygninger, jf. § 3. 
…” 
 
Høring 
 
Der har ikke været foretaget høring i forbindelse med sagens behandling. 
 
Sagen er afgjort påskriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Denne afgørelse er truffet som en formandsbeslutning, da det ansøgte, således som det er beskrevet, skøn-
nes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, jf. forretningsordenens § 10, stk. 5. 
 
Formanden finder, at den ansøgte formidlingsplan er i overensstemmelse med fredningens formål herun-
der, at den skal formidle parkens indhold som en uundværlig del af kulturmiljøet og frirummet omkring 
Odense Slot, ligesom det foreslåede skilt i sit design og anbringelsesmåde findes af leve op til fredningens 
krav om diskret opsætning. Den ansøgte fredningsplan godkendes derfor i medfør af fredningens § 6.  
 
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 indbeta-
ler 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. 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://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 

 



Fredningen indeholder følgende bestemmelse om bebyggelse i det fredede område:

”§ 3 Byggeri
Der må ikke i fredningsområdet opføres eller permanent anbringes bygninger, boder, skure,
master, reklameskilte eller andre skæmmende indretninger.”

Da en midlertidig - for en periode på 4-5 måneder - opstilling af 2 buslæskure ikke er i strid med formålet 
med fredningen, og da fredningens bestemmelse om byggeri alene omhandler permanent anbringelse, er 
det min vurdering, at det ansøgte ikke kræver dispensation fra fredningsnævnet. 
Nævnet kan oplyse, at fredningsnævnet har søgt teknisk bistand i Miljøstyrelsen, der er enig i denne 
vurdering. 

Ansøgningen sendes derfor retur til Odense Kommune til videre foranstaltning. 

Svendborg, den 10. december 2017

Anni Højmark
Formand
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