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Danmarks Naturfond
Skovsgaard Gods
Kågårdsvej 12
5900 Rudkøbing

Ved brev af 22. marts 2005 har Naturfonden ansøgt om dispensation fra fredningen af
Skovsgaard Gods i forbindelse med ombygningen af den tidligere mejeribygning til tesøgscenter og naturformidling.
Det fremgår af sagen, at bygningen skal have funktion som samlingssted og udgangspur1<.-tfor de aktiviteter, som finde t' sted på Skovsgaard.
I arl::.øgningen er i øvrigt oplyst:

På førstesall mejeribygnmgen etableres sovesal og badefacIliteter for grupper, især
sbleklassr.:r som opholder SIg flere dage ~å Skovsgaard og brugere hsilitete-me, herUIld-e'"Elkovsgaard Naturværksted" . Ved ndreming af sovesal er der fra brandmYTI'
di~11e,-l.cmekrav om etab;ering af brandtrappe. Den tænkes etableret l nordgavlen "'.:llr~
en jernpl?tforr.:1 på ca. 10 m2 med nt'Jgang VIa trappe mod ØSt.
På vestsl,j,~n 8fbygningen i stueplan skal der etableres en ttITasse, som fia hygningen
får forbmdelse til cafe og entrecenter. Terrassen bliver den udvendige del af cafe-området, da en stor del af det mdvendige rum VIIblive brugt til ophold s- og mødelokale
for overnattende grupper. Fra terrassen blIver der forbmdelse til vandkikkert-arrangementet i den nærliggende "Hestedarnmen". Hele terrassen bliver opbygget i træ. Arealet er på 3,5 x 14 m, l alt 49 m2. Der etableres rækværk omkring hele ter-rassen.
Ud for gavlen mod syd og ved mdgangen til bygnmgen er to lindetræer, træerne er nu
nået en størrelse som gør, at de skygger for taget afbygnmgen og derved skaber fugtproblemer l tagkonstruktionen. Det er ønsket at styne træerne tIl niveau med tagrenderne og derved bevarer træerne som stynede linde.
"

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Sydlangeland kommune, der i brev af 17.
maj 2005 har udtalt:
"

Der søges om dispensation til følgende arbejder:
• Etablering af en brandtrappe placeret på bygningens nordgavl med forbindelse til en
sovesal på l.ste sal.

~l
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• Etablering af en træterrasse på 49 m2 på vestsiden af bygningen
• Styning af to lindetræer ud for bygningens sydgavl.
Kommunens udvalg for teknik og miljø har på sit møde den 12.05.2005 behandlet sagen
og har intet at anføre til det søgte dispensationer.

Fredningsnævnets bemærkninger:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fredningens formål.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 2.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede .
Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævllte frist er udløbet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indel1 3 år efte.~ den er meddelt.
J

Fredningsnævnet
for Fyn
Albanigade 28, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 47 12 - Telefax 66 1297 12
Odense, den 29. maj 2007
Journal nr.: Frs. 89/2006

Danmarks Naturfond
Skovsgaard Gods
Kågårdsvej 12
5900 Rudkøbing

Ved brev af25. oktober 2004 har Danmarks Naturfond ved Lars L. Johansen fremsendt et
brev til Fyns Amt, hvorefter Danmarks Naturfond søger om dispensation til opstilling af 4
informationsplancher, som oplyser de besøgende på Skovsgaard Gods om de oplevelser, de
kan fa. i naturen på Skovsgaard. Det oplyses i brevet, at plancherne, hvoraf der er medsendt
billeder, allerede er opført.
Fyns Amt har den 13. december 2006 fremsendt dispensationsansøgningen til fredningsnævnet for Fyns Amt med henblik med meddelelse af dispensation. Fyns Amt anbefaler, at
fredningsnævnet godkender de 4 informationsplancher.
Langeland kommune har ingen indvendinger imod, at de 4 plancher godkendes af fredningsnævnet.
Fyns Statsskovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig.
Skovsgaard Gods er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 31. august 2006. I formålsbestemmelsen hedder det bl.a., at fredningen skal skabe mulighed for formidling af naturog kulturhistoriske værdier. Der er et generelt forbud mod etablering af faste anlæg og konstruktioner, men det er anført i § 4, at "fugletårne og andre anlæg til naturformidling kan
opsættes med fredningsnævnets godkendelse."

Fredningsnævnets bemærkninger:
Under henvisning til plancherne s størrelse og udseende og da formålet med opsætningen
er at formidle naturoplevelser , finder et enigt fredningsnævnet, at opsætningen ikke er i
strid med fredningens formål, hvorfor dispensation meddeles, således at det tillades Danmarks Naturfond at opstille 4 informationsplancher af en størrelse på ca. 80 x 100 cm.
Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af naturbeskytlelseslovens

§ 50, stk. 1.
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 2.
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 e

FREDNINGSNÆVNET FOR FYN
Danmarks Naturfond
v/administrator Bjarne Hansen

Christiansvej 41
5700 Svendborg
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www.fredningsnaevn.dk
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Dato: 14. november 2017

Afgørelse af 14. november 2017
Dispensation til at oprette et æblepomet m/ca. 400 æbletræer
Danmarks Naturfond v/administrator Bjarne Hansen har den 27. juni 2017 ansøgt fredningsnævnet om
dispensation fra fredningen af Skovsgaard Gods med matr.nr.: 1a Skovsgård Hgd., Humble, på adressen
Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing på Langeland til etablering af et æblepomet. Baggrunden for ansøgningen
er, at fonden har fået en donation på ca. 400 æbletræer med oprindelse på Fyn og Langeland, og man nu
ønsker at oprette et æblepomet med disse træer med det formål, at bevare de gamle sorter og sikre at
deres gener bevare in-situ på et lokalt levested. Samtidig ønsker fonden at formidle historien og brugen af
de mange æblesorter til de mange besøgende på Skovsgaard Gods.
Det berørte areal fremgår af dette kort:

Fredningen
Skovgaard Gods blev fredet ved fredningsnævnets kendelse af 31. august 2006 om revision af fredningen af
Skovsgaard Gods. Ejendommen ejes af Danmarks Naturfond, som i 1974 fik den testamenteret, og overtog
den i 1979 ved den tidligere ejer Ellen Fugledes død.
Et centralt element i den strategi, som Danmarks Naturfond har lagt for Skovsgaards fremtid har været, at
der skulle ske formidling af stedets naturhistorie og kulturhistorie. Tanken er at give de besøgende en
større viden om økologi og sammenhæng mellem landskabsbenyttelsen i fortid og nutid og dermed en
forståelse for disse emners betydning i dagens og morgendagens Danmark.
Det fremgår af fredningen, at formålet er:

” § 1 Fredningens formål

Fredningen har til formål:
• at beskytte det naturlige dyre- og planteliv og deres levesteder,
• at foretage naturgenopretning,
• at sikre, regulere og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover
hvad den generelle lovgivning giver regler for. Dette skal ske i respekt for naturværdierne,
• at skabe mulighed for formidling af natur- og kulturhistoriske værdier. Det gælder bl.a.
det økologiske landbrug og det naturnære skovbrug og herregårdslandskabets kvaliteter.”
I fredningens § 5 om arealernes anvendelse hedder det om Landbrugsarealerne blandt andet
følgende:
”I det åbne landskab må der, i det omfang det harmonerer med fredningens formål, etableres
læhegn. Huller i eksisterende levende hegn må udfyldes ved nyplantning, og i særlige tilfælde kan
der med fredningsnævnets tilladelse etableres beplantning eller naturforyngelse med
hjemmehørende træer og buske.
Overdrevsarealer må ikke omlægges eller tilplantes.”
Om Have- parkarealer:
”Som en naturlig del af den natur- og kulturformidling, der i dag finder sted på Skovsgaard, er
fredningen ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse kan etableres et videns- og
oplevelsesscenter om frugt og bær, ”Den Fynske Frugthave”, på Skovsgaard. Der kan på marken
”Agerløkke” syd og øst for bygningsmassen etableres oplevelses- og formidlingsområder bestående
af plantninger med frugttræer og bærbuske omkranset af græsarealer. ..”
Sagsfremstilling
Danmarks Naturfond har i ansøgningen oplyst, at placeringen af pometet udspringer af ønsket om bedst
mulig formidling, da en placering i nærheden af nuværende køkkenhave ligger naturligt for de besøgende
og et sted, hvor der er mulighed for opsyn med træerne samt er godt at indhegne i forhold til udefra
kommende dyr, eksempelvis dådyr, som vil æde af træerne.
Den tiltænkte placering fremgår af det markerede område på dette luftfoto:

Høring
Der er afgivet høringssvar fra Miljøstyrelsen, der har udtalt følgende:

”Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.”
Svendborg Kommune har i deres høringssvar, som miljømyndighed udtalt, at de vil anbefale, at der
meddeles dispensation til det ansøgte.
Kommunen gør opmærksom på, at der på det areal, hvor æblepometet ønskes placeret, ligger et
naturbeskyttet vandhul. Plantning af æbletræer indenfor vandhullets afgrænsning må således ikke
foretages uden forudgående dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Svendborg Kommune henviser til fredningens bestemmelser om etablering af frugt- og bærhave og anfører,
at den i forhold til fredningen ændrede placering, er mere hensigtsmæssig også i forhold til den allerede
etablerede køkkenhave og naturværkstedets øvrige aktiviteter. Samlet vurderer kommune, at det ansøgte
ikke strider mod fredningens omfang og formål.
DN Langeland har ingen indvendinger mod det ansøgte.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Et enigt fredningsnævn er af den opfattelse, at etablering af et æblepomet til bevaring af gamle fynske og
langelandske æblesorter er i fuld overensstemmelse med intentionerne bag og formålet med fredningen af
Skovsgaard Gods.
På baggrund af Svendborg Kommunes høringssvar og det deri anførte om placeringen af pometet er det
fredningsnævnets opfattelse, at der kan meddeles dispensation til en placering som det ansøgte, da det
bemærkes, at formidling, som er i kernen af fredningens formål, fremmes af den foreslåede placering.
Fredningsnævnets meddeler derfor dispensation til etablering af et æblepomet som ansøgt.
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens §50, stk. 1.
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt.
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside
www.naevneneshus.dk og www.nmkn.dk.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være
afsluttet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand

FREDNINGSNÆVNET FOR FYN
Langelands museum

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70
fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-30-2018
Dato: 1. maj 2019

Afgørelse af 26. april 2019
Dispensation til opsætning af 1 historisk formidlingsskilt
Langelands Museum har ved mail af 9. oktober 2018 og supplerende ved mail af 15. november 2018
anmodet om fredningsnævnets dispensation til at opsætte et historisk formidlingsskilt ved Påø strand.
Området skiltet ønskes opsat på, matr.nr. 2a Hennetved by, Lindelse, med adresse på Kågårdsvej, 5900
Rudkøbing, er omfattet af fredningen af Skovsgaard Gods. Arealet er ejet af Danmarks Naturfond.
Sagsfremstilling
Langelands Museum har i forbindelse med ansøgningen blandt andet oplyst:
” Langelands Museum ønsker at opsætte i alt 10 historiske formidlingsskilte under projektet ”I historiens
fodspor”. Skiltene måler 90 x 60 cm. og opsættes på standere, der måler ca. 1 meter i højden (se
vedhæftede).
Et af de ti skilte ønskes opsat ved Påø strand, nær ved mindestenen for Påø-strandingen 1945…”
Langelands Museum oplyser videre, at museet har søgt om tilladelse hos Kystdirektoratet til at opstillet
skiltet, da området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har imidlertid henvist museet
til først at rette henvendelse til fredningsnævnet. Det fremgår af ansøgningen at Kystdirektoratet blandt
andet har skrevet således til museet:
”...arealet [er] også er omfattet af fredningen for Skovsgaard Gods (kendelse nr. 8058.00). Jf. fredningens §
11 træder fredningens bestemmelser i stedet for tilladelser efter bl.a. naturbeskyttelseslovens § 15. Det vil
sige, at hvis skiltet kræver tilladelse efter fredningsbestemmelserne, så kræver det ikke sagsbehandling hos
os. Det er en særbestemmelse i naturbeskyttelsesloven (§38, stk. 6), der giver denne mulighed.
Når jeg læser fredningsbestemmelserne kan skiltet muligvis blive betragtet som ”konstruktioner og anlæg
m.v.”. Jf. fredningens § 4, må der ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner. Skiltet kræver derfor
måske dispensation fra fredningen, hvilket i så fald vil erstatte dispensation fra os. Skiltet kan (afhængigt af
det tekstmæssige indhold) måske blive betragtet som ”anlæg til naturformidling”, der også jf. § 4 kan
opsættes med fredningsnævnets godkendelse. I så fald vil godkendelsen også erstatte dispensation fra os.
Det er således kun hvis fredningsnævnet finder, at skiltet ikke er reguleret af fredningsbestemmelserne, at
KDI skal træffe afgørelse. I så fald vil skiltet blive betragtet som et mindre anlæg til støtte for friluftslivet og
offentlighedens brug af naturen, og der er praksis for at dispensere til den type anlæg, medmindre de ligger
meget uhensigtsmæssigt i forhold til natur og landskab.”
Kystdirektoratet har ved mail af 26. marts 2019 til fredningsnævnet bekræftet det nævnte indhold.

På kortet er placeringen af det ansøgte vist med en rød prik.
Der har under sagens behandling været foretaget besigtigelse den 26. april 2019. Langelands Museum har
under besigtigelsen oplyst, at man også er indforstået med, at skiltet i stedet placeres som foreslået af
Svendborg Kommune.
Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Skovsgaard Gods, der blev fredet ved Fredningsnævnet for Fyns
afgørelse af 31. august 2006. Fredningen indeholder følgende bestemmelser af relevans for sagen:
”§ 1 Fredningens formål
Fredningen har til formål:
 Beskytte det naturlige dyre- og planteliv og deres levesteder,
 at foretage naturgenopretning,
 at sikre, regulere og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover
hvad den generelle lovgivning giver regler for. Dette skal ske i respekt for naturværdierne,
 at skabe mulighed for formidling af natur- og kulturhistoriske værdier. Det gælder bl.a.
det økologiske landbrug og det naturnære skovbrug og herregårdslandskabets kvaliteter.
§ 4 Konstruktioner og anlæg m.v.
Der må ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner. Eksempelvis må der ikke anbringes
usædvanlige hegn, tårne, vindmøller, tankanlæg, læsseramper eller master, herunder
master for luftledninger, og der må ikke føres luftledninger over arealerne. Der må ikke
etableres lysanlæg, bortset fra sædvanlig nedadrettet belysning i tilknytning til beboelses- og
driftsbygninger.
Fugletårne og andre anlæg til naturformidling kan opsættes med fredningsnævnets godkendelse.

§ 11 Bonusvirkning
Ovenstående fredningsbestemmelser træder i stedet for tilladelser efter naturbeskyttelseslovens § 3 og §§
15-19, jf. naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 6.
§ 12 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke er i strid
med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1”.
Høring
Miljøstyrelsen har ved mail af 7. januar 2019 udtalt blandt andet:
”…
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område, og at det ansøgte efter
Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
…”
Svendborg Kommune har ved mail af 11. februar 2019 på vegne af Langelands Kommune udtalt blandt
andet:
”…

Jævnfør Fredningsdeklaration Reg.nr. 08058.00 af 31. august 2006 over Skovsgaard Gods, § 4, må der ikke
etableres faste anlæg og konstruktioner, men anlæg som fugletårne og anlæg til naturformidling kan
opsættes med fredningsnævnets godkendelse – se vedlagt.
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det ansøgte historiske formidlingsskilt hører ind under denne
kategori, og bør godkendes af nævnet.
Det er imidlertid også kommunens vurdering, at et nyt formidlingsskilt opsat tæt ude ved kysten vil være et
markant element i kystlandskabet, som bør undgås.
Der bør derfor stilles krav om, at formidlingsskiltet opsættes ved siden af den gamle mindesten ved egen
(rød cirkel på ovenstående kort), og dermed kan uddybe selve fortællingen om den dramatiske hændelse.
…”
Danmarks Naturfredningsforening, Langeland og Friluftsrådet, Sydfyn har udtalt til støtte for
dispensationen under besigtigelsen, men Dansk Ornitologisk Forening, Fyn har valgt ikke at udtale sig.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Et enigt fredningsnævn finder, at det skilt, der søges om dispensation til at opstille, er omfattet af
fredningens § 4. Der kan således, hvis betingelserne herfor er opfyldt, meddeles dispensation i medfør af
fredningens § 12.
Et enigt fredningsnævn finder endvidere, at der skal meddeles dispensation til opstilling af skiltet.
Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at opsætningen af skiltet er i overensstemmelse med
fredningens formål om blandt andet at skabe mulighed for formidling af natur- og kulturhistoriske værdier.
Fredningsnævnet finder imidlertid, som anført af Svendborg Kommune og på baggrund af beskrivelsen af
skiltet og den fremsendte skitse, at skiltet vil være et så markant element i kystlandskabet, at opsætningen
bør ske ved siden af den gamle mindesten, som foreslået af kommunen, og ikke ved kysten, som ønsket i
den oprindelige ansøgning.
Dispensationen til opsætning af skiltet meddeles således på betingelse af, at skiltet opsættes ved siden af
den nævnte mindesten, som vist på kortudsnittet medsendt Langeland Kommunes høringssvar.
Efter det af Miljøstyrelsen oplyste, er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den
meddelte dispensation.
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt.
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside
www.naevneneshus.dk og www.nmkn.dk.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være
afsluttet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand

FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

Danmarks Naturfredningsforening
Afd. Langeland
v/Marianne Krag Petersen

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-12-2020
Dato: 18. august 2020

Afgørelse af 18. august 2020
Dispensation til etablering af 2 flytbare shelterpladser på Skovsgaard
Danmarks Naturfredningsforening har ved brev af 27. april 2020 søgt om dispensation til etablering af to
flytbare shelterpladser på Skovsgaard, matr.nr. 1a og 38a begge Skovsgård Hgd., Humble på adressen
Kågårdsvej 10, 5900 Rudkøbing.
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag.
Sagsfremstilling
Danmarks Naturfredningsforening har i ansøgningen, der er vedlagt foto af de omhandlede sheltere og et
kort med markering af den ønskede placering af shelterpladserne oplyst blandt andet:
”…
I forbindelse med formidlingsaktiviteter på Skovsgaard, som er Danmarks Naturfonds økologiske herregård
på Sydlangeland, søges hermed om tilladelse til at etablere to flytbare shelterpladser på gården. Hver
shelterplads vil bestå af henholdsvis 2 og 3 mindre shelters (LBH: 3,7 x 2,1 x 1,8 m), der opstilles i en
halvbue jog kan flyttes med traktor. Billede af shelter og kort med ønsket placering er vedhæftet i bilag 1 og
2.
Ønsket placering:
 På græsplæne i tilknytning til Skovsgaards skolehave og udekøkken (3 stk.)
 I hjørne af mark ved markvandhul (2 stk.)
Begge shelterpladser vil blive brugt i forbindelse med arrangementer, skolebesøg og være tilgængelig for
gæster, der kommer på egen hånd.
Danmarks Naturfond arbejder i øjeblikket med revidering af den nuværende fredning for Skovsgaard. Det
er et grundigt og omfattende arbejde, som vil tage tid. Særligt i 2020 indgår Skovsgaard Naturformidling i
samarbejdet ”Vores Natur” med blandt andet DR1, Friluftsrådet og formidlingssteder i hele Danmark.
Formålet er at sætte fokus på Danmarks natur, og vide3regive glæde, oplevelser og tryghed ved at
færdedes i Danmarks natur. På Skovsgaard sættes særligt fokus på nattens natur, og da det haster med at
blive klar, søger vi en midlertidig dispensation, indtil den nye fredning for Skovsgaard træder i kraft.
…”
Af mail af 3. august 2020 fremgår det, at 3 shelters placeres på matr.nr. 1a og 2 shelters placeres på
matr.nr. 38a.

Placeringerne af det ansøgte er vist med røde prikker.

Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Skovsgaard Gods. Den nugældende fredning er en revision ved
Fredningsnævnets afgørelse af 31. august 2006 af en tidligere fredning fra 1973.
Fredningen indeholder følgende bestemmelser af relevans for sagen:
”…
§1

Fredningens formål

Fredningen har til formål:
 At bevare og forbedre de landskabelige værdier,
 at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
 at opretholde gunstig bevaringsstatus – i relation til habitatdirektivet – for området og beskytte det
naturlige dyre- og planteliv og deres levesteder,
 at foretage naturgenopretning,
 at sikre, regulere og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den
generelle lovgivning giver regler for. Dette skal ske i respekt for naturværdierne,
 at skabe mulighed for formidling af natur- og kulturhistoriske værdier. Det gælder bl.a. det økologiske
landbrug og det naturnære skovbrug og herregårdslandskabets kvaliteter.
…
§4
…

Konstruktioner og anlæg m.v.

Der må ikke anbringes campingvogne, telte eller lignende. Dog skal det være tilladt for korte perioder at
opstille skurvogne/campingvogne til brug for skovarbejdere eller folk med et midlertidigt feltarbejde på

ejendommen. I særlige tilfælde er teltslagning tilladt i begrænset omfang, max. 8 telte i forbindelse med
bygningerne og ved særlige arrangementer. Primitive lejrpladser kan indrettes inklusive shelters, men kun
med fredningsnævnets tilladelse.
…
§ 13 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke er i strid
med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
…”
Høring
Miljøstyrelsen har i mail af 3. juli 2020 udtalt blandt andet:
”…
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ikke vil
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i
naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.
…”
Svendborg Kommune har som fredningsmyndighed i indstilling af 26. juni 2020 udtalt blandt andet:
”…
Svendborg Kommune vil gerne anbefale Fredningsnævnet for Fyn at godkende etablering af to flytbare
shelterpladser på den ønskede placering ved eksisterende køkkenhave og ved markvandhul.
…
Kommunens begrundelse for indstilling
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der i den reviderede fredning af Skovsgaard er taget højde for
mulighed for placering af shelters, dog med fredningsnævnets tilladelse, og at forbedring af offentlighedens
opholdsmuligheder skal ske i respekt for naturværdierne.
…”
Danske Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Således som det ansøgte projekt er beskrevet herunder udformningen af shelterne, finder et enigt
fredningsnævn, at det ansøgte er omfattet af de typer lejrpladser og shelters, som fredningsnævnet i
medfør af fredningens § 4 har mulighed for at give tilladelse til. På denne baggrund og da det ansøgte ikke i
øvrigt er strid med fredningens formål, meddeler et enigt fredningsnævn tilladelse i overensstemmelse
med det ansøgte.
Under hensyn til det af Miljøstyrelsen oplyste, at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for
den meddelte dispensation.
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt.
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være
afsluttet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand
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Afgørelse af 17.12.2021
Dispensation til etablering af 8 glampingtelte og 3 toiletvogne.
Danmarks Naturfond, Skovsgaard Gods har ved mail af 22. februar 2021 fremsendt en ansøgning dateret
den 17. februar 2021 om dispensation til at etablere 15 glampingtelte og flytbare sanitære forhold på
fondens ejendom.
Fonden har efterfølgende via Svendborg Kommune ved mail af 21. oktober 2021 indsendt en korrigeret
ansøgning dateret de 15. oktober 2021 om dispensation til placering af 4 glampingtelte og to toiletvogne på
matrikel.nr. 1a Skovsgård Hgd, Humble på adressen Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing og 4 glampingtelte og 1
toiletvogn på matrikel.nr. 10a Hennetved By, Lindelse på adressen Kågårdsvej 3, 5900 Rudkøbing.
Sagsfremstilling
Danmarks Naturfond, Skovsgaard Gods ansøgte oprindeligt ved ansøgningen dateret den 17. februar 2021
om dispensation til opstilling af 15 glampingtelte på Skovsgaard Gods fordelt med 9 ved Godset og 6 ved
Kågården samt flytbare sanitære forhold i forbindelse med driftsbygningerne og teltene.
I medfør af det forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune fremkom
Svendborg Kommune med en indstilling dateret den 12. april 2021, hvorefter det blev indstillet, at der
meddeles afslag på det ansøgte. Blandt andet med følgende begrundelse:
”…
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte (femten større telte med sanitære foranstaltninger) er et
dominerende element i det smukke herregårdslandskab og i naturen, at det har karakter af camping med
faciliteter og sanitære forhold, som ikke er tilladt jf. § 4, og at der med projektet ikke tages hensyn til
hverken herregårdslandskabet eller den omkringliggende natur.
…
Det er ikke kommunens vurdering, at de femten glampingtelte kan betegnes som primitive
overnatningspladser/shelters, som er af mere permanent karakter.
…”
Kommunen påpegende herudover, at det ikke fremgik af ansøgningen, om der er tale om permanente
telte, hvor længe de tænkes opsat og hvor høje de er, ligesom det ikke nærmere er beskrevet, hvori de
sanitære forhold består, herunder antal, udformning og materialer.
Svendborg Kommune har herefter ved mail af 21. oktober 2021 på vegne af Danmarks Naturfond,
Skovsgaard Gods fremsendt en korrigeret ansøgning dateret den 15. oktober 2021, nu om opstilling af 8
tipitelte og 3 toiletvogne på Skovsgaard Gods.

Fonden har i ansøgningen, der indeholder oversigtsfotos og fotos visende de ansøgte telte og toiletvogne
samt deres placering, oplyst blandt andet følgende vedrørende de ansøgte telte:
”…
Der søges hermed om opstilling af 8 tipitelte på Skovsgaard Gods til udlejning. Teltene vil blive nedtaget i
perioder, hvor de ikke udlejes. Efter fredningen må der opstilles 8 telte i forbindelse med bygningerne og
ved særlige arrangementer, jf. § 4 stk. 5. Ansøgningen om dispensation omhandler således placering og
opstilling i princippet i hele perioden, dvs. 6-7 måneder i sammenhæng, medmindre teltene ikke er udlejet i
en længere periode.
Teltene vil blive placeret således:
4 ved hovedbygningen i perioden 1/4-1/11.
4 ved Kågård i perioden 1/5-1/10.
Teltene placeret, så de i høj grad skjules bag levende hegn og småbevoksninger. Teltene bliver ikke synlige
eller dominerende i landskabet, men er diskret placeret med et minimum af visuel dominans. Ved
hovedbygningen bliver teltene placeret i humlehaven. De vil ligge inden for 100 meter beskyttelseslinjen
omkring Skovsgaard Slot, men vurderes ikke at få særlig betydning for hverken hovedbygningens
landskabelige fremtræden eller indsynet til og udsynet fra hovedbygningen, da der er både bygninger og
høj bevoksning imellem hovedbygningen og teltene. På Kågård bliver teltene placeret tæt på gårdens
bygninger, og uden for både strandbeskyttelseslinje og §3-beskyttet natur.
…
Hvert telt er 19,3 m2 og 3 meter i højden. Teltene er fremstillet bomuld og er med fast PVCbund i hele
telte. Teltene indrettes med flytbar brændeovn, senge, borde og stole
…”

Placeringen af de ansøgte telte ved hovedbygningen er vist med blå prikker på oversigtsfotoet.

Placeringen af de ansøgte telte ved Kågård er vist med blå prikker på oversigtskortet.

Fonden har i ansøgningen vedrørende toiletvognene oplyst blandt andet følgende:
”…
Toiletvognene ønskes opstillet i samme periode som teltene, dvs. 1/4-1/11 ved hovedbygningen og 1/51/10 ved Kågård.
Samtlige toiletvogne (2 ved hovedbygningen og 1 ved Kågård) bliver placeret inde i bygninger, og dermed
ikke synlige.
Toiletvognene ved hovedbygningen er hver med 5 toiletkabiner med bad, toilet og håndvask. Målene er:
Udvendige længde: 900 cm, Udvendig bredde: 250 cm, Totalhøjde: 292 cm, Indvendige højde: 212 cm,
Længde af trækstang: 150 cm.
…
Toiletvognen ved Kågård er med 3 toiletkabiner med bad, toilet og håndvask. Målene er: Udvendigt
længde: 570 cm, Udvendig bredde: 230 cm, Totalhøjde: 292 cm, Indvendige højde: 212 cm, Længde af
trækstang: 150 cm.
…”

Bygningen som toiletvognen ved hovedbygningen skal placeres i er vist med blå stiplet linje.

Bygningen som toiletvognen ved Kågård skal placeres i er vist med blå stiplet linje.

Naturfonden har ved mail af 12. november 2021 fremsendt sine bemærkninger til Svendborg Kommunes
indstilling. Af bemærkningerne fremgår blandt andet følgende:
”…
Danmarks Naturfond ønsker at opretholde ansøgningen og bede Fredningsnævnet om at tage stilling til
ansøgningen. Danmarks Naturfond har i mange år forsøgt at få en økonomisk rentabel drift på Skovsgård
gods, men må erkende at efter årtier med underskud, kan det ikke lade sig gøre at drive rentabelt landbrug
på ejendommen, hvilket også ses på Skovsgårds Gods’ bygninger og deres tilstand. Danmarks Naturfond
har derfor valgt at ændre driften på ejendommen til et sted med fokus på naturudvikling, biodiversitet og
oplevelser. En vision som er i tråd med Ellen Fugledes ønske for ejendommen. Danmarks Naturfond ønsker
at sikre Skovsgård Gods fremadrettet, som et sted hvor alle kan komme og opleve natur og opleve en unik
del af Langelands særlige historie. Et mindre campingtilbud er en del af denne vision.
Danmarks Naturfond har følgende supplerende bemærkninger til Svendborg Kommunes indstilling.
1) Tilpasning af ansøgning
Danmarks Naturfond er indstillet på at tilpasse ansøgningen sammen med Fredningsnævnet.
2) Tidsbegrænset tilladelse
Danmarks Naturfond vil gerne tilpasse ansøgningen således, at en eventuel tilladelse er
tidsbegrænset, eventuelt med en varighed på 5 år.
3) Svendborg Kommune fremhæver nedenstående paragraffer fra fredningen:
§ 3 Bebyggelse mv. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger,
cafeterier, skure, boder, jagthytter, transformatorstationer eller lignende. I eksisterende bygninger
må der indrettes natur- og kulturformidling og servicefaciliteter til de besøgende. Fredningen er
ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning og placering
kan opføres de for landbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige bygninger…
Danmarks Naturfond bemærker, at der ikke opføres ny bebyggelse med videre, men der gives
mulighed for at indrette servicefaciliteter til besøgene, så som toiletvogne. Toiletvognene er flyttet
ind i bygningerne, så de står side om side med landbrugsmaskinerne og ikke fremstår skæmmende
omkring bygningerne.
Danmarks Naturfond vil gerne opfordre Fredningsnævnet til at se på Skovsgårds Gods drift som
bestående af tilbud til besøgende, og dermed også se positivt på en midlertidig tilladelse til

opsætning af op til 8 telte i kortere perioder. Såfremt det er muligt i 7-8 måneder om året, men
også gerne i kortere perioder, såfremt Fredningsnævnet finder, at der kan gives tilladelse til dette.
§ 4 Konstruktioner og anlæg mv. Der må ikke etableres andre faste anlæg eller konstruktioner
herunder måder ikke anlægges campingpladser………der må ikke anbringes campingvogne, telte
eller lignende. Dog skal det være tilladt for korte perioder at opstille skurvogne/campingvogne til
brug for skovarbejdere eller folk med et midlertidigt feltarbejde på ejendommen. I særlige tilfælde
er teltslagning tilladt i begrænset omfang, maks. 8 telte i forbindelse med bygningerne og ved
særlige arrangementer. Primitive lejrpladser kan indrettes inklusive shelters, men kun med
fredningsnævnets tilladelse
Opsætningen af teltene er en enkel form for camping, men fraviger den gængse campingform ved
ikke at have nogle faste installationer i form at elinstallationer, beplantninger, opsatte master med
videre. Der ønskes at opsætte 8 telte, hvilket ikke er at sammenligne med reelle campingpladser
med betydeligt flere telte.
Som Svendborg Kommune dokumenterer med fotos fra området, ses partier med udgået græs,
hvor telte har stået. Dette er den eneste fysiske påvirkning, som opsætningen af teltene har
medført. En meget midlertidig påvirkning, som forholdsvist let kan udbedres. Evt. ved supplerende
såning af græs eller af sig selv.
Som der står i ovenstående, kan der i særlige tilfælde tillades teltopslagning i begrænset omfang
med Fredningsnævnets godkendelse. Danmarks Naturfond anmoder Fredningsnævnet om at se
dette som et særligt, men nødvendigt tilfælde, for at sikre Skovsgårds Gods fremtid.
Såfremt Fredningsnævnet efter en eventuel midlertidig tilladelse til opsætning af telte udløber,
finder at opsætningen af teltene ikke kan fortsætte, vil der ikke være nogle fysiske konsekvenser af
opsætningen på Skovsgårds Gods udseende.
4) Æstetiske udseende
Teltene er valgt ud fra, at de skal passe ind i herregårdsmiljøet uden installationer med et
udseende, som Danmarks Naturfond finder, passer ind i herregårdens miljø uden at være i
modstrid med de æstetiske hensyn som fredningen søger at bevare. Teltene har placeringer spredt
på arealerne med god afstand og med mindre slåede stier igennem. Teltene fremstår i naturfarver
og deres farver vil falme yderligere med slid fra vind og vejr. 5) Opdatering af fredning for
Skovsgård Fredningsnævnet er vidende om, at Danmarks Naturfond arbejder for at få fredningen
opdateret mod en fredning med større biodiversitetsindhold og oplevelser for alle, der har lyst til at
besøge området. Danmarks Naturfond er vidende om, at dette ikke ændrer på den nuværende
fredning, men håber at det vil få Fredningsnævnet til at se positivt på en midlertidig tilladelse.
…”
Fonden har ved mail af 16. december 2021 fremsendt sine bemærkninger til Danmarks
Naturfredningsforening, Langelands supplerende høringssvar af 2. november 2021. Af bemærkningerne
fremgår blandt andet følgende:
”…
DKNF mener stadig, at udlejningen af teltene sker for at understøtte naturaktiviteterne på Skovsgård, ved
at give besøgene mulighed for at opleve området over en længere periode end enkelte dagsbesøg. Dette er
i fuld overensstemmelse med fredningens formål om at skabe mulighed for formidling af natur- og
kulturhistoriske værdier.
…”

Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Skovsgaard Gods. Den nugældende fredning er en revision ved
Fredningsnævnets afgørelse af 31. august 2006 af en tidligere fredning fra 1973. Fredningen har følgende
bestemmer af relevans for sagen:
”…
§ 1 Fredningens formål Fredningen har til formål:
 At bevare og forbedre de landskabelige værdier,
 at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
 at opretholde gunstig bevaringsstatus – i relation til habitatdirektivet – for området og beskytte det
naturlige dyre- og planteliv og deres levesteder,
 at foretage naturgenopretning,
 at sikre, regulere og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den generelle
lovgivning giver regler for. Dette skal ske i respekt for naturværdierne,
 at skabe mulighed for formidling af natur- og kulturhistoriske værdier. Det gælder bl.a. det økologiske
landbrug og det naturnære skovbrug og herregårdslandskabets kvaliteter.
…
§ 3 Bebyggelse m.v.
Der må ikke opføres bebyggelse, herunder medhjælper og aftægtsboliger, cafeteriaer, skure boder,
jagthytter, transformerstationer eller lignende.
…
§ 4 Konstruktioner og anlæg m.v.
…
Der må ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, herunder golfbaner, skydebaner, motorbaner eller
landingsbaner for fly og helikoptere.
.…
Der må ikke anbringes campingvogne, telte eller lignende. Dog skal det være tilladt for korte perioder at
opstille skurvogne/campingvogne til brug for skovarbejdere eller folk med et midlertidigt feltarbejde på
ejendommen. I særlige tilfælde er teltslagning tilladt i begrænset omfang, max. 8 telte i forbindelse med
bygningerne og ved særlige arrangementer. Primitive lejrpladser kan indrettes inklusive shelters, men kun
med fredningsnævnets tilladelse.
…
§ 12 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke er i strid
med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
…”
Ved overenskomst af 7. december 1960 er nogle stendiger beliggende i området fredet. Denne fredning
skønnes ikke at være af relevans for sagen.
Høring
Svendborg Kommune har vedhæftet fremsendelsesmailen fremsendt en indstilling dateret den 21. oktober
2021 til den korrigerede ansøgning. Af indstillingen der er afgivet i medfør af det forpligtende samarbejde
mellem Langeland og Svendborg Kommuner efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder fremgår
blandt andet følgende:

”…
Svendborg Kommune indstiller til Fredningsnævnet for Fyn et afslag på det ansøgte projekt – se nærmere
under kommunens begrundelse.
…
Kommunens begrundelse for indstilling Svendborg Kommune har besigtiget arealerne ved hovedbygningen
i forbindelse med et dialogmøde den 15. september 2021 med Danmarks Naturfond, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokalforening Langeland, Skovsgårdfonden og Langeland Kommune.
Nedenstående foto er taget på den fælles besigtigelse og viser humlehavens græsplæne med tydelige
aftryk efter større telte, der har været opsat gennem længere tid (udgået græs med bar jord):

Af ansøgningen fremgår, at der ønskes i alt 8 større udlejnings-telte opsat på Skovsgaards arealer gennem
en længere periode på 6-7 måneder af året. Hvert telt er møbleret og beregnet til 4 personer, dvs. der kan
huses op til 32 gæster ved fuld belægning gennem mange måneder. Dertil ønskes 3 store og flytbare
toiletvogne med i alt 13 x bad-toilet-håndvask, som sanitære faciliterer til udlejningsteltene.
…
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der indenfor fredningens formålsparagraf åbnes mulighed for et
projekt, der kan ’regulere og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder’. Det skal dog ske i
respekt med naturværdierne, som nævnt i formålsparagraffen.
Ifølge fredningens § 3 og § 4 må der ikke anlægges campingpladser, opstilles telte….......i særlige tilfælde
kun maks. 8 telte i forbindelse med bygningerne og ved særlige arrangementer. Primitive lejrpladser og
shelters kræver fredningsnævnets godkendelse.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte med op til 8 større møblerede udlejningstelte (op til 32
sovepladser) med sanitære foranstaltninger i form af lange toiletvogne (inkl. i alt 13 x toilet-bad-håndvask),
der ønskes opstillet permanent gennem 6 – 7 måneder af året, har karakter af campinglignende forhold.
Derudover vurderes de store lyse telte, som et yderst dominerende element i det smukke
herregårdslandskab og i naturen, og projektet vurderes ikke at tage hensyn til hverken kulturhistoriske eller
landskabelige værdier, hvilket er i strid med fredningens formålsparagraf, § 1.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at lejlighedsvis opsætning i særlige tilfælde af op til 8 telte i
forbindelse med særlige arrangementer og i tæt forbindelse med bygningerne, og hvor teltene nedtages
umiddelbart efter arrangementsafslutning, er i overensstemmelse med fredningen.
Det er samtidig kommunens vurdering, at der med de ansøgte 8 større møblerede udlejningstelte med
tilhørende toiletvogne opsat mere eller mindre permanent over en længere periode, ikke er tale om
’lejlighedsvis opsætning ved særlige arrangementer’, men at det kan sidestilles med udlejningstelte/hytter
på campingpladser, og dermed i strid med fredningens § 4.
Svendborg Kommune er bekendt med, at 1. salen over Skovgaards café er indrettet med en større sovesal
og en række enkelt/dobbeltværelser og bad/toiletter, som tidligere har været udlejet i forbindelse med
arrangementer eller i turistsæson. Dette vurderes i overensstemmelse med fredningens § 3: I eksisterende
bygninger må der indrettes natur- og kulturformidling og servicefaciliteter til de besøgende, og kan med
fordel benyttes fremadrettet.
Svendborg Kommune er yderligere blevet bekendt med, at Skovsgaard allerede annoncerer med udlejning
af ’parktelte’ fra midt april til slut oktober i 2021, 2022 og 2023, før ansøgning om telte er blevet behandlet
af Fredningsnævnet for Fyn – se vedlagte bilag.
Og at der på luftfotos over Skovsgaard fra ca. marts 2021, kan konstateres et antal telte af samme type
opsat i parken omkring hovedbygningen, se luftfoto nedenfor:

Disse telte blev dog efter påtale fra Svendborg Kommune som tilsynsmyndighed på mødet på Skovsgaard
med fredningsnævnet den 4. juni 2021, efterfølgende meddelt nedtaget af Skovsgaard. Det er uklart, om
toiletvognene også har været opsat siden marts 2021. Luftfoto viser to hvide vogne ved stalden på
Skovsgaard, som kunne være toiletvogne, se foto:

Natura 2000-område
Projektområdet ligger 3-4 km udenfor nærmeste Natura-2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav (EFHabitatområde H111, EF-Fuglebeskyttelsesområde 71).
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer
eller projekter, kan påvirke Natura-2000 området væsentligt eller ødelægge eller beskadige leve- eller
voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.
Vedrørende beskyttede dyre- og plantearter jf. bilag 3 og 5 i naturbeskyttelsesloven
Svendborg Kommune har ikke konkret kendskab til forekomst af bilag IVarter fra bilag 3 i projektområdet
ved Skovsgaard hovedgård og ved Kågården.
Ifølge bilag IV-håndbogen (https://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf) forekommer følgende bilag IV-arter
indenfor det 10 x 10 km kvadrater grid som projektområdet ligger indenfor: Vandflagermus, sydflagermus,
dværgflagermus, klokkefrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø. Ingen af ovenstående arter
er registreret eller vurderes af have leve-eller ynglested på arealerne, hvor tipiteltene ønskes opsat.
Svendborg Kommune er heller ikke bekendt med forekomst af plantearter, der fremgår af samme lovs bilag
5.
Det er Svendborg Kommunes samlede vurdering, at telt-projektet på Skovsgaard ikke vil beskadige eller
ødelægge bilag IV-arters yngle- eller rasteområder eller ødelægge plantearter fra ovennævnte bilag 3 og 5.
Svendborg Kommune vil imidlertid gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at give afslag på det
ansøgte med henvisning til fredningens paragraffer, og med henvisning til, at der i særlige tilfælde kan
opstilles op til 8 telte ved særlige arrangementer og i forbindelse med eksisterende bygninger indenfor det
fredede område.
…”
Endelig oplyser Svendborg Kommune på en udskrift fra hjemmesiden Campaya.dk vedhæftet kommunens
mail, at Skovsgaard pt. har 8 telte til udlejning på hjemmesiden.
Danmarks Naturfredningsforening, Langeland har ved mail af 2. november 2021 fremsendt et supplerende
høringssvar i anledning af den korrigerede ansøgning, hvoraf fremgår følgende:
” DN·Langeland indgav d.19. marts 2021 høringssvar til Fredningsnævnet i forbindelse med den første
ansøgning fra Skovsgaard Gods om tilladelse til opstilling af de faste telte på Skovsgaard.
Baggrunden for vores høringssvar var, at formålet med opstillingen af de faste telte dengang var at
understøtte naturaktiviteter på Skovsgaard.
Formålet med den nuværende ansøgning er derimod primært udlejningen af de beskrevne telte.

DN·Langeland mener fortsat, at der bør gives tilladelse til opstilling af op til 8 faste telte, med den placering
og i den tidsperiode der er beskrevet i ansøgningen, men på vilkår der sikrer at formålet fortsat er at
understøtte naturaktiviteter på Skovsgaard.
DN·Langeland deler således her den opfattelse, at anlæg af reelle campingpladser på Skovsgaard Gods er
uønskede som det blev fremlagt af Skovsgaards Fond i et notat på mødet den 15. september 2021 med
Danmarks Naturfond/Skovsgaard Gods, rådgiver Birgitte Bang Ingrisch, Skovsgaards Fond, Svendborg
Kommune, Langeland Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, Langeland”.
Friluftsrådet har ved mail af 3. december 2021 fremsendt et høringssvar dateret den 23. november 2021,
hvoraf blandt andet fremgår følgende:
”…
1. Placeringen ved Hovedbygningen - Humlehaven.
Der har i alle årene været helt frie passagemuligheder omkring Skovsgaards hovedbygning og de
omgivende avlsbygninger, - i overensstemmelse med fredningen af 31.08.2006. Og der blev i fredningen
fastlagt en række trampestier som siden er blevet brugt meget og som nu indgår i brugen og oplevelsen af
Skovsgaard som et unikt tidstypisk bygningsanlæg.
Teltplaceringen på området ved det fredede hegn i Humlehaven, vil forhindre adgangen til trampestien til
de 3 småsøer som er et væsentlig led i naturformidlingskonceptet ”Kys Frøen”. Teltene vil ”privatisere”
området så de besøgende vil føle sig på ”fremmed grund” når de vil forsøge at passere eller nærme sig
dette areal. Nedenfor gengives kortmaterialet fra fredningen samt et luftfoto, - visende trampestien,
hegnet og småsøerne.
…
2. Placeringen ved Kaagården
Bortset fra at det kan undre at man ikke placerer alle teltene bag ved bygnings-anlægget så de ikke er ”er
synlige og dominerende” i forhold til Kaagårdsvej, - så er der ikke fra Friluftsrådets side nogen
bemærkninger.
…”
Der har under sagens behandling været foretaget besigtigelse den 17. december 2021.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Et enigt fredningsnævn finder, at det ansøgte er i strid med fredningens § 4, der alene tillader opstilling af
telte i særlige tilfælde, i begrænset omfang og ved særlige arrangementer. Der kan alene meddeles
dispensation fra denne bestemmelse, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte i omfang og udseende vil være skæmmende for området og derfor
i strid med fredningens formål om at bevare og forbedre de landskabelige, naturhistoriske og
kulturhistoriske værdier også ved opstilling i kortere tid.
Der meddeles derfor afslag på det ansøgte.
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt.
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan

findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside
www.naevneneshus.dk.

Anni Højmark
formand
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Afgørelse af 17. december 2021
Dispensation til ændret arealanvendelse på Skovsgård Gods
Svendborg Kommune har ved mail af 4. februar 2021 på vegne af lodsejer, Danmarks Naturfond fremsendt
en ansøgning dateret 11. januar 2021 om dispensation til etablering af et vildgræsningsprojekt på følgende
matr.nr.: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, og 1f Skovsgaard Hgd., Humble samt 2a, 2b, 2c, 3a, 3c, 3e, 7f, 7g, 8b, 8d, 8e, 9a,
9d, 10a, 10b, 22, 33, 35, 39d, 39e, 39f og 40a Hennetved By, Lindelse
Svendborg Kommune har efterfølgende ved mail af 28. oktober 2021 på vegne af lodsejer fremsendt en
supplerende ansøgning af 21. oktober 2021 nu til dels om lovliggørende dispensation.
Sagsfremstilling
I den oprindelige ansøgning af 4. februar 2021 fremgår blandt andet følgende om baggrunden for og
beskrivelsen af projektet:
”…
Skovsgaard Gods ejes af Danmarks Naturfond. Godsets aktiviteter breder sig over økologisk landbrug,
naturformidling, gårdbutik, cafe, tre kulturhistoriske museer og betydelige naturarealer. Skovsgaard Gods
har årligt ca. 30.000 gæster.
Med en ny strategi for Skovsgaard Gods sættes mere fokus på natur og oplevelsesøkonomi. Landbruget
nedskaleres til fordel for et stort, ambitiøst og banebrydende naturprojekt med vildgræsning.
I vildgræsning driver store græsædende dyr naturens egne processer og skaber en varieret natur med
øgning i biodiversitet og stor oplevelsesværdi. På Skovsgaard vil græsningen udføres af vilde heste, kvæg,
grise og naturligt forekommende rå- og dåvildt.
…
Det er afgørende for økonomien i projektet, at der tiltrækkes flere gæster, som bliver i længere tid. Derfor
ønskes det også, at kvaliteten af naturforvaltningen er tilfredsstillende høj, så vi skiller os positivt ud i
forhold til øvrige projekter i DK. Det forventes at det vil gøre en forskel for publikum, og de derfor tilvælger
Skovsgaard og Langeland som destination for dagsture eller ferieophold.
Vildgræsningsprojektet
Skovsgaard Gods råder over 394 hektar, hvoraf ca. 245 hektar vil indgå i vildgræsningsprojektet. I
vildgræsning bliver hele området hegnet ind til ét samlet område, hvor dyrene kan bevæge sig frit og
naturligt. Det er afgørende for dyrenes velfærd og for naturforvaltningen, at der er tale om ét stort
sammenhængende område. Arealet på Skovsgaard indeholder fredskov, urørt skov, anden

biodiversitetsskov, § 3 eng, mose, strandeng, sø, overdrev og beskyttede vandløb samt enkelte
fortidsminder og beskyttede jord/stendiger.
Hvert efterår vil der blive taget dyr ud, for at sikre en indtægt. Kødet vil være af høj kvalitet med god
dyrevelfærd og begrænset klimaaftryk. Det vil blandt andet blive afsat gennem Skovsgaards Café og
gårdbutik.
Det forventede græsningstryk vil være mellem 0,3-0,7 SK. pr ha. Antallet af grise vil starte ganske lavt med
5-10 stk., med en forventning om, at antallet måske senere kan øges.
…
Beskrivelse af publikums adgang
Omkring vildgræsningsarealet vil der blive lavet et hegn, som samler både eksisterende naturarealer og
snart tidligere landbrugsjord i en enkel fold på ca. 245 ha. Denne nye arealanvendelse medfører, at
publikum har nye ca. 80 ha at færdes på, da der tidligere ikke var adgang på agerjord og flere af foldene
med husdyr. Adgang rundt på arealet er forbedret i forhold til tidligere, da de indre hegn er fjernet og
erstattet med et omfangshegn. Stranden og P pladsen ved stranden er uden for hegningen, så her der er
ingen forskel fra før. For at kunne binde arealer nord for Kågårdsvej sammen med resten af arealet, skal der
etableres færiste på den offentlige del af Kågårdsvej. Se fig. 1
Der bliver placeret færiste og/eller klaplåger de steder, hvor der hidtil har været hovedadgangsveje til
arealet og markerede vandreruter krydser hegnslinjen.
Beskrivelse af hegnet
Hegnet er et almindeligt landbrugshegn på 110 cm. Det består af et maskehegn og 3 eltråde, som er
placeret på hver sin side af en pæl. Maskerne har en størrelse der tillader ræve, mårdyr, harer og andre
mindre dyr at passere hegnslinjen. Større dyr som rå- og dåvildt kan springe over.
Klaplågerne er standartklaplåger der er bredde nok til barnevogn, som man normalt ser dem rundt i landet.
…”
Ansøgningen har 3 bilag; Bilag 1 omtaler en fremtidig ansøgning om tilladelse til etablering af 2 færiste på
Kågårdsvej, bilag 2 beskriver, hvorledes ansøger vil forholde sig til de beskyttede jord- og stendiger i
området mens bilag 3 omhandler Langeland Kommunes besigtigelse af private og offentlige vandløb i
området. Af det nævnte bilag 2 til ansøgningen, fremgår blandt andet følgende:
”…
På vildgræsningsarealet er der ca. 9,3 km beskyttede jord og stendiger, som vi ønsker, skal være en del af
det græssede område.
Formålet er at få så stort et areal som muligt, da størrelsen i sig selv gør en forskel i forhold til arternes
robusthed over for naturlige udsving. Her er jord- og stendiger ganske centrale, da de har en større
mangfoldighed af arter, i forhold til de omkringliggende arealer ude i det åbne land. For de jord- og
stendiger som er i tilknytning til skoven, vil deres tilstedeværelse i hegningen medfører, at de skarpe
opdelinger i landskabet bliver blødt op med øget biodiversitet til følge.
Hvis jord- og stendiger skal hegnes fra, vil projektet ikke kunne gennemføres.
Vi vurderer, at § 29 j stk. 2 i Museumsloven ikke vil blive relevant, da helårsgræsning uden tilskudsfodring
har ganske lav risiko for, at den relative lave mængde dyr som har forholdsvis mere plads, sammenlignet
med almindelig naturpleje med hård sommergræsning, kan påvirke jord- og stendiger i større omfang, end
hvad då- og råvildt, ræve, grævlinger, mårdyr, mus, fugle og rødderne fra træerne allerede gør. Som
baseline er der på nuværende tidspunkt lavet en kortscreening af jord- og stendiger på ’skyggekort’, hvor
alle større huller er registreret. Der er registreret 48 gennembrud på jord- og stendiger. På fig. 12 vises jordog stendiger inde på vildgræsningsarealet. Alle gennembruddene er markeret med en hvid markør. Det er

vores vurdering, at gennembruddene heldigvis er strategiske steder, i forhold til hvor dyrene må kunne
forventes at færdes. Dvs. på tværs af ledelinjer og hvor der er kanaliserende elementer. Enkelte steder
kommer hegnet til at krydse jord- og stendiger og her vil hegnet blive ført over, uden at ændre på digernes
tilstand. Hvis det skulle ske at der kommer øget slitage pga. husdyr, vil vi iværksætte tiltag som sikrer
udviklingen standses.

Figur 5 Beskyttede jord- og stendiger.

Ved mail af 28. oktober 2021 har Svendborg Kommune på vegne Danmarks Naturfond sendt en
supplerende ansøgning af 21. oktober 2021 indeholdende en ansøgning om lovliggørende dispensation til
et ydre hegn og om dispensation til at restaurere de fredede diger i området. Af ansøgningen fremgår
blandt andet følgende:
”…
I forlængelse af møde med Fredningsnævnet 4/6/2021, hvor Fredningsnævnet satte ansøgningen i bero i
tre måneder, og efterfølgende møde med Svendborg og Langeland kommuner 15/9/2021 skal Danmarks
Naturfond hermed søge om lovliggørende dispensation til fastholdelse af allerede etableret ydre hegn på
Skovsgaard Gods til brug for vildgræsning på størstedelen af Skovsgaards areal. Dette berører dels det vilde
dyreliv, dels offentlighedens adgang og dels de fredede diger på Skovsgaard, hvorfor denne ansøgning
tillige omhandler disse forhold.
Det skal bemærkes, at Danmarks Naturfond er af den opfattelse, at hegnet falder ind under
undtagelsesbestemmelserne i fredningen af Skovsgaard Gods fra 2006, § 4 stk. 6, som lyder:
”Fredningen er ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, får,
geder og grise, men hegningen må ikke begrænse offentlighedens adgang, som fastsat i § 10.
Eventuelle træhegn skal, såfremt de males, holdes i mørke jordfarver”.
Det opsatte hegn er et sædvanligt landbrugshegn til kreaturer, heste, får, geder og grise, hvorfor Fonden
har været i god tro, da hegnet blev opsat, og ikke opfattet det som dispensationskrævende i forhold til
fredningen.
I forbindelse med opsætning af hegnet er der beklageligvis sket en rydning af levende hegn i et omfang,
som ikke var tilsigtet fra Danmarks Naturfonds side, og som Fonden senere er blevet gjort bekendt med er i

strid med fredningen. De entreprenører, som var hyret af Skovsgaard Gods til at foretage fældningen,
fældede mere, end de var blevet instrueret om. Det er naturligvis Fondens ansvar, og for at sikre, at det
ikke gentager sig, vil Fonden fremover følge eventuelle fældninger/kratrydninger nøje, alternativt selv stå
for dem. Er rydning af levende hegn af et omfang, som kræver Fredningsnævnets dispensation, så vil
Fonden sikre, at der foreligger en dispensation fra Fredningsnævnet, før en eventuel rydning igangsættes.
Formålet med hegnet er at øge biodiversiteten på Skovsgaards arealer.
Hegnet:
Hegnet er pt. placeret så arealet nord for Kågårdsvej ligger inden for hegnet. Der er verserende sag om
færiste, som endnu ikke er afgjort af Langeland Kommune. Hvis ikke dette falder på plads, så vil det ydre
hegn gå ved Kågårdsvejs sydlige grænse. Matrikelkortet herunder viser med blå streg hegnets placering. I
alt 248 ha er hegnet ind.
…

Hegnet er langs stranden på matr.nr. 10a Hennetved By, Lindelse fra Kågårdsvej og nordpå (ca. 170 meter)
placeret så en eksisterende sti på strandvolden ligger inden for hegnet. For at sikre fortsat fri
færdselsmulighed på stien er der isat 2 klaplåger.
…
Placeringen af hegnet har været et kompromis mellem publikums tidligere uregulerede adgang og
prioriteringen af naturpleje gennem græsning på arealet omkring stien. Publikum kan fortsat færdes som
hidtil på trampestien, men skal nu ind i indhegningen gennem to klaplåger. I sommeren 2021 er der
konstateret fortsat god offentlig brug af stien, hvorfor det er Fondens opfattelse at hegnet og klaplågerne
ikke er en hindring for offentlighedens adgang. Hegnet er 110 cm i højden og bestående af et maskehegn
og 3 el-tråde, som er placeret på hver side af en pæl.
…
Maskestørrelsen er hxb=10x30 cm for neden. Det er forholdsvis store masker i forhold til normale vildt- og
fårehegn. Maskerne har dermed en størrelse, der tillader ræve, mårdyr (bl.a. grævling), harer og andre
mindre dyr at passere hegnslinjen. Større dyr som rå- og dåvildt kan springe over. Ræv, hare, rå- og dåvildt
krydser allerede hegnslinjen. Samtidig er det konstateret, at grævlingerne, der yngler på Uglebjerg i
vestenden af det ansøgte område, i løbet af sommeren 2021 har lavet dyreveksler under/igennem
hegnslinjen.
…

Da det på mødet med Fredningsnævnet den 4/6/21 var Fondens opfattelse, at Fredningsnævnet og
kommunerne var tvivlende overfor, om større dyr kunne passere igennem hegnet, og såfremt der er
individer, som ikke kan/vil passere gennem maskerne, er det besluttet at etablere minimum 10 passager
nederst i hegnet i forbindelse med dyrenes ledelinjer. Åbninger bliver lavet ved at trække de nederste
vandrette tråde fra hinanden, så maskestørrelsen bliver 20x30 cm. Det er en effektiv og lavpraktisk løsning.
Placeringen af passagerne vil bero på en konkret vurdering af dyrenes færdsel på arealet. Når det er
konstateret, hvor dåvildt fast krydser hegnet, så er der også rimelig sandsynlighed for, at grævling vil
forsøge at krydse samme sted, da dyrene gerne bruger de samme veksler. Hvis denne løsning er acceptabel
for Fredningsnævnet, så kan passagerne placeres optimalt i forhold til, hvor dyrene selv gerne vil krydse
hegnet. Fonden vil samtidig stadighed følge dyrenes færdsel, og såfremt det viser sig, at der er steder, hvor
dyr har behov for at krydse hegnslinjen, men har udfordringer med det, så etableres yderligere passager i
maskehegnet.
Offentlighedens adgang: For at sikre offentlighedens færdsel er der pt. etableret 6 færiste. Yderligere 2 er
planlagt. Der er desuden etableret klaplåger ved siden af færistene. Klaplågerne sikrer mulighed for færdsel
med cykler, barnevogne o.lign. Der er desuden etableret færiste ved stier, som krydser hegnet.
Offentligheden har i øvrigt ret til at færdes og opholde sig i fredningsområdet efter samme regler, som
gælder for Miljøministeriets, Naturstyrelsens, arealer, jf. fredningens §9.
Herunder ses oversigtskort over færiste og klaplåger:

Det er planen at etablere 2 forstyrrelsesfri zoner inden for hegnet, blandt andet fordi der er konstateret
ynglende trane og havørn på Skovsgaard. De forstyrrelsesfri zoner er dels en 40 ha stor zone, som er
helårlig forstyrrelsesfri, og dels en 18 ha stor zone som er forstyrrelsesfri zone på i engfuglenes yngletid,
dvs. 15/3-1/7. De forstyrrelsesfri zoner fremgår af nedenstående luftfoto:

Den helårs forstyrrelsesfri zone på 40 ha ligger på følgende matrikler:
Del af 1a Skovsgaard Hgd., Humble Del af 1b Skovsgaard Hgd., Humble
Del af 1c Skovsgaard Hgd., Humble
Del af 3e Hennetved By Lindelse
Del af 9a Hennetved By, Lindelse
Del af 10b Hennetved By Lindelse
Den yngletids-forstyrrelsesfri zone på 18 ha ligger på følgende matrikler:
Del af 1f Skovsgaard Hgd., Humble
Del af 2a Hennetved By Lindelse
Del af 7g Hennetved By Lindelse
Del af 7f Hennetved By Lindelse 9d Hennetved By Lindelse
Del af 10a Hennetved By Lindelse 39e Hennetved By Lindelse
Den helårlige forstyrrelsesfrie zone, hvor havørn og trane yngler, afgrænses mod nord ved Kågårdvej, så det
levende hegn langs vejen udgør en visuel barriere for de forstyrrelsesfølsomme arter. Forbuddet imod
færdsel gælder al færdsel i området mellem markvejen ned til Konabbe Skov og til selve Kågårdsvej (nord
for det levende hegn langs vejen) og hele skovparten Lunden.
Med udlægningen af forstyrrelsesfrie zoner vil der fortsat være 89 ha nye arealer efter udtagning af marker
fra omdriften i for hold til tidligere, hvor publikum fremover har adgang på Skovsgaard. Fonden er nået
frem til arealstørrelsen ved at have taget de arealer, der tidligere har været i omdrift, dvs markerne, og lagt
dem sammen. Derefter er fratrukket de marker, der er i reservatzonerne. Arealerne fremgår af vedhæftede
kortbilag, der viser marker taget ud af omdrift på hhv. luftfoto og matrikelkort, og som ligger på følgende
matrikler:
Del af 1a Skovsgaard Hgd., Humble 1d Skovsgaard Hgd., Humble
Del af 1e Skovsgaard Hgd., Humble
Del af 2a Hennetved By Lindelse

Del af 2b Hennetved By Lindelse
Del af 3a Hennetved By Lindelse
Del af 3c Hennetved By Lindelse 8d Hennetved By Lindelse
Del af 8e Hennetved By Lindelse
Del af 10a Hennetved By Lindelse
Del af 22 Hennetved By Lindelse 35 Hennetved By Lindelse
Fredede diger på Skovsgaard: Der er flere fredede diger på Skovsgaard, hvoraf to af strækningerne kommer
til at ligge inden for det ydre hegn.
…
De fredede diger ligger på følgende matrikler:
1b Skovsgaard Hgd., Humble
1c Skovsgaard Hgd., Humble
1e Skovsgaard Hgd., Humble
3c Hennetved By Lindelse
3e Hennetved By Lindelse 7f Hennetved By Lindelse
9a Hennetved By Lindelse
10a Hennetved By Lindelse 1
0b Hennetved By Lindelse
Digerne er flere steder præget af manglende vedligeholdelse. Sten er væltet ned og der er lavet enkelte
gennembrydninger. Træernes rødder, græssende dyr og vilde dyrs færdsel har gennem tiden slidt på
digerne, som i dag er i en varierende forfatning.
På nedenstående luftfoto ses alle 640 registrerede dyreveksler, som krydser et beskyttet jord eller
stendige:

For at sikre, at græssende dyr ikke udsætter digerne for yderligere uønsket slid og ødelæggelse, er der
rettet henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen v/kontorchef Morten Stenak efter henvisning fra Langelands
Museum.
…
Fonden har spurgt om Slots- og Kulturstyrelsen kan godkende Fondens plan om at følge udviklingen på
digerne, før der sættes ind med frahegning. Og hvis der skal frahegnes, så bistå Fonden med råd og
vejledning. Dette har styrelsen bekræftet, at man kan.

På den baggrund vil Danmarks Naturfond følge udviklingen af græssende dyrs påvirkning af diger og
fortidsminder, og gennem erfaringsopsamling i samarbejde og samråd med Slots- og Kulturstyrelsen, tage
stilling til eventuel frahegning af diger og fortidsminder.
Det er Fondens opfattelse, at når Slots- og Kulturstyrelsen kan godkende Fondens plan om at følge
udviklingen på digerne, før der sættes ind med frahegning, så bør dette være en tilstrækkelig garant for, at
digerne ikke belastes gennem græsningen. Hvis Fredningsnævnet er af en anden opfattelse, vil Fonden
naturligvis følge eventuelle vilkår fra Fredningsnævnets side.
Det er derudover Fondens intention at restaurere de diger, som ligger inden for den ydre hegning (både
fredede og øvrige beskyttede). Forud for restaureringen vil der blive afholdt møde med Slots- og
Kulturstyrelsen på Skovsgaard. Styrelsen har tilkendegivet en positiv forventning om at indgå i dette
arbejde med rådgivning og retningslinjer. Det er et stort projekt at restaurere digerne. Derfor vil Fonden
gøre det i etaper over en længere periode på 8-10 år og starte med de diger, som, ud over at være omfattet
af museumsloven, også er egentligt fredet efter naturbeskyttelsesloven.
Fonden søger Fredningsnævnet om dispensation til i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og efter en
nøjere plan, at restaurere de fredede diger. Restaureringen vil i hovedsagen bestå i at lægge sten tilbage i
digerne, som dyr, træer og tidens tand har væltet ned, og at dette sker så udtrykket bliver så autentisk som
muligt.
Fonden er bekendt med, at det er Langeland Kommune, som er myndighed på diger beskyttet efter
museumsloven (dvs. alle diger), mens Fredningsnævnet alene er myndighed på fredede 8 diger. Langeland
Kommune vil, når det bliver aktuelt, blive involveret forud for eventuel restaurering af diger, som vil ske
efter en detaljeret plan godkendt af Langeland Kommune. Fredningsnævnet vil blive involveret forud for
eventuel restaurering af diger, der er fredet.
…”
Ved afgørelse af 25. september 2020 har Miljøstyrelsen i medfør af skovlovens § 38, jf. § 9, nr. 1, og § 39
meddelt dispensation til skovgræsning på matr.nr. 1b Skovsgård Hgd. Humble på følgende vilkår:
” Vilkår
1. Projektet skal gennemføres som ansøgt den 30. august 2020 med supplerende oplysninger fra den 13.
og 23. september 2020.
2. Dispensationen gælder i 10 år fra dato for afgørelsen. Herefter skal der igen søges dispensation fra
skovloven, hvis skovgræsningen ønskes opretholdt.
3. Skovgræsningsprojektet omfatter græsning med kvæg, heste og grise.
4. Den skovbevoksede del af det fredskovspligtige areal skal bevare sit skovpræg, og kronedækket skal
minimum være 50 %.
5. Der må ikke tilskudsfodres bortset fra mineraler og vitaminer samt kortvarig fodring ved
udbinding/indbinding af dyr. Hvis der opstår længerevarende perioder med hård frost, kan der i
begrænset omfang fodres med hø eller wrap af dyrevelfærdsmæssige grunde, såfremt dyrene har
svært ved at holde et tilstrækkelig huld.
6. Eksisterende muligheder for offentlig færdsel må ikke hindres af projektet.
7. Hvis skovgræsning på arealet ophører eller hegningen forfalder, skal hegn og dertilhørende låger og
færiste m.m. fjernes senest 3 måneder efter.”
Ved afgørelse af 17. februar 2021 har Miljøstyrelsen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, st1, jf. § 15
meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ilægning af 2 færiste og klaplåger ved veje på matr.nr.
2a Hennetved By, Lindelse og matr.nr. 10a, Hennetved By, Lindelse. Af begrundelsen for dispensationen
fremgår blandt andet følgende:

”…
Kystdirektoratet finder, at etablering af færiste i forbindelse med hegning vil være at sidestille med
”usædvanlig hegning”, hvorfor denne del af hegnet ikke er omfattet af undtagelsen i § 15a, stk. 1, nr. 2, om
sædvanlig hegning. Færistene er derfor omfattet af forbuddet i § 15, stk. 1, og kræver derfor dispensation
efter § 65b, stk. 1.
Kystdirektoratet finder, at der er tale om et begrænset indgreb i området uden konsekvens for
kystlandskabet, og når der henses til, at det ansøgte indgår i en større sammen hængende umiddelbart
tilladt hegning, ses der ikke at være forhold som taler imod, hvorfor direktoratet hermed dispenseres til de
to færiste samt klaplåger som ansøgt.
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
…”
Ansøgeren har ved mail af 15. december 2021 fremsendt sine bemærkninger til Danmarks
Naturfredningsforening, Langelands høringssvar af 2. november 2021. Af bemærkningerne fremgår blandt
andet følgende:
”…
Hegnet:
…
DKNF fastholder, at der i fremtiden skal kunne gå grise i hegnet, og vil derfor bevare hegnet med
nuværende udformning. Det vil være utrolig omkostningsfuldt at skulle nedtage hegn, for igen at opsætte
om et par år, hvorfor DKNF fastholder ansøgning om bevarelse af hegnet.
DKNF oplever at dyrene i området krydser hegnet forholdsvist uproblematisk. Råvildt springer over hegnet,
harer, grævling og ræv kravler forholdsvist let under hegnet. Se gerne tidligere fremsendte film af grævling
som krydser hegnet.
Såfremt det er essentielt for parterne at der laves yderligere åbninger, vil DKNF gerne tilpasse sig dette,
men ønsker det skal være fordi der er behov.
DKNF har bedt Vildtkonsulenten fra Naturstyrelsen Fyn om at vurdere vildtets passage igennem hegnet. Se
efterfølgende udtalelse.
Vildtkonsulent Lars Brun konkluderer (uddrag, se det fulde høringssvar efter kommentarer):
Et hegn af den beskrevne type vurderes at være passabelt for ræv, grævling mårdyr, og hare. Særskilte
åbninger på 20 x 30 cm vurderes at give småvildtet ekstra mulighed for hurtig passage gennem hegnet.
DKNF anerkender/påpeger, at der er modsigelser i fredningens tekst. Fredningens §4
Der må ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner. Eks. må der ikke anbringes usædvanlige hegn,
...
Samtidig i §4 står der
Fredningen er ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, får, geder og
grise, men hegningen må ikke begrænse offentlighedens adgang, som fastsat i § 10.
DKNF påpeger, at et almindelig to-trådshegn kan ikke holde hverken får, geder eller grise hegnet. Derfor
har DKNF vurderet indledningsvist, ud fra fredningens §4, at det opsatte hegn i denne fredning, må et være
sædvanligt landbrugshegn, som kan holde grise inde.

DKNF påpeger, at der er givet betydeligt mere adgang til offentligheden efter projektet er igangsat.
DKNF påtager sig selvfølgelig selv al vedligehold med slåning under hegnet for at sikre spænding på hegnet.
Hegn opsat på stranden.
DKNF fastholder vurdering som beskrevet udførligt i ansøgningsmateriale af den 21. oktober 2021 samt
bemærkninger til denne problematik, som belyst af Svendborg Kommune, indsendt til Fredningsnævnet
den 28. oktober 2021.
DKNF fik forelagt ønsket om at hegnet skulle flyttes til mødet, men er ikke af den opfattelse, at det blev
aftalt at hegnet skulle flyttes.
Stranden er friholdt for hegn og der er fri adgang langs stranden.
…
Offentlighedens adgang:
DKNF henviser til dispensationsansøgningen, hvoraf det fremgår, at der ikke længere er
landbrugsproduktion i nævneværdigt omfang på Skovsgaards jorder. Det betyder, at der er offentlig adgang
på et langt større areal end tidligere, også når der henses til de to forstyrrelsesfri zoner, hvor
offentlighedens færdsel er uønsket eller begrænset.
DKNF mener, at der er fundet en god balance, hvor vi både tilgodeser offentlighedens adgangsmuligheder,
som er blevet bedre efter at landbruget er indskrænket, og samtidig tager et vigtigt hensyn til de mest
sårbare naturværdier.
Det er i fuld overensstemmelse med fredningens formål om; at sikre, regulere og forbedre offentlighedens
adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den generelle lovgivning giver regler for. Dette skal ske i
respekt for naturværdierne.
Bilag I
Danmarks Naturfonds ansøgning har, efter DN Langelandsbemærkninger, været fremsendt til
Vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun, Naturstyrelsen Fyn, til udtalelse vedr. vildtets passage gennem
hegnet.
Vildkonsulent Lars Erlandsen Brun udtaler i høringssvar til DKNF den 14/12-2021:
Danmarks Naturfond har bedt Naturstyrelsen Fyn om en faglig vurdering af en hegning på Skovsgård. Der
bedes om en vurdering af småvildtets mulighed for passage af hegnet (specifikt ræv, mårdyr, grævling og
hare).
Naturstyrelsen Fyn har foretaget vurderingen ud fra almene erfaringer af hegning omkring skovkulturer
m.m., vurderinger af forebyggende hegn ud fra standarder i vildtskadebekendtgørelsen, samt erfaringer
med åbninger i vildsvinehegnet.
Efter det oplyste er hegnet ikke jordfæstet eller udlagt parallelt med jordoverfladen. Det støder ned til
jordoverfladen. Højden på hegnet er oplyst til 110 cm. Maskestørrelsen er oplyst til at være 10 X 30 cm. Der
nævnes etablering af et antal åbninger på 20 x 30 cm. Der nævnes endvidere opsætning af indvendige
eltråde.
Et hegn af den beskrevne type vurderes at være passabelt for ræv, grævling mårdyr, og hare. Særskilte
åbninger på 20 x 30 cm vurderes at give småvildtet ekstra mulighed for hurtig passage gennem hegnet.
Grundet manglende kendskab til de lokale forhold kan Naturstyrelsen ikke udtale sig om behovet for

antallet af åbninger på denne størrelse. Alt vildt reagerer adfærdsmæssigt på stød og risikoen for stød.
Højden på det indvendige elhegn kan derfor have betydning for småvildtets villighed og mulighed for at
passere hegnet.
…”
Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Skovsgaard Gods. Den nugældende fredning er en revision ved
Fredningsnævnets afgørelse af 31. august 2006 af en tidligere fredning fra 1973.
Fredningen indeholder følgende bestemmelser af relevans for sagen:
§ 1 Fredningens formål








at bevare og forbedre de landskabelige værdier,
at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
at opretholde gunstig bevaringsstatus, i relation til habitatdirektivet, for området og beskytte
det naturlige dyre- og planteliv og deres levesteder,
at foretage naturgenopretning,
at sikre, regulere og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad
den generelle lovgivning giver regler for. Dette skal ske i respekt for naturværdierne,
at skabe mulighed for formidling af natur- og kulturhistoriske værdier. Det gælder bl.a. det
økologiske landbrug og det naturnære skovbrug og herregårdslandskabets kvaliteter.

§ 2 Terrænændringer
…
Sten- og jorddiger – uanset størrelse – og levnede hegn må ikke fjernes eller beskadiges og skal
vedligeholdes.
…
§ 4 Konstruktioner m.v.
Der må ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner. Eksempelvis må der ikke anvendes usædvanlige
hegn, tårn, vindmøller, tankanlæg, læsseramper eller master, herunder master for luftledninger, og der må
ikke føres luftledninger over arealerne.
…
Fredningen er ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, får, geder og
grise, men hegningen må ikke begrænse offentlighedens adgang, som fastsat i § 10.
…
§ 5 Arealernes anvendelse
A. Landbrugsarealerne
Landbrugsarealerne skal drives efter økologiske principper i henhold til regler, der til enhver tid er
gældende for økologiske jordbrug i Danmark.
…
Træ- og hegnspleje. Udenfor de skovbevoksede områder skal alleer, frie trægrupper, fritstående træer,
havetræer og alle levende hegn stedse bevares og værnes. Relevant pleje skal løbende foretages. Efter

udgåede eller fældede træer kan der genplantes. Fældning af træder og hegn, som ikke er led i normal
pleje, kræver tilladelse fra fredningsnævnet.
I det åbne landskab må der, i det omfang det harmonerer med fredningens formål, etableres læhegn.
Huller i eksisterende levende hegn må udfyldes ved nyplantning, og i særlige tilfælde kan der med
fredningsnævnets tilladelse etableres beplantning eller naturforyngelse med hjemmehørende træer og
buske.
…
B. Skovene
…
Der skal praktiseres en bæredygtig, naturnær skovdrift-herunder med gamle driftsformer og urørt skov, der
opretholder eller genopretter en gunstig bevaringstilstand for skovenes naturtyper og deres vilde flora og
fauna, således at naturværdierne sikres bedst muligt i varierende og afvekslende skove.
Skovene skal tillige tilgodese befolkningens friluftsliv og indgå som en værdifuld del af egnens landskab.
Midler:
For at tilgodese en gunstig bevaringsstatus for skovenes dyre- og plantearter og deres levesteder skal der til
stadighed være ca. 20 % af skovarealet udlagt til særlige driftsformer.
…
Der må ikke foretages dybdepløjning af hensyn til fortidsminder.
…
Udtynding kan gennemføres i yngre og mellemaldrende bevoksninger, hvorved træernes evner til at blive
gamle bevoksninger fremmes.
…
Fredningen skal ikke være til hinder for yderligere tiltag i skovene, der er i overensstemmelse med
fedningens formål og som understøtter og forbedrer biodiversiteten i området.
…
§ 9 Offentlighedens adgang og ophold
Offentligheden har ret til at færdes og opholde sig i fredningsområdet efter samme regler, som gælder for
Miljøministeriets, Skov- og Naturstyrelsens arealer.
§ 10 Naturpleje og naturgenopretning
Fyns Amt har som plejemyndighed ret til – efter forudgående drøftelse med Danmarks Naturfond og
Danmarks Naturfredningsforening – at udføre naturpleje på arealerne til opfyldelse af fredningens formål.
Fredningen er ikke til hinder for, at der med ejers samtykke og med fredningsnævnets godkendelse
gennemføres naturgenopretningsprojekter til opfyldelse af fredningens formål, f.eks. ved at genskabe søer
og vandløb m.v.
…
§ 12 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke er i strid
med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
…”

Ved overenskomst af 7. december 1960 er nogle stendiger beliggende i området fredet. Fredningen har
følgende bestemmelser:
”Stengærderne må herefter ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke må borttages sten derfra.
Der må ikke pløjes eller graves så tæt ind til dem, at det udsættes for ødelægges.
Forsåvidt det af hensyn til færdseleforholdene på godset eller godsets drift iøvrigt er påkrævet at
etablere nye eller udvide bestående adgangsåbninger til mark eller skov gennem stengærderne skal
dispensation fra foranstående fredningsbestemmelser blive meddelt i fornødent omfang”

Kortet viser fredningen af 31. august 2006 i det omhandlede med blå skravering og de fredede diger omfattet af
fredningen af 7. december 1960 med blå streg.

Høring
Svendborg Kommune har i medfør af forpligtende samarbejde mellem Langeland og Svendborg Kommune i
indstilling af 4. februar 2021 til den oprindelige ansøgning indstillet til, at det ansøgte godkendes på visse
vilkår. I indstillingen oplyser kommunen følgende om begrundelsen for indstillingen samt, hvilke vilkår der
foreslås stillet for meddelelse af tilladelse:
”…
Svendborg Kommune har ikke foretaget besigtigelse af arealerne, og forholder sig i denne indstilling kun til
selve fredningen. Projektet kræver derudover – som skitseret under ’andre forhold’ - en del
myndighedsvurderinger og eventuelle dispensationer fra andre lovgivninger, før det kan realiseres.
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at naturprojektet som helhed ligger indenfor fredningens
formålsparagraf, § 1, og dermed understøtter den overordnede hensigt med fredningen. Der er imidlertid
visse dele af projektet, som bør vurderes nærmere ift. fredningen herunder:
Beskyttede og fredede diger
Af § 2 fremgår at sten- og jorddiger ikke må hverken fjernes eller beskadiges. Det er vores vurdering, at
tunge dyr som heste og kreaturer meget nemt kan komme til at beskadige digerne, når de færdes frit i

området. De fritgående grise vurderes også at være en risiko for beskadigelse af digerne, hvorfor det
anbefales at overveje, om visse dige-strækninger skal hegnes fra. Skovsgaard har nogle lange strækninger
med fine gamle stendiger, som fredningen pt. beskytter.
Levende hegn og træer
Jævnfør § 2 må de mange levende hegn på Skovgaard heller ikke hverken fjernes eller beskadiges. Af § 5
fremgår det yderligere, at fældning af træer og hegn, som ikke er led i normal pleje, kræver tilladelse fra
fredningsnævnet, og at huller i eksisterende levende hegn må udfyldes ved nyplantning. Eksempelvis
fremgår det af projektet, at der langs Kågårdsvej kan fjernes buske for at skabe bedre oversigt for bilister
ift. dyrenes færdsel over vejen. Dette indgreb vurderes i strid med fredningen af de levende hegn, og bør
ikke tillades men omtænkes.
Fredede fortidsminder
Af § 5 fremgår også, at der i skovene ikke må foretages dybdepløjning bl.a. af hensyn til de fredede
fortidsminder – se placering på kort tidligere. Det vurderes at være hensigtsmæssigt, hvis fritgående grise
holdes væk fra fortidsminder med beskyttelseslinje, da grises naturlige fødesøgningsadfærd netop er at
pløje godt rundt i jordbunden.
Offentlighedens adgang
Jævnfør § 9 offentlighedens adgang og ophold, må der færdes og gøres ophold i fredningsområdet efter
samme regler som på statsejede arealer. Ud fra kortoversigt i projektbeskrivelse fremgår de mange
adgangsmuligheder til det hegnede areal – se nedenfor.
Det vurderes, at de planlagte antal og placering af klaplåger og færiste giver god mulighed for adgang til det
indhegnede areal med skove og øvrige naturarealer.
Det er imidlertid Svendborg Kommunes vurdering, at der med fritgående grise indenfor indhegningen kan
være problemer ift. offentlighedens adgang og opholdsmuligheder, da der jf. Bekendtgørelse om hold af
svin på friland, BEK nr 1394 af 12/12/2019, som varetages af Fødevarestyrelsen, stilles skrappe krav til
publikums adfærd, ikke må opstilles borde, etableres lejrpladser mv indenfor indhegninger med fritgående
svin.
Natura 2000-område
Projektområdet ligger 3-4 km udenfor nærmeste Natura-2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav (EFHabitatområde H111, EF-Fuglebeskyttelsesområde 71).
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer
eller projekter, kan påvirke Natura-2000 området væsentligt eller ødelægge eller beskadige leve- eller
voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.
Svendborg Kommune vurderer endvidere, at projektet som ovenfor beskrevet, ikke vil medføre
beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle-rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at give dispensation til det
ansøgte på vilkår om at beskyttede og fredede diger, levende hegn, fredede fortidsminder ikke fjernes eller
beskadiges samt at offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i det indhegnede areal ikke forringes
som følge af fritgående svin.”
Ved mail af 3. februar 2021 til Svendborg Kommune videresendt af kommunen til fredningsnævnet ved
mail af 4. februar 2021 er ansøger fremkommet med nogle bemærkninger til kommunens indstilling, hvor
ansøger rejser nogle spørgsmål i relation til baggrunden og grundlaget for kommunens indstilling.

Svendborg Kommune oplyser i fremsendelsesmailen, at kommunen fastholder sin indstilling og ikke har
yderligere bemærkninger til sagen.
Svendborg Kommune har i indstilling af 28. oktober 2021 i anledning af den supplerende ansøgning
indstillet til at det ansøgte godkendes på visse vilkår. I indstillingen oplyser kommunen følgende om
begrundelsen for indstillingen samt, hvilke vilkår der foreslås stillet for meddelelse af tilladelse:
”…
Kommunens begrundelse for indstilling Svendborg Kommune har den 15. september 2021 i forbindelse
med opfølgende møde med ansøger og Skovsgaardfonden, Langeland Kommune og Danmarks
Naturfredningsforening-Langeland besigtiget noget af hegningen.
…
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at naturprojektet som helhed ligger indenfor fredningens
formålsparagraf, § 1, og dermed understøtter den overordnede hensigt med fredningen. Projektet kræver
derudover – som skitseret under ’andre forhold’ - en del myndighedsvurderinger og lovliggørende
dispensationer fra andre lovgivninger, før det er lovligt anlagt. Der er imidlertid visse dele af projektet, som
bør vurderes nærmere ift. fredningen herunder:
Hegningen
Af de i alt 386 ha fredet areal på Skovsgaard, omfatter hegningen de 248 ha. Det oplyses, at af de 248 ha vil
40 ha blive helårs-lukket og yderligere 18 ha yngelsæson-lukket. Det betyder, at i sommerperioden, hvor
der kommer flest besøgende på Skovsgaard, er kun 190 ha af de 248 ha hegnede arealer, tilgængelige for
offentligheden. Resten af året er 208 ha af de 248 ha åbne for publikum.
Selve hegnet oplyses som almindeligt landbrugshegn, et maskehegn med 3 el-tråde, samt at det vilde
dyrelivs færden ikke vanskeliggøres. Alligevel vil Skovsgaard åbne maskehegnet forneden et antal steder,
hvor der ses dyreveksler, for at give det vilde dyreliv bedre passagemuligheder.
På mødet den 15. september 2021, var der en diskussion med Skovsgaard om det opsatte maskehegn og
nødvendigheden heraf i forhold til gener for det vilde dyrelivs frie færden i området. Det blev her oplyst af
Skovsgaard, at maskehegnet var opsat af hensyn til de grise, som de ønskede at udsætte på arealet på et
senere tidspunkt. Der blev på mødet snakket om helt at nedtage maskehegnet eller i hvert fald at etablere
åbninger i hegnet med jævne mellemrum, da maskehegnet faktisk ikke var nødvendigt for de græssende
dyr, der gik der, og for at dyr som grævling kan passere maskehegnet uden samtidig at få stød fra nederste
el-tråd.
De af Skovsgaard foreslåede ca.10 åbninger vurderes af Svendborg Kommune som alt for lidt, og det
foreslås her i stedet af etablere faste åbninger af passende størrelser, som vildtet kan benytte eller at
bortfjerne det opsatte maskehegn.
Det er ydermere Svendborg Kommunes vurdering, at hegnsstrækningen langs kystvejen, hvor der er opsat
tæt gitterhegn med to el-tråde for oven (se fotos ovenfor), skal fjernes og erstattes med det førstnævnte
maskehegn inklusiv et passende antal åbninger nederst i hegnet.
I ansøgningen beskrives hegning med klaplåger over en gammel kyststi ved Påø Strand.
Igen på mødet den 15. september 2021, blev det aftalt med Skovsgaard, at hegnet med fordel kunne flyttes
væk fra den meget brugte kyststi og ind bag mosen – se omtrentlig indtegnet på kort nedenfor:

Dette fremgår imidlertid ikke af den nye ansøgning
Beskyttede og fredede diger
Af § 2 fremgår at sten- og jorddiger ikke må hverken fjernes eller beskadiges, og at de skal vedligeholdes.
Det er vores vurdering, at græssende dyr som heste, kreaturer og får meget nemt kan komme til at
beskadige digerne yderligere, når de færdes frit i området. Digerne er jf. ansøgning allerede ret medtagede
med mange nedfald og huller, og de har hidtil ikke været vedligeholdt som de burde jf. fredningens § 2.
Det er kommunens vurdering, at de fredede digestrækninger (se placering på kort nedenfor) bør frahegnes,
så de ikke ødelægges yderligere, og at det vil være i strid med fredningen ikke at gøre det. Skovsgaard bør
samtidig over en periode igangsætte vedligehold af specielt de fredede diger gerne i dialog med Slots- og
Kulturstyrelsen, som nævnt i ansøgningen.
…
Levende hegn og træer Jævnfør
§ 2 må de mange levende hegn på Skovgaard ikke hverken fjernes eller beskadiges. Af § 5 fremgår det
yderligere, at fældning af træer og hegn, som ikke er led i normal pleje, kræver tilladelse fra
fredningsnævnet, og at huller i eksisterende levende hegn må udfyldes ved nyplantning.
Eksempelvis fremgår det af tidligere projektbeskrivelse men udeladt i den ny ansøgning, at der langs
Kågårdsvej fjernes buske for at skabe bedre oversigt for bilister ift. dyrenes færdsel over vejen.
Dette indgreb vurderes i strid med fredningen af de levende hegn, og bør ikke tillades men omtænkes.
Offentlighedens adgang
Jævnfør § 9 offentlighedens adgang og ophold, må der færdes og gøres ophold i fredningsområdet efter
samme regler som på statsejede arealer. Jævnfør §1 skal Skovsgaard sikre, regulere og forbedre
offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den generelle lovgivning giver regler for, dog
med respekt for naturværdierne.
…
Det vurderes, at de planlagte antal og placering af klaplåger og færiste giver god mulighed for adgang til det
indhegnede areal med skove og øvrige naturarealer.
…

Det er imidlertid Svendborg Kommunes vurdering, at de forstyrrelsesfrie zoner – se kortoversigt ovenfor som lukker for adgang til Skovsgaards arealer en stor del af året, nogle steder hele året, kan betragtes som
hindring af offentlighedens adgang på Skovsgaard, hvor der ellers er fri fladefærdsel, som på statens
arealer, døgnet rundt/året rundt. Det anbefales også, at Skovsgaards publikum nøje orienteres om,
hvordan de skal forholde sig til deres færdsel med hund i snor samt på cykel ad stier indenfor det hegnede
areal med fritgående dyr.
Natura 2000-område Projektområdet ligger 3-4 km udenfor nærmeste Natura-2000 område nr. 127
Sydfynske Øhav (EF-Habitatområde H111, EF-Fuglebeskyttelsesområde 71).
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer
eller projekter, kan påvirke Natura-2000 området væsentligt eller ødelægge eller beskadige leve- eller
voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.
Svendborg Kommune vurderer endvidere, at projektet som ovenfor beskrevet, ikke vil medføre
beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle-rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at give dispensation til det
ansøgte på vilkår om, at de fredede diger frahegnes, at levende hegn ikke fjernes eller beskadiges samt at
offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i det indhegnede areal ikke forringes som følge af
fritgående dyr og forstyrrelsesfrie zoner.
…”
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 12. marts 2021 vedrørende den oprindelige ansøgning blandt andet oplyst
følgende:
”…
I det tilsendte ansøgningsmateriale ses i kortene forskellige angivelser for projektets udstrækning.
Miljøstyrelsen har, ligesom Svendborg Kommune, taget udgangspunkt i figur 1 i ansøgningsmaterialet
tilsendt 13-01-2020.
…
Svendborg Kommune synes at have oplyst de relevante fredningsbestemmelser for afgørelse af 31-082006.
…
Fredningsnævnet har anmodet Miljøstyrelsen om pege på eventuelle betingelser i forbindelse med en
dispensation, herunder om en sådan dispensation i givet fald skal tidsbegrænses.
Miljøstyrelsen kan i dette spørgsmål henvise til slots- og kulturstyrelsen hjemmeside, hvor der findes en
side om græsning og færdsel ved diger. https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-ogdiger/sten-ogjorddiger/afgoerelser-hvad-maa-man-goere-ved-digerne/
Nedenstående er et udklip om midlertidig dispensation fra siden Græsning og færdsel ved diger:
Midlertidig dispensation
I tilfælde, hvor frahegning af digerne ikke er en mulighed, kan der evt. søges om dispensation fra
beskyttelsen i museumslovens, til midlertidigt at opretholde de ændringer, som er påført af fx græssende
kvæg. Dispensationen bør være tidsbegrænset (max. 3-5 år) med vilkår om overvågning, og evt. løbende
udbedring af skader, eller andre nærmere beskrevne tiltag for at mindske slidskaderne. Når dispensationen
er udløbet, kan der søges på ny. Det kan herved indgå i kommunens vurdering, om vilkårene i tidligere
dispensation er overholdt, samt om husdyr- eller overfærdselslid stadig er aktuelt.

Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til eventuelle betingelser.
Fredningsnævnet har yderligere spurgt til om diger under græsning kommer til at lide? Svendborg
kommune skal som tilsynsmyndighed på private arealer føre tilsyn med fredninger, herunder om digerne
tager skade som følge af en evt. dispensation til projektet.
Svendborg Kommune har vurderet ansøgningens påvirkning af natura 2000- områders udpegningsgrundlag
samt påvirkning af bilag IV-arter, og Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til dette.
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
…”
Ved mail af 19. maj 2021 er Miljøstyrelsen fremkommet med en supplerende udtalelse, hvoraf blandt andet
fremgår følgende:
”…
Fredningsnævnet ønsker oplysning om konkrete erfaringer i forbindelse med græsning omkring diger, og
hvilke betingelser/vilkår der er blevet givet i praksis i andre sager.
Miljøstyrelsen har kontaktet Naturstyrelsen Fyn, der på deres arealer har heste og kvæg. Til ovenstående
spørgsmål har naturstyrelsen følgende kommentarer:
Naturstyrelsen oplyser, at det overordnet set er svært at sige hvordan dyrene opfatter et dige, og det
kommer an på lokaliteten og de vilkår dyrene har for at færdes på arealerne, samt antallet af dyr. Et dige
der går på tværs af dyrenes bevægelsesmønster vil være mere udsat end et langsgående dige, og det er
ikke sikkert de anvender et evt. gennembrud i et dige, hvis de skal bevæge sig langt for at komme til det.
Brombærbuske og lign. samt simple hegn er effektive i forhold til at standse færdsel på- og tværs af diger.
Naturstyrelsen ser også ændringer i adfærd hos dyrene over tid i forhold til digerne. Nogle år påvirker
dyrene ikke digerne, hvorefter de senere ændrer adfærd og bliver mere interesserede i digerne.
Naturstyrelsen oplyser desuden, at der ved fri fladefærdsel også ses besøgende der går på tværs af diger,
hvor digerne ikke er besværlige at passere.
Miljøstyrelsen har ligeledes kontaktet Slots- og Kulturstyrelsen omkring samme spørgsmål.
Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at det grundlæggende ikke er noget problem at have græssene dyr og
beskyttede diger på samme areal, så længe der føres tilsyn, i forhold til evt. begyndende skader på digerne.
Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler generelt at give midlertidige dispensationer ved tvivl om græsningens
påvirkning på digerne. Styrelsen nævner også hegning som en mulighed ved sårbare diger, eller hvor der
ses begyndende slid på digerne. Slots- og kulturstyrelsen har ikke umiddelbart kendskab til lignende
afgørelser, formentlig fordi interessen for græsning som naturpleje er relativ nylig, og man ikke tidligere har
haft samme opmærksomhed på, at digerne ikke må beskadiges.
…”
Danmarks Naturfredningsforening, Langeland har ved mail af 4. marts 2021 udtalt følgende vedrørende den
oprindelige ansøgning:
”DN·Langeland er naturligvis som udgangspunkt tilhænger af at der skabes en mere varieret natur på
Skovsgaard Gods, og har derfor, set i forhold til fredningen, ingen indvendinger imod Danmarks Naturfonds
ønske om at etablere en samlet hegning på Skovsgaard Gods i det omfang det er beskrevet i ansøgningen,
herunder skovgræsning.

DN·Langeland finder dog, særligt af hensyn til godsets sårbare flora - at den nænsomhed og den
hensyntagen til den eksisterende natur og det eksisterende kulturlandskab det var intentionen at bevare
med den oprindelige fredning fastholdes i den praktiske udførelse af vildgræsningsprojektet.
DN·Langeland tilslutter sig derfor kommunes indstilling til Fredningsnævnet for Fyn, om at en dispensation
til det ansøgte gives på vilkår om at beskyttede og fredede diger, levende hegn og træer, fredede
fortidsminder ikke fjernes eller beskadiges”.
Danmarks Naturfredningsforening, Langeland har ved mail af 2. november 2021 udtalt følgende
vedrørende den supplerende ansøgning:
”DN·Langeland indgav d.4. marts 2021 høringssvar til Fredningsnævnet i forbindelse med ansøgning fra
Skovsgaard Gods vedr. ændret arealanvendelse indenfor fredet areal, Skovsgaard Gods. DN·Langeland er
fortsat tilhænger af at der skabes en mere varieret natur på Skovsgaard Gods, og er derfor ikke imod
Danmarks Naturfonds/ Skovsgaard Gods ønske om et ydre hegn på Skovsgaard Gods. DN·Langeland finder
stadig, af hensyn til Skovsgaards flora og fauna - at den nænsomhed og den hensyntagen til den
eksisterende natur og det eksisterende kulturlandskab det var intentionen at bevare med den oprindelige
fredning bør fastholdes i den praktiske udførelse af vildgræsningsprojektet.
Hegnet:
DN·Langeland deler umiddelbart ikke opfattelsen af at det opsatte hegn i sin udformning og omfang if.
fredningen kan betragtes som et almindeligt landbrugshegn da det hindrer fri færdsel for en del af de vilde
dyr. Det opsatte hegns helt særlige udformning skyldes således alene hensynet til Danmarks Naturfonds/
Skovsgaard Gods ønske om at holde grise i indhegningen. Det opsatte hegns særlige udformning gør, at det
er overordentligt arbejdskrævende at slå under så der kan holdes strøm på den nederste tråd. Hegnet er
allerede ved at gro til flere steder og den nederste el-tråd holder således på nuværende tidspunkt ikke
strøm og er derfor ikke en hindring for de vilde dyr på samme måde som den vil være når der kommer
strøm på. Ansøgningen fra Skovsgaard Gods besvarer ikke direkte dommerens spørgsmål på mødet med
Fredningsnævnet på Skovsgaard d.4. juni 2021 om hvorvidt Danmarks Naturfond/ Skovsgaard Gods stadig
fastholder ønsket om at holde grise i indhegningen. Hvis ønsket om at holde grise ikke fastholdes i den for
grisehold usædvanligt store indhegning vil det bestående maskehegn og den nederste af de 3 el-tråde,
kunne fjernes så alle vilde dyr frit kan passere hegnet, samtidig med at de resterende 2 el-tråde vil kunne
holde de græssende dyr der allerede går på arealet, inde.
Hvis ønsket fastholdes, med henblik på at udsætte grise på hele arealet på et senere tidspunkt, deler
DN·Langeland kommunes ønske om at der etableres et større antal faste åbninger for de vilde dyr i hegnet.
Hegn opsat på stranden.
Langs stranden fra den østlige ende af Kågårdsvej og nordpå er hegnet placeret så en eksisterende sti på
strandvolden nu ligger inde i indhegningen.
Stranden har på dette sted altid været anvendt til badning og ophold for især lokale beboere på Langeland.
De besøgende på stranden bør på hele strækningen have fri adgang fra stien direkte til vandet og ældre,
børn, folk med hund o.a. der ikke er trygge ved at færdes iblandt store græssende dyr bør fortsat sikres
mulighed for fri færdsel og ophold på stranden. DN·Langeland finder heller ikke at græsning, med muligt
efterladt gødning og tramp fra de græssende dyr på stien langs hegnet, gavner floraen på strandvolden. På
mødet den 15. september 2021, blev det aftalt med Skovsgaard Gods, at hegnet med fordel kunne flyttes
væk fra den meget brugte kyststi, men dette fremgår imidlertid ikke af den nye ansøgning. DN·Langeland
ønsker derfor at hegnet flyttes så langt (mindst 2-3 meter) mod vest, at det igen bliver muligt at færdes frit
på stranden
Hensyn til fredede og beskyttede diger.
DN·Langeland finder det vigtigt at det ansøgte gives på vilkår om at fredede og beskyttede diger, levende
hegn og træer, fredede fortidsminder ydes den nødvendige beskyttelse. Digerne er allerede flere steder

præget af naturligt slid og manglende vedligeholdelse som det fremgår af ansøgningen og af den grundige
registrering Skovsgaard Gods fremlagde på mødet med Fredningsnævnet på Skovsgaard d.4. juni 2021.
DN·Langeland finder at Skovsgaard Gods´ grundige registrering af digernes nuværende tilstand sammen
med en konkret aftale med Slots- og Kulturstyrelsen vil kunne danne et forsvarligt grundlag for
overvågning, bevaring, restaurering og beskyttelse af de fredede og beskyttede diger uden et påbud straks
om frahegning som ønsket af kommunen.
Offentlighedens adgang:
DN·Langeland tilslutter sig planen om at etablere to forstyrrelsesfri zoner inden for hegnet, af hensyn til
sårbare ynglefugle. DN·Langeland finder dog samtidig at med de tiltag der fremgår af ansøgningen, bør det
helt klarlægges om offentlighedens adgang i øvrigt er sikret iht. Naturbeskyttelsesloven”.
Dansk Ornitologisk Forening har i mail af 19. november 2021 vedrørende den supplerende ansøgning udtalt
blandt andet:
”…
Fra Skovsgårds ansøgning hedder det: "At det er planen, at etablere 2 forstyrrelsesfri zoner indenfor hegnet,
hvor der ikke skal være adgang, for at sikre ynglende trane og havørn, nærmere en 40 ha stor
helårsforstyrrelsesfri zone og en 18 ha stor yngletids-forstyrrelsesfri zone fra 15/3 – 1/7."
Det er et ganske fornuftigt forslag, der harmonerer med Havørnens behov for et forstyrrelsesfrit areal
omkring reden. I ca. et halvt år, fra 1/12 til 1/7 er Havørnene ekstremt følsomme for forstyrrelser, i den
øvrige periode af året vil et større publikumspres være ligeså kritisk for yngleparret, der holder til i
territoriet hele året, og bruger redeområdet som hvile- og soveområde. For Tranerne gælder det kun i
yngleperioden fra ca 15/3 - 15/7, at de har behov for et forstyrrelsesfrit område.
Fra fredningen hedder det:, at fredningen har til formål: - "at sikre, regulere og forbedre offentlighedens
adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den generelle lovgivning giver regler for. Dette skal ske i
respekt for naturværdierne,"
Det er netop naturværdierne, der her med Havørn og Trane er i spil, så de 2 foreslåede forstyrrelsesfri
zoner er efter DOF-Langelands mening i fuld overensstemmelse med fredningen. Her har de nævnte
fuglearter fortrin frem for offentlighedens adgang!
"Adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den generelle lovgivning giver regler for" behøver efter DOFLangelands opfattelse ikke nødvendigvis forstås som fri fladefærdsel. Den generelle lovgivning giver jo kun
adgang på mark-, skovveje, stier og ikke indhegnede udyrkede arealer.
…”
Friluftsrådet har ved mail af 3. december 2021 fremsendt udtalelse af 29. november 2021 vedrørende den
supplerende ansøgning. Rådet har i udtalelsen blandt andet oplyst følgende
”…
Friluftsrådet er i forhold til hegningen af Skovsgaard alvorligt bange for at adgangsmulighederne bliver
forringet væsentligt i forhold til de nuværende forhold.
Der skives i både ansøgningen og i myndighedsindstillingen mange ord om passagemulighederne for dyr,
mens der ikke ofres eet ord på dem som fredningsformålet skal tilgodese.
Friluftsrådet må, i lighed med sine bemærkninger til Naturstyrelsens forslag til Naturnationalparkerne
spørge : Er der nok ”låger”, - er de placeret optimalt i forhold til P-pladser og holdepladser, - og endnu

vigtigere : Er adgangsmulighederne optimeret for besøgende i alle aldre og for dem med en ringe fysisk
formåen ?
Ansøgningen nævner ”klaplåger”, - og Friluftsrådet må påpege at dén løsning er meget svær at bruge for
børn, handikappede og ældre. Og ubrugelige for dem med stokke, kørestole, barnevogne, rollatorer og
krykker. Vi må derfor stærkt henstille til at man benytter helt andre former for ”adgangsenheder”. Der
findes danske leverandører, og i England har man på grund af mange krigsinvalider designet ”enheder” som
ALLE kan bruge. Nedenfor vises en række eksempler herpå, og vi vil fra Friluftsrådes side henstille til at der i
en eventuel tilladelse indskrives brugen heraf som et helt uomgængeligt vilkår det IKKE kan dispenseres fra.
Og at man gennemgår projektets generelle ”tilgængelighed” sammen med de relevante brugergrupper.
Vi henviser tillige til Friluftsrådets høringssvar d. 21.06. 2021 til projektforslaget omkring Naturnationalpark
Gribskov, som generelt også berører de forhold som vi her peger på.
…”
Af det nævnte høringssvar fremgår følgende under afsnittet ”Hegn og adgang gennem hegnet”:
”Friluftsrådet ønsker generelt en så restriktiv anvendelse af hegn som muligt. I det omfang, der etableres
vildthegn, bør der etableres faunapassager til det mindre vildt for at sikre fri bevægelighed gennem
området, ligesom der bør sikres gode og tilgængelige adgangsveje til og i det hegnede område for
besøgende. Friluftsrådet lægger vægt på og støtter, at det af projektforslaget fremgår, at hegnet skal tillade
mindre pattedyr så som hare, ræv, grævling og rådyr sikker passage af hegnet. Det vil sikre en vis grad af
råvildtet og øvrige dyrs frie bevægelig på tværs i Gribskov. Det fremgår endvidere af projektforslaget, at
fastlæggelsen af hegnslinjens afstand til kommuneveje og jernbanelinjer vil blive genstand for en nærmere
granskning og at afstanden mellem hegn og veje/baner vil blive fastlagt ud fra eksempelvis behovet for en
transportlinje rundt om hegnet og brugernes mulighed for passage langs ydersiden af hegnet. Friluftsrådet
er enig i disse betragtninger og opfordrer til, at lokale aktører inddrages i dette arbejde. Friluftsrådet
anbefaler, at der sikres adgang via elektroniske virkemidler, sms eller kodeadgang gennem låger, porte eller
bomme o.l. ved de større indgange for nødvendig biltrafik, hestevognskørsel eller store grupper af ridende
personer m.fl. for at lette adgang til området”.
Der har under sagens behandling været foretaget besigtigelser den 4. juni 2021 og den 17. december 2021
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Et enigt fredningsnævn finder, at det ansøgte projekt overordnet set er i overensstemmelse med
fredningens formål, herunder om at foretage naturgenopretning og opretholde en gunstig bevaringsstatus
for dyre- og planteliv og deres levesteder. Projektet er derfor med de nedenfor anførte undtagelser ikke i
strid med formålet med fredningen.
Det indtryk, som forholdene på stedet efterlader, gør imidlertid, at fredningsnævnet kan være usikker på,
om den løst skitserede plan for sikring af områdets diger kan gennemføres og være tilstrækkelig. Derfor kan
det ansøgte projekt ikke omfatte områder med fredede diger, da en sådan dispensation vil stride mod
formålet med fredningen af disse diger samt fredningen af Skovsgård Gods § 2.
Den ansøgte plejeplan for de fredede diger er ikke tilstrækkeligt beskrevet således, at fredningsnævnet har
mulighed for at tage stilling til, om der skal meddeles tilladelse til en sådan plan. Der meddeles derfor ikke
dispensation til denne del af det ansøgte.

Det ansøgte hegn er således som det er beskrevet, herunder i sit omfang, ikke et sædvanligt landbrugshegn
omfattet af fredningens § 4, stk. 6, hvorfor der kræves dispensation til etablering i medfør af fredningens §
12.
Hegnet er en forudsætning for gennemførelsen af projektet og understøtter fredningens formål, som
ovenfor anført. Der meddeles på denne baggrund lovliggørende dispensation til etablering af det ansøgte
hegn, dog ikke den del af indhegningen mod stranden langs kystvejen og mosen, som fredningsnævnet
finder, er i strid med fredningens formål om at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
opholdsmuligheder. Hegnet har siden det blev opsat hindret den hidtidige færdsel på strandstien, og
dermed offentlighedens adgang til et meget benyttet område langs med og på stranden. Den del af hegnet
skal således flyttes, så det ikke har indflydelse på passagen langs stranden, som angivet i Svendborg
Kommunes indstilling af 28. oktober 2021 med tilhørende luftfoto/kort.
Dispensationen er betinget af, at ansøger i samråd med kommunen sikrer, at der er et passende antal
åbninger i hegnet, der dels tillader vildtets passage, samt tillader offentlighedens adgang til området via
anerkendte låger eller andre lignende løsninger, der sikrer tilgængelighed for den brede offentlighed.
Etablering af aflukkede zoner er i overensstemmelse med fredningens formål om at bevare det vilde
dyreliv. Der meddeles derfor dispensation til denne del af det ansøgte. Dispensationen er betinget af, at det
sikres, at der helårligt ikke er adgang til zonen for havørne, og at der ikke er adgang i yngletiden for zonen
for engfugle og traner.
Dispensationen til det ansøgte projekt med vildgræsning meddeles for et tidsrum på 1 år fra denne
afgørelse meddeles. Ønsker Naturfonden at søge om forlængelse af dispensationen skal ansøgning herom
indgives inden 1 års fristen via tilsynsmyndig-heden.
Således som sagen er oplyst med hensyn til den foretagne rydning har fredningsnævnet ikke mulighed for
at tage stilling til denne del af ansøgningen. Der meddeles derfor ikke lovliggørende dispensation til denne
del af det ansøgte.
Fredningsnævnet tager endvidere ikke stilling til den del af ansøgningen, der måtte vedrøre etableringen af
færiste, idet fredningsnævnet ikke har tilstrækkeligt grundlag for at tage stilling til ansøgningen, herunder
om etableringen kræver dispensation fra fredningen.
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Uden hensyn til det i Svendborg Kommunes indstilling af 28. oktober 2021 anførte er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den meddelte dispensation, ligesom fredningsnævnet vurderer, at
det ansøgte ikke skader integriteten af det nærmeste Natura – 2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav (EFHabitatområde H111, EF-Fuglebeskyttelsesområde 71).
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt.
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside
www.naevneneshus.dk.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være
afsluttet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand
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Afgørelse af 28. november 2022
Ansøgning om dispensation til lovliggørelse af 6 eksisterende færiste og dispensation til 2 planlagte
færiste samt skiltning og inforstander.
Svendborg Kommune har ved mail af 24. juni 2022 på vegne af lodsejer fremsendt en ansøgning om
dispensation til etablering af 2 færiste på hhv. matr.nr. 9a Hennetved By, Lindelse og 10a Hennetved By,
Lindelse, om lovliggørende dispensation til 6 allerede etablerede færiste; 2 færiste på matr.nr 1a Skovsgård
Hgd., Humble, 1 færist på matr.nr. 1a Skovsgård Hgd., Humble, 1 færist på matr.nr. 2a Hennetved By,
Lindelse, 1 færist på matr.nr. 2c Hennetved By, Lindelse, 1 færist på matr.nr. 3a Hennetved By, Lindelse
samt 1 færist på matr.nr. 10b Hennetved By, Lindelse. Endvidere har lodsejer ansøgt om dispensation til
tilhørende færdselsskilte og informationsskilte samt til en infostander ved parkeringspladsen på matr.nr.
39f Hennetved By, Lindelse på adressen Påøvej 1, 5900 Rudkøbing.
Sagsfremstilling
Af den udaterede ansøgning, der indeholder fotos visende eksempler på det ansøgte, fremgår, at
ansøgningen er et led i et vildtgræsningsprojekt på Skovsgaard Gods. Videre fremgår blandt andet
følgende:
”…
Færistenes udformning:
Færistene er 4 m brede og 2 m lange. Færiste i grusveje kan tåle et akseltryk på 10 ton. Færiste i asfaltveje
kan tåle et akseltryk på 16-18 ton. Færistene er af en rørtype, hvor rørenes diameter, som er 90mm, ligger
på tværs med en afstand på 180mm fra top til top. Under rørene er der et hul på ca. 40 cm dybde, hvor der
er udført udgange for padder og andre mindre dyr. Hunde og andre dyr med poter kan krydse færistene,
hvorimod at dyr med klove og hove ikke krydser dem. Se link til produktet her: https://poda.dk/podafaerist/
De færiste i asfaltveje, der kan tåle et maks. akseltryk på 16-18 tons, er overdimensionerede. Dette valg er
bevidst, da fonden ønsker lang levetid på færistene. Færistene ligger i terræn uden yderligere synlighed
over terræn end de etablerede hegn i siderne.
Færistene er i jordfarver, så de ikke fremstår mærkbart synlige i landskabet.
…
Vejene i området:
De 6 etablerede færiste ligger på private markveje. Her er vejmyndigheden den private lodsejer; Danmarks
Naturfond.
De 2 planlagte færiste ligger på Kågårdsvej, som er offentlig vej fra Hennetved ned til østkysten, hvor
Langeland Kommune er vejmyndighed. Arealet ved vandet med parkeringspladser og bord/bænkesæt er

ejet af Danmarks Naturfond. Stedet benyttes af Skovsgaards gæster, vandrere, lystfiskere m.fl. som
rekreativt område.
Efter drøftelse med naboerne i området, foreslår fonden at de to planlagte færiste på Kågårdsvej lægges,
som det fremgår af kortet, dvs. en færist helt ude ved kysten og en ca. 600 meter længere vestpå. Fonden
havde oprindeligt peget på en placering 1300 m vestpå fra kysten (er vist på kortet men ønskes således ikke
etableret), men denne placering kan have en kanaliserende, og dermed farlig, effekt, da vejen dette sted er
omgivet af levende hegn og stendiger, så dyrene kan blive ”fanget” på vejen. Med placeringen længere
østpå undgår man dette, da der her er god plads til både dyr og forbipasserende på Kågårdsvej, således at
unødigt farlige situationer opstår.
Kystdirektoratet har i 2021 godkendt de to færiste ved kystvejen, som hhv. ligger/kommer til at ligge inden
for strandbeskyttelseslinjen ude langs kysten.
Offentlighedens adgang:
Fonden er opmærksom på, at tilgængeligheden for besøgende i området ikke må begrænses af færistene jf.
fredningens §1 pkt. 6 og § 9.
Der er derfor opsat klaplåger ved siden af de 6 eksisterende færiste samt der, hvor der er planlagt
yderligere to færiste. Der er i alt opsat 11 klaplåger på Skovsgaard Gods, jf. foto samt placeringen på
vedhæftede kort.
Fonden vil, hvis Fredningsnævnet godkender det, opsætte færdselstavler ved alle færiste.
På de private grusveje, hvor hastigheden er lav, vil fonden opsætte skilte i størrelsen 40x40 cm. På offentlig
asfaltvej, hvor hastigheden kan være større, vil fonden sætte skilte op i størrelsen 70x70 cm.
Placering af skilte i forhold til færistene forventes at blive ca. 20 meter på hver side af hver færist, og med
en præcis afstandsangivelse i relation til skiltet. Der vil desuden blive opsat skilte ved hver færist med
advarselstekst og anmodning om at bruge klaplågen ved passage til fods og på cykel. Den nærmere
udformning af skilte aftales med Langeland Kommune, som er vejmyndighed. Neden for ses eksempler
andre steder fra på advarselsskilte ved færiste.
…
Samtidig vil der blive påført hvid maling i kanten af hver færist, så de også tydeligt ses, når det er mørkt.
Fonden vil desuden ved alle klaplåger, hvis fredningsnævnet tillader det, opsætte A3 store skilte på mørk
baggrund (brun baggrund med beige skrift, som andre steder på Skovsgaard) med omtrent følgende tekst:
…
Endelig ønsker fonden tilladelse til at opsætte infostandere ved p-pladserne. Der er allerede infostandere
ved Konappe p-plads og ved stranden, så det er reelt blot en tilsvarende infostander ved p-pladsen ved
møllen, der ønskes opsat. Disse infostandere er i A1-format, placeret på træpæle og malet brune, jf. foto:
…
Samlet vurdering:
Samlet set vurderer fonden, at færistenes synlighed i landskabet er relativt begrænset, ligesom reduktionen
af mindre hegn spredt i området til fordel for et ydre hegn har reduceret den samlede landskabelige
påvirkning af hegn. Offentlighedens adgang er samtidig styrket med færiste og klaplåger, som er væsentlige
elementer i at sikre, at publikum fortsat har rigtig god adgang til Skovsgaard.
Fonden håber på fredningsnævnets positive indstilling til både lovliggørelse af eksisterende samt til
dispensation til planlagte færiste og til tilknyttede færdsels- og informationsskilte, da de er af afgørende
betydning for Skovsgaards vildgræsningsprojekt.
…”

Vedhæftet fremsendelsesmailen er et afslag af 10. maj 2021 fra Langeland Kommune på tilladelse til
etablering af de to færiste på offentlig vej (Kågårdsvej). Der foreligger ikke oplysning om, at afslaget er
påklaget. Vedhæftet er tillige Fyns Politis afslag af 27. januar 2021. Af begrundelsen for afslaget fra
Langeland Kommune fremgår:
”Langeland Kommune har i dialog med Fyns Politi Vejteknisk vurderet at ønsket om etablering
af færiste ikke ligger indenfor gældende lovgivning. På denne baggrund begrundes afslaget på
anmodningen.
Fyns Politi Vejtekniskkontor begrunder deres afslag med at vildgræsningsprojektet har til formål
at lade kreaturer græsse frit og passere vejen uhindret og det er ikke foreneligt med færdselslovens §88.
”Ingen må lade heste, kreaturer m.v. færdes på vej, uden at de er forsvarligt bevogtet. De må
ikke tøjres således, at de kan nå ind på vejen. Såfremt de ikke er tøjret, skal de være adskilt fra
vej ved forsvarlig indhegning”
Langeland Kommune er bekendt med ændringsforslag til §88 som behandles i Folketinget, som
undtagelsesvis vil tillade kreaturer på vej. Men denne undtagelse er kun forbeholdt statslige
nationalparker, som er udpeget af miljøministeriet”
Vedhæftet fremsendelsesmail er videre en udtalelse af 9. juni 2022 fra Langeland Kommune om færistene,
hvoraf blandt andet fremgår:
”…
Langeland Kommune er bekendt med at Skovsgaard Gods har etableret en række andre færiste
på private veje på deres arealer. Da alle de matrikler vejene, med færiste, betjener er ejet af
Skovsgaard Gods havde Vejmyndigheden ingen bemærkninger hertil.
Men Langeland Kommunes Vejmyndighed udtrykker igennem sin dialog med Skovsgaard Gods
sine bekymringer omkring trafiksikkerheden for især bløde trafikanter, cyklende og gående, i
forbindelse med Skovsgaards Gods’ vildgræsningsprojekt.
I forbindelse med Fyns Politis afslag på samtykke fremhæves det at Transportministeren kan
fastsætte nærmere regler om tiltag til at sikre færdselssikkerheden i nationalparker. En
trafiksikkerhedsrevision vil indgå i den samlede vurdering. Langeland Kommune er ikke bekendt med
at Skovsgaards Gods har fået udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision af deres projekt.
Sammenfatning
Langeland Kommune har fortsat en bekymring for trafiksikkerheden for bløde trafikanter i forbindelse med
vildgræsningsprojektet. Kommunen er ikke bekendt med at projektet er blevet
sidestillet med nationalparker. Langeland Kommunes vejmyndighed er ikke blevet forelagt en
trafiksikkerhedsrevision af projektet, hverken omkring Kaagårdsvej eller de øvrige dele af projektet.
…”
Ansøgeren har efterfølgende ved mail af 5. juli 2022 fremsendt transportministerens besvarelse, dateret
den 14. juni 2022, af et spørgsmål fra Miljø og Fødevareudvalget vedrørende færdselslovens § 88, stk. 1 om
indhegningspligt, hvoraf fremgår, at ministeren har bedt Transportministeriet om at se nærmere på en
ændring af reglerne i områder med begrænset trafik. Ansøgeren har i mailen blandt andet oplyst følgende:
”…
På vegne af Danmarks Naturfond skal jeg hermed gøre nævnet opmærksom på, at transportminister Trine
Bramsen overvejer at ændre færdselslovens regler om hegning af veje og stier i naturområder, således at
færdselslovens hegningspligt under visse nærmere betingelser ikke finder anvendelse for områder med
begrænset trafik.

Hvis lovændringen kommer, kan det betyde, at den strækning af Kågårdsvej, som i dag adskiller
græsningsområderne på Skovsgård, kan samles i en stor hegning med 2 færiste – under forudsætning af at
fredningsnævnet kan dispensere til alle de færiste, som fonden søger om.
På den baggrund ønsker Danmarks Naturfond at fastholde samtlige færiste i sin ansøgning, evt. med den
klausul fra fredningsnævnets side, at færistene på Kågårdsvej først kan etableres, når færdselsloven er
ændret. På den måde undgår fonden at skulle igennem endnu en ansøgningsproces.
…”
Ved afgørelse af 17. februar 2022 har Kystdirektoratet meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til
de 2 ansøgte færiste og klaplåger på offentlig vej i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.
Af begrundelsen fremgår blandt andet:
”…
Kystdirektoratet finder, at der er tale om et begrænset indgreb i området uden konsekvens for
kystlandskabet, og når der henses til, at det ansøgte indgår i en større sammen hængende umiddelbart
tilladt hegning, ses der ikke at være forhold som taler imod, hvorfor direktoratet hermed dispenseres til de
to færiste samt klaplåger som ansøgt.
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
…”

Den omtrentlige placering af de ansøgte færiste er på kortet vist med rød prik for de ansøgte færiste på offentlig vej
og med grøn prik for de færiste på privat vej, som der søges lovliggørende dispensation til. Fredningen er vist med
skravering.

Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Skovsgaard Gods. Den nugældende fredning er en revision ved
Fredningsnævnets afgørelse af 31. august 2006 af en tidligere fredning fra 1973.
Fredningen indeholder følgende bestemmelser af relevans for sagen:
§ 1 Fredningens formål
 at bevare og forbedre de landskabelige værdier,
 at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
 at opretholde gunstig bevaringsstatus, i relation til habitatdirektivet, for området og beskytte det
naturlige dyre- og planteliv og deres levesteder,
 at foretage naturgenopretning,
 at sikre, regulere og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den
generelle lovgivning giver regler for. Dette skal ske i respekt for naturværdierne,
 at skabe mulighed for formidling af natur- og kulturhistoriske værdier. Det gælder bl.a. det
økologiske landbrug og det naturnære skovbrug og herregårdslandskabets kvaliteter.
…
§ 4 Konstruktioner m.v.
Der må ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner. Eksempelvis må der ikke anvendes usædvanlige
hegn, tårn, vindmøller, tankanlæg, læsseramper eller master, herunder master for luftledninger, og der må
ikke føres luftledninger over arealerne.
…
Fredningen er ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, får, geder og
grise, men hegningen må ikke begrænse offentlighedens adgang, som fastsat i § 10.
…
§ 9 Offentlighedens adgang og ophold
Offentligheden har ret til at færdes og opholde sig i fredningsområdet efter samme regler, som gælder for
Miljøministeriets, Skov- og Naturstyrelsens arealer.
…
§ 12 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke er i strid
med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
…”
Høring
Svendborg Kommune har som tilsynsmyndighed igennem det forpligtende samarbejde med Langeland
Kommune i indstilling af 24. juni 2022 udtalt blandet andet:
”…
Svendborg Kommune indstiller til Fredningsnævnet for Fyn en delvis godkendelse af projektet.
…
Kommunens begrundelse for indstilling
Svendborg Kommune har tidligere i forbindelse med opfølgende møde med ansøger og Skovsgaardfonden,
Langeland Kommune og Danmarks Naturfredningsforening-Langeland besigtiget noget af vildhegningen
med færiste.
…

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at færiste generelt benyttes mange steder på arealer i forbindelse
med græsningsprojekter, hvor der er offentlig adgang. Som udgangspunkt bør færiste sammen med opsatte klaplåger ved hegnede arealer ikke vanskeliggøre offentlighedens adgang for de bløde trafikanter
(færdsel til fods og på cykel). Men samtidig er der ingen tvivl om, at nogle besøgende vil finde, at adgang til
Skovsgaards arealer er blevet besværliggjort i forhold til tidligere, da hele arealet nu er hegnet med løsgående dyr, og da adgang dertil går gennem klaplåger eller over færiste. Så Svendborg Kommune kan godt
dele Langeland Kommunes bekymring for de bløde trafikanters færdsel indenfor vildgræsningshegningen.
Hvorvidt hunde og andre dyr med poter uden videre vil passere færistene er tvivlsomt, idet det eksempelvis
kræver træning for hunde at turde/kunne balancere på de runde rør uden at glide og derved risikere at få
ben ned i mellemrummene med skade til følge.
Det undrer samtidig Svendborg Kommune, at Danmarks Naturfond, Skovsgaard rent faktisk søger
fredningsnævnet om dispensation til 2 færiste på offentlig vej (Kågårdsvej), når både vejmyndighed og
politi allerede i 2021 har meddelt afslag.
På den baggrund er det kommunens vurdering, at der heller ikke bør gives tilladelse ift. fredningen til de 2
færiste på Kågårdsvej.
Offentlighedens adgang
Jævnfør § 9 offentlighedens adgang og ophold, må der færdes og gøres ophold i fredningsområdet efter
samme regler som på statsejede arealer. Jævnfør § 1 skal Skovsgaard sikre, regulere og forbedre
offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den generelle lovgivning giver regler for, dog
med respekt for naturværdierne.
…
Det vurderes, at de etablerede færiste med klaplåger i hegningen giver adgang mange steder fra til det
indhegnede areal med skove og øvrige naturarealer.
Det er samtidig Svendborg Kommunes vurdering, at de etablerede anlæg ved indgange til det hegnede
areal, kan være en vanskeliggørelse for visse brugergrupper i forhold til tidligere, hvorfor det anbefales at
tilladelse til færiste gøres tidsbegrænset og evalueres efterfølgende eventuelt via en brugerundersøgelse.
Dette fordi netop fredningens formålsparagraf § 1 siger, at Skovsgaard skal sikre, regulere og forbedre
offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den generelle lovgivning giver regler for.
Det er til slut kommunens vurdering, at information (infoskilte) til de besøgende om hensigtsmæssig
færdsel i det hegnede areal med fritgående dyr kan være med til at forbedre oplevelsen af området,
hvorfor dette anbefales til dispensation fra fredningen.
Natura 2000-område
Projektområdet ligger 3-4 km udenfor nærmeste Natura-2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav (EFHabitatområde H111, EF-Fuglebeskyttelsesområde 71).
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer
eller projekter, kan påvirke Natura-2000 området væsentligt eller ødelægge eller beskadige leve- eller
voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.
Svendborg Kommune vurderer endvidere, at projektet som ovenfor beskrevet, ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle-rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at give tidsbegrænset
dispensation til de 6 allerede etablerede færiste på Skovsgaards private grusveje samt til færdsels- og
infoskilte ved færistene, men at give afslag til de 2 færiste på offentlig vej.
Kommunen vil desuden indstille til Fredningsnævnet for Fyn at give dispensation til den ansøgte
infostander på p-pladsen ved møllen.

…”
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk forening og Friluftsrådet har valgt i har valgt ikke at
udtale sig.
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag. NB! Skal fjernes hvis der foretages besigtigelse.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Et enigt fredningsnævn finder, at de ansøgte allerede etablerede færiste med tilhørende skiltning og
færdselstavler samt infoskiltet, som en del af Skovsgårds vildtgræsningsprojekt, overordnet set er i
overensstemmelse med fredningens formål, herunder om at foretage naturgenopretning og opretholde en
gunstig bevaringsstatus for dyre- og planteliv og deres levesteder. Der henvises i den forbindelse tillige til
fredningsnævnets afgørelse af 17. december 2021 i sag j.nr. FN-FYN-9-2021. Fredningsnævnet finder
endvidere, at færistene ved deres udformning og mulighed for passage for gående ikke hindrer adgangen i
området i et sådant omfang, at de strider mod fredningens formål om at sikre, regulere og forbedre
offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder. Denne del af det ansøgte er derfor ikke i strid med
fredningens formål.
Som følge af det anførte og henset til formålet med det projekt, som det ansøge er en del af samt til den
relativt lille indflydelse på omgivelserne, som det ansøgte vurderes at have og få, meddeles der
lovliggørende dispensation til 6 allerede etablerede færiste, dispensation til de tilhørende færdselstavler og
skiltning samt til en infostander.
Da der foreligger afslag fra vejmyndighederne til etablering af de to færiste over offentlig vej, finder
fredningsnævnet ikke anledning til at tage stilling til denne del af det ansøgte. Dertil bemærkes, at den nye
bestemmelse i færdselslovens § 88, stk. 3 ses at vedrøre naturnationalpark omfattet af en tilladelse efter
lov om naturbeskyttelse, hvilket ikke ses at være opfyldt for Skovsgaards vedkommende.
Denne dispensation bortfalder, hvis den i Fredningsnævnet for Fyns afgørelse af 17. december 2021, J.nr.
FN-FYN-9-2021, meddelte dispensation til ændret arealanvendelse på Skovsgård Gods bortfalder.
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Under hensyn til det af Svendborg Kommune anførte er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til
hinder for den meddelte dispensation, ligesom det vurderes, at det ansøgte ikke skader integriteten af
Natura-2000 område nr. 127 (Habitatområde H111 og Fuglebeskyttelsesområde 71) Sydfynske Øhav.
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt.
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være
afsluttet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand
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Afgørelse af 23. maj 2022
Dispensation til at opsætte frahegninger på Skovsgård Gods
Danmarks Naturfond har ved mail af 28. februar 2022 ansøgt om dispensation til at opsætte frahegninger
til forsøg udført af Aarhus Universitet på matr.nr. 1a, 1b, 2a, 2c alle Skovsgård Hgd., Humble og matr.nr. 2a
og 10a begge Hennetved By, Lindelse.
Sagsfremstilling
Vedhæftet ansøgningen er en projektbeskrivelse dateret den 25. november 2021. Af projektbeskrivelsen
fremgår blandt andet følgende:
”…
Introduktion
Årtusinders uddøen af store planteædere og århundreders ændret landbrugspraksis har betydet, at det
Europæiske landskab, i historisk perspektiv, i dag kun græsses af ganske få arter [1]. Fraværet af
helårsgræssende dyr har bidraget til at ændre plantesamfund [2] samt til nedgang i diversitet og biomasse
af insekter [3]. For at vende denne udvikling, har man flere steder i udlandet og i Danmark udsat store
græssere til at græsse året rundt. Dette er f.eks. sket i Karpaterne, ved Oder deltaet, på Mols laboratoriets
arealer, i Bøtø plantage og i foråret 2020 blev Exmoor ponyer og Skotsk højlands kvæg sluppet løs på ca.
200 ha ved Skovsgaard Gods på Langeland. For at disse projekter kan bidrage med viden om hvorvidt og
hvordan denne metode gavner biodiversiteten, er det dog vigtigt, at udviklingen i naturen følges nøje [4].
På Skovsgaard Gods varetages moniteringen af DN, og der udføres følgeforskning ledet af Jens-Christian
Svenning’s gruppe på Aarhus Universitet.
Formål
Vi (AU) har hen over sommeren og efteråret registreret planter, strukturer og jordbundsforhold i en række
transekter fordelt i landskabet ved Skovsgaard. Dette kan på sigt give viden om, hvordan græsningen
påvirker plantevækst og miljø over tid. For at kunne evaluere disse resultater videnskabeligt er det dog helt
essentielt, at vi også har mulighed for at vurdere for hvordan landskabet ville udvikle sig i fraværet af de
udsatte dyr. Vi vil derfor gerne opsætte en række frahegninger på arealet, hvor heste og køer ikke har
mulighed for at påvirke vegetationen. Rå- og dåvildt samt mindre pattedyr vil kunne passere hegnet og vi vil
derfor kunne isolere effekten af heste og køer og besvare spørgsmål som, om udsætning af store græssere
er essentielt for urtevegetation og insekter i de kommende naturnationalparker eller om naturligt
forekommende hjortevildt alene kan holde vegetationen nede? Desuden vil frahegning give os mulighed for
at evaluere de udsatte græsseres påvirkning på jordbunden, næringsstof- og kulstof-cyklus og hermed
deres effekt på områdets klimaregnskab.

Udformning
Vi vil gerne opsætte 20 frahegninger på 15 x 15 meter, indenfor det allerede hegnede område på
Skovsgaard. De 20 frahegninger opsættes i fire forskellige habitater med fem replikater i hver. De fire
habitater er: strandeng, græsland, skov og marker i tidligere omdrift. Frahegningerne udføres med stolper i
træ, så de skæmmer landskabet mindst muligt. Der skal ikke fældes træer på arealet til projektet. Hegnet
opføres uden maskehegn, men med eltråd i tre højder, den øverste i 1,4 m. Rå- og dådyr vil kunne hoppe
over og mindre dyr passere under hegnet.
Frahegningerne vil tilsammen udgøre et areal på 4500 m2, svarende til 0.12 % af Skovsgaards areal (389 ha)
og 0.19 % af græsningsindhegningen (234 ha). På strandengen, som if. fredningen skal afgræsses, vil de fem
frahegninger udgøre 1125 m2, svarende til 0.5% af strandengens areal på 0,22 km2.
Der vil i alle hegn blive monteret ledhåndtag, så offentligheden har fri adgang i alle indhegninger.
Tidsplan
Frahegningerne vil opsættes så snart det er muligt og forventes at blive stående som permanente, dvs. så
længe der er helårsgræsning på arealet.
Placering
Frahegningerne er placeret såkaldt ”stratificeret tilfældigt”, dvs. at habitaterne er karakteriseret og
afgrænset og at fem frahegninger herefter er placeret tilfældigt indenfor hvert habitat. Placeringen
indenfor habitaterne er altså mulig at ændre, hvis det skulle hjælpe på sagsbehandlingen.
Overblik over planlagte frahegninger:

..”
De på oversigtsfotoet viste frahegninger er i ansøgningen angivet med placering på matr.nr. og koordinater.
Videre fremgår følgende i ansøgningen:

”Vi håber at Fredningsnævnet i afgørelsen vi tage hensyn til:
1.

At vi med frahegningerne får mulighed for at sammenligne de græssede områder med områder uden
græsning af de udsatte dyr og at dette er essentielt for at kunne evaluere effekten af hele
Skovsgaards vildgræsningsprojekt på natur og arter.

2.

At vi ved at kunne udføre grundig forskning på projektet, kan drage vigtige erfaringer som kan bruges
både i de kommende naturnationalparker og andre offentlige og private vildgræsningsprojekter i
Danmark og i udlandet.

3.

At projektet udføres af en gruppe ved Aarhus Universitet med stor viden og erfaring fra denne slags
projekter og med samarbejde bredt indenfor dette forskningsfelt og at designet af frahegninger er
fastsat så resultaterne herfra kan sammenlignes med projekter i både Husby klit, Mols laboratoriet
og andre relevante steder.

4.

På nuværende tidspunkt er der et postdoc og to specialestuderende fra hhv. AU, KU og SDU knyttet
til AUs projekt på Skovsgaard, men frahegningerne er planlagt til at indgå i forskningsprojekter langt
ud i fremtiden.

…”

Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Skovsgaard Gods. Den nugældende fredning er en revision ved
Fredningsnævnets afgørelse af 31. august 2006 af en tidligere fredning fra 1973.
Fredningen indeholder følgende bestemmelser af relevans for sagen:
§ 1 Fredningens formål
 at bevare og forbedre de landskabelige værdier,
 at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
 at opretholde gunstig bevaringsstatus, i relation til habitatdirektivet, for området og beskytte det
naturlige dyre- og planteliv og deres levesteder,
 at foretage naturgenopretning,
 at sikre, regulere og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder udover hvad den
generelle lovgivning giver regler for. Dette skal ske i respekt for naturværdierne,
 at skabe mulighed for formidling af natur- og kulturhistoriske værdier. Det gælder bl.a. det
økologiske landbrug og det naturnære skovbrug og herregårdslandskabets kvaliteter.
…
§ 4 Konstruktioner m.v.
Der må ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner. Eksempelvis må der ikke anvendes usædvanlige
hegn, tårn, vindmøller, tankanlæg, læsseramper eller master, herunder master for luftledninger, og der må
ikke føres luftledninger over arealerne.
…
Fredningen er ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, får, geder og
grise, men hegningen må ikke begrænse offentlighedens adgang, som fastsat i § 10.
…

§ 5 Arealernes anvendelse
A. Landbrugsarealerne
Landbrugsarealerne skal drives efter økologiske principper i henhold til regler, der til enhver tid er
gældende for økologiske jordbrug i Danmark.
Landbrugsarealer kan afgræsse og henligge uden dyrkning med fri vegitationsdynamik.
Engene skal bevares som vedvarende græsningsarealer med udledning af vand uden pumpning.
…
Træ- og hegnspleje. Udenfor de skovbevoksede områder skal alleer, frie trægrupper, fritstående træer,
havetræer og alle levende hegn stedse bevares og værnes. Relevant pleje skal løbende foretages. Efter
udgåede eller fældede træer kan der genplantes. Fældning af træder og hegn, som ikke er led i normal
pleje, kræver tilladelse fra fredningsnævnet.
I det åbne landskab må der, i det omfang det harmonerer med fredningens formål, etableres læhegn.
Huller i eksisterende levende hegn må udfyldes ved nyplantning, og i særlige tilfælde kan der med
fredningsnævnets tilladelse etableres beplantning eller naturforyngelse med hjemmehørende træer og
buske.
…
B. Skovene
…
Der skal praktiseres en bæredygtig, naturnær skovdrift-herunder med gamle driftsformer og urørt skov, der
opretholder eller genopretter en gunstig bevaringstilstand for skovenes naturtyper og deres vilde flora og
fauna, således at naturværdierne sikres bedst muligt i varierende og afvekslende skove. Skovene skal tillige
tilgodese befolkningens friluftsliv og indgå som en værdifuld del af egnens landskab.
Midler:
For at tilgodese en gunstig bevaringsstatus for skovenes dyre- og plantearter og deres levesteder skal der til
stadighed være ca. 20 % af skovarealet udlagt til særlige driftsformer.
…
Der må ikke foretages dybdepløjning af hensyn til fortidsminder.
…
Udtynding kan gennemføres i yngre og mellemaldrende bevoksninger, hvorved træernes evner til at blive
gamle bevoksninger fremmes.
…
Fredningen skal ikke være til hinder for yderligere tiltag i skovene, der er i overensstemmelse med
fedningens formål og som understøtter og forbedrer biodiversiteten i området.
…
§ 9 Offentlighedens adgang og ophold
Offentligheden har ret til at færdes og opholde sig i fredningsområdet efter samme regler, som gælder for
Miljøministeriets, Skov- og Naturstyrelsens arealer.
§ 10 Naturpleje og naturgenopretning
Fyns Amt har som plejemyndighed ret til – efter forudgående drøftelse med Danmarks Naturfond og
Danmarks Naturfredningsforening – at udføre naturpleje på arealerne til opfyldelse af fredningens formål.
Fredningen er ikke til hinder for, at der med ejers samtykke og med fredningsnævnets godkendelse

gennemføres naturgenopretningsprojekter til opfyldelse af fredningens formål, f.eks. ved at genskabe søer
og vandløb m.v.
…
Skovsgaards fredning skal betragtes som et udgangspunkt for en uddybning og forbedring af stedets
omfattende kultur- og naturværdier, således at videnskabelige, landskabelige og rekreative hensyn kan
tilgodeses i vidt omfang i fremtiden.
…
§ 12 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke er i strid
med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
…”
Høring
Svendborg Kommune som tilsynsmyndighed som led i et forpligtende samarbejde med Langeland
Kommune ved mail af 22. marts udtalt blandt andet:
”…
Projektet
Ifølge projektbeskrivelse fra Århus Universitet ønskes opsætning indenfor vildhegningen på Skovsgaard af
20 stk. 15 m x 15 m store hegninger, som bl.a. skal hindre græsningstryk fra de udsatte græssende dyr
(heste og kvæg).
Dette for efterfølgende at kunne vurdere de græssende dyrs effekt på urtevegetation og insekter i forhold
til græsningstryk fra det naturligt forekommende vildt.
Det fremgår af beskrivelsen, at der opsættes hegn uden masker men med eltråd i tre højder på træstopler.
Hegnet er 1,40 m højt, og kan passeres af områdets rå- og dådyr samt mindre dyr.
Der vil være ledhåndtag i hegnet, som derved sikrer offentlighedens adgang til hegningen.
Der ønskes opsat 5 hegninger i hver af fire typer habitater: strandeng, græsland, skov og mark, som
tilsammen vil udgøre et areal på 4500 kvm af Skovsgaards samlede areal på 389 ha eller 0,2 % af
vildhegningen på 234 ha.
Det oplyses, at de 5 hegninger på strandengen (Påø Enge), hvor der er særligt krav om afgræsning i
fredningen, i alt udgør 1125 kvm svarende til 0,5 % af strandengens areal på 22 ha.
…
Det er kommunens generelle holdning er de mange opsatte hegn i natur- og kulturlandskabet på
Skovsgaard kan være dominerende for det landskabelige indtryk og bør begrænses mest muligt.
Det er derudover kommunens vurdering, at forskningsprojektet som helhed ligger indenfor fredningens
rammer (§ 10).
Der vil være offentlig adgang til forskningsarealerne og det oplyses, at de vilde dyr frit kan passere ud og
ind af disse hegninger, som ønskes opsat så længe der er helårsgræsning.
Det fremgår endvidere af fredningens § 5, at engene skal bevares som vedvarende græsningsarealer.
Det er her kommunens vurdering, at udtagning af 0,5 % af strandengens areal i forskningsøjemed så længe
der er helårsgræsning på engene, er en meget lille del uden græsningstryk fra de udsatte dyr og dermed
uden betydning for det samlede græsningsbillede af engene.
Natura 2000-område
Projektområdet ligger 3-4 km udenfor nærmeste Natura-2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav (EF-

Habitatområde H111, EF-Fuglebeskyttelsesområde 71).
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer
eller projekter, kan påvirke Natura-2000 området væsentligt eller ødelægge eller beskadige leve- eller
voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.
Svendborg Kommune vurderer endvidere, at projektet som ovenfor beskrevet, ikke vil medføre
beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle-rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at give dispensation til det
ansøgte på vilkår om, at de 20 frahegninger nedtages og bortfjernes fra det fredede areal inden for
vildhegningen, såfremt der ikke længere helårsgræsses på Skovsgaard eller at der sættes en
tidsbegrænsning på dispensationen jf. Fredningsnævnets afgørelse om dispensation til
vildhegningsprojektet.
…”
Svendborg Kommune har ved mail af 30. marts 2022 supplerende udtalt:
”…
Svendborg Kommune har ingen bemærkninger i forhold til de § 3 beskyttede vandløb og etablering af
frahegninger til brug for forskning på Skovsgård.
Frahegningerne har ingen betydning for tilstanden af vandløbene og vil ikke medføre en tilstandsændring.
…”
Miljøstyrelsen har i mail af 10. maj 2022 udtalt, at sagen synes fuldt oplyst af Svendborg Kommune.
Skovsgaards Fond har ved mail af 3. april 2022 udtalt blandt andet:
”…
Fra Fredningsnævnet har vi i Skovsgaards Fond modtaget denne hasteansøgning fra Naturfonden om
etablering af indhegninger til forskningsbrug i forbindelse med vildgræsningsprojektet på Skovsgaard.
Det fremgår at der er tale om 20 permanente hegn, der skal stå lige så længe som der helårsgræsses på
arealet.
I ansøgningens anlægsbeskrivelse står under ’udformning’, at hegningen skal være med eltråd i tre højder
og at der anvendes træpæle.
Da materialevalget til træpælene ikke er oplyst og det ejheller er beskrevet i ansøgningen hvorledes
elforsyningen skal foregå - om det eksempelvis skal ske med solceller, akkumulatorer, luftledninger eller
nedgravede kabler – udbad vi os supplerende oplysninger herom fra Naturfonden. Fonden oplyste den 24.
marts, at ”der skal anvendes isowood og robiniepæle til hegnet. Dvs. samme type pæle som der er anvendt
her i mange år. Vi anvender ikke trykimprægnerede pæle. Der skal graves jordkabel ned. Men her er det
værd at bemærke, at det er en smal rende på 15 cm og 20-30 cm i dybden, hvor tørven kan ligges tilbage på
plads. Så der vil ikke være nogen tilstandsændring i § 3. Samme metode bliver anvendt i resten af landet.
På strandengene kommer der selvstændig strømforsyning, da de er for langt væk fra yderhegnet. Der skal
opsættes batteri og solcelle til at sikre strøm på dem. Her er det værd at bemærke, at afstanden fra der hvor
publikum færdes og til stedet med solcellen er der så langt, at man kan have svært ved at erkende det med
det blotte øje. ”
Helt overordnet finder vi, at det er værdifuldt at få undersøgt og dokumenteret effekten af sådanne
projekter, navnlig på baggrund af de i disse år hyppigt fremsatte udsagn om store græsseres gunstige
indvirkning på biodiversiteten i landskabet.

Skovsgaards Fond er oprettet af Ellen Fuglede og af dennes testamente og den tinglyste deklaration på
ejendommen fremgår at: ”Der må ikke på ejendommen foretages forsøg eller forskning med dyr eller
planter”. Ud over nidkært at vogte over fredningen og sikre at eventuelle installationer og tiltag mm. ikke
vil være skæmmende og indgribende i forhold til bl.a. dennes bestemmelser samt beskyttelsen af §3arealerne, navnlig engene, også forholde os til om eventuelle undersøgelser o.l. kunne være i konflikt med
den ovennævnte bestemmelse.
I Skovsgaards Fond har vi valgt en lempelig fortolkning af bestemmelsen vedr. forsøg, idet vi hæfter os ved,
at der er tale om passivt iagttagende forskning i forhold til indhegninger, der i princippet kan siges at have
karakter af ’almindelige landbrugshegn’.
Mens eksisterende elhegn typisk følger dyrkningsgrænser eller grøfter, fremgår det af ansøgningen, at disse
indhegninger skal placeres spredt inde på arealerne. Det indebærer at strømforsyningen til de enkelte hegn
skal føres frem i kabler, der, som det oplyses, skal graves ned. Da der er tale om 20 spredte hegn,
indebærer det adskillige hundrede meter kabelnedgravninger.
Skovsgaards Fond har dog ingen større indvendinger mod at der etableres og strømforsynes hegn som
beskrevet på mark- og græsarealerne, der alle er præget af tidligere dyrkning samt i skovene, men er
forbeholden over for etableringen og især kabelnedgravningen på engene. Her vil vi henstille til at der
fremfor ét stort – og i praksis ret synligt - centralpanel med nedgravede kabler, i stedet i benyttes mindre
solcellepaneler i tilknytning til hvert enkelt hegn, således at kabelgrøftegravningen på §3-arealet kan
undgås.
…”
Danmarks Naturfredningsforening har ved mail af 16. marts 2022 oplyst, at foreningen ikke har indsigelser
med det ansøgte.
Dansk Ornitologisk Foreningen har ved mail af 14. marts 2022 oplyst, at foreningen ikke har bemærkninger.
Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Et enig fredningsnævn finder, således som det ansøgte er beskrevet, herunder omfanget af den ansøgte
indhegning, udformning af hegn mv., at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, blandt andet om
at bevare og forbedre de landskabelige værdier og om, at opretholde gunstig bevaringsstatus, i relation til
habitatdirektivet, for området og beskytte det naturlige dyre- og planteliv og deres levesteder.
Et enigt fredningsnævn finder endvidere, således som det ansøgte er beskrevet og den måde det
gennemføres på, herunder de hensyn der tages til naturen ved etablering og i det ansøgtes løbetid, at der
skal meddeles tilladelse til det ansøgte. Fredningsnævnet har herved blandt andet lagt vægt på, at de
frahegnede områder udgør en meget lille del af det fredede område; at hegnene udformes på en måde, der
muliggør passage af området vilde dyr; den over for Skovsgaard Fonden oplyste måde der skaffes el til
indhegningerne, samt til at der vil være offentlig adgang til de omhandlede arealer.
Som følge af det anførte meddeles dispensation som ansøgt.
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
- Der skal benyttes mindre solcellepaneler i tilknytning til hvert enkelt hegn, således at
kabelgrøftegravningen på §3-arealet kan undgås.
- Frahegningerne skal nedtages og bortfjernes fra det fredede areal indenfor vildhegningen på det
tidspunkt, hvor helårsgræsningen ophører indenfor vildgræsningsarealet på Skovsgaard.
Efter det af kommunen oplyste, er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den meddelte
dispensation, ligesom fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke skader integriteten af det pågældende

Natura-2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav (Habitatområde H111 og Fuglebeskyttelsesområde 71).
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt.
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være
afsluttet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.
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