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Ved brev af 14. juli 2006 har Danmarks Naturfredningsforening under henvisning til naturbeskyttelseslovens § 1, stk. 3, anmodet Fredningsnævnet for Fyns Amt om at rejse en fredningssag for arealer ved GI. Lundeborg. Fredningsforslaget, der var vedlagt, var ledsaget af
et budgetoverslag.
Danmarks Naturfredningsforening havde forinden fremsendt dette budgetoverslag til høring
hos Skov- og Naturstyi-elsen, Fyns Amt og Gudme kommune.
Fredningsforslaget omfatter følgende ejendomme:
l-b Hesselager Hgd., Hesselager
del af 1-0
del af l-h
del afl-i
l-m smst.
4-a Oure by, Oure
4-b
5-b

6-b
7-b smst.
4 Lundeborg by, Oure
5 SIDSt.
l-k Hesselager Hgd., Hesselager
l-n smst.
l-f smst.
l-e smst.
6 Lundeborg by, Lundeborg
7-g Oure by, Oure
7-e
7-1 smst.
2-k Broholm Hgd., Oure
umatriku1eret areal
Sagens rejsning er offentliggjort ved indrykning af annoncer i Fyens Stiftstidende, Fyns
Amts Avis og Statstidende.

r fredningsforslaget

er det anført:

"

1. Baggrunden for forslaget og beskrivelse af fredningsområdet
Lundeborg ligger ved den Fynske østkyst ud til Storebælt. Byen er omkranset af skov og
vand, hvoraf størstedelen af jorden hører under godset Hesselagergård. Det område foreningen foreslår fredet er på ca. 109 ha.
Baggnmden for fredningsforslaget er, at Danmarks Naturfredningsforening ønsker at sikre
det storslåede og karakteristiske herregårdsmiljø nord og vest for Lundeborg. Med fredningsforslaget skabes der desuden sammenhængende natur fra syd til nord med en grøn korridor, som udlægger jord til vedvarende græs.
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I forbindelse med revision af henholdsvis regionplan og kommuneplan er Lundeborg blevet
udpeget til bymønsterby i Regionplan 2005 for Fyns Amt. Det har den konsekvens, at byen
skal sikres udviklingsmuligheder. Det kan imidlertid ikke tilgodeses uden inddragelse af
den værdifulde og varierede natur, der i dag udgør en harmonisk arrondering af byen. En
del af det område, som her foreslås fredet, er således udlagt til campingplads i regionplanen.
Foreningen og mange beboere, herunder ejerne af langt størstedelen af den jord, der foreslås
fredet, har i forbindelse med den offentlige debat forud for vedtagelsen af regionplanen forsøgt at begrænse disse udbygningsplaner. Det er imidlertid ikke lykkedes.
Foreningen anser på den baggrund en fredning for at være den eneste tilbageværende mulighed for at begrænse udbygningsplaner for Lundeborg, der inddrager det grønne bælte af
skovområder og lysåbne engarealer, der i dag omgiver byen. Samtidig vil en fredning også
på sigt sikre de landskabelige værdier omkring Lundeborg.
.
I forbindelse med sagens forberedelse har foreningen været i jævnlig kontakt med et par af
lodsejerne, der tilsammen ejer langt størstedelen af det område, der foreslås fredet (ca. 103
ha). De bakker fuldt ud op om fredningen.
Med fredningen vil foreningen således sikre, at de landskabelige, de kulturhistoriske, de rekreative, de biologiske og de geologiske værdier bevares, udvikles og formidles, og at
landskabet frih<?ldes for yderligere bebyggelse og anlæg.
Landskabsformer
og geologi
Fredningsområdet er i regionplanen udpeget som særligt landskabeligt/geologisk interesseområde. De særlige landskabelige/geologiske beskyttelsesområder er de områder, som efter
Fyns Amts vurdering rummer de største landskabelige beskyttelsesinteresser, og de omfatter
områder med særlige udsigtsforhold og leller lokaliteter, hvor landskabsformerne afviger
markant fra omgivelserne. De geologiske interesseområder omfatter områder, hvis landskabsformer og lag i jorden vidner om Danmarks dannelse i fortid og nutid.
Landskabet ved Lundeborg er i dag en moræneflade, der har et fald ud mod havet. Mod
nord har Tange Å eroderet en v-formet dal ned i fladen. Mod vest har der indtil 2006 været
grusgrave med grænse op til området, og der har været en enkelt grusgrav på selve området.
Tidligere kunne man i gravene se de jordlag, der vidnede om områdets dannelseshistorie.
En af de interessante lag i området er noget hvidt, finkornet sand. Det blev sandsynligvis aflejret på en arktisk tundrasteppe for ca. 45.000 kr. siden under den sidste istid, Weichsel
Istiden. Sandet er således fra Mammutsteppens sene tid. Spor af iskiler i sandet viser, at der
var permafrost i området. Sandet er aflejret af østlige vinde, der konstant blæste bort fra en
gletsjer, der lå øst for området. Den hvide farve skyldes, at sandet næsten udelukkende består af mineralet kvarts, da alle andre mineraler er blevet slidt bort i den rygende vind. Sandet findes i Danmark kun enkelte steder i et bælte fra Als over Ærø, Langeland og til Lundeborg. Det kaldes populært for Det Hvide Sand, og i fagsprog for Grønneskov Formationen efter området der ønskes fredet.
De nyeste dateringer af sandet viser en alder på 250.000 år. Hvis det kan bekræftes, er sandet i stedet fra den næstældste istid i Danmark, Elster Istid.
Over og under Det hvide Sand er der grus, som er aflejret i en smeltevandsflod foran en
gletsjer. Området er senere blevet dækket af mindst 3 gletsjere, der har aflejret moræneler
og høvlet landskabet til den nuværende flade.
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Grønneskov Formationen har stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi som dokumentation for naturens og klimaets udvikling på Mammutsteppen under istiderne. Dermed
er det også en brik til forståelsen af fremtidens klima. Endelig er det sandsynligt, at der i
området kan findes lag fra ældre mellemistider, det vil sige varmetider som ligner nutiden,
da disse lag findes i Lundeborg-området.
Naturtyper
Fredningsområdet er i regionplanen udpeget som særligt biologisk interesseområde, mens
ådalen i den nordlige del affredningsområdet er af regional betydning. De særlige biologiske interesseområder er dels områder af international betydning (ikke aktuelt her), dels regionens vigtigste naturområder i øvrigt, dels områder med store potentielle muligheder for gennem aktiv indsats at udvikle sig til betydende og/eller sammenhængende naturområder og
dels økologiske forbindelser i landskabet, d.v.s. områder der kan tjene som gode spredningsveje mellem de vigtigste naturområder for det vilde dyre- og planteliv i et ellers intensivt udnyttet landskab.
Fredningsområdet indeholder varieret natur, herunder å, ådal med eng og gamle fritstående
ege, kystnære skove med mange bestande af orkideer, lille skovparcel med tidligere stævningsdrift, synlige skovbryn, strandoverdrev med å-udløb samt eng med svagt strandengspræg.
I fredningsområdets nordlige del løber Tange A, som over lange strækninger fremtræder
som et naturligt vandløb med stort fald, et smukt slynget forløb og varierede fysiske forhold. Vandløbet har dog ikke undgået forskellige indgreb i tidens løb, herunder flere opstemninger til vandmølledrift. Eksempelvis er der en opstemning ved Hesselagergård, som
betyder en effektiv spærring for hav-ørreder på gydevandring.
På strækningen fra Hesselagergård og nedstrøms for opstemningen er faldet meget stort, og
der findes store stenblokke i vandløbet. Her forløber vandløbet gennem en lille skov, modtager tilløb fra nogle mindre kilder og er en vigtig gyde- og opvækstplads for ørreder. Længere nedstrøms løber vandlåøbet med mindre fald gennem afgræssede enge. Derudover er
Tange Å levested for en række smådyr, som er karakterdyr for uforurenede vandløb med
høj fysisk kvalitet. Nogle af disse arter er endvidere meget sjældne på Fyn eller i Danmark
som helhed. Miljøkvaliteten bedømt ved brug af Danske Vandløbs Fauna Indeks Iskala 1-7)
varierer således mellem 6 og 7 (svarende til høj miljøkvalitet).
Strækningen skal også ses i sammenhæng med tilløbet Gammeldamløbet, som udmunder
ved Hesselagergård. Dette vandløb og flere af en række ganske små kildebække, som føder
det, er ligeledes af høj fysisk kvalitet med forekomst af flere sjældne smådyr.
På gnmdlag af sine fysiske kvaliteter og naturindhold er en delstrækning nedstrøms for Hesselagergård fra og med 2004 udpeget som "reference"-lokalitet i forbindelse med NOVANA (det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur).
Dyre- og planteliv
Dansk Botanisk Forening har udarbejdet en planteliste fra området mellem Stenmurevej i
syd og GI. Lundeborgvej (gennem Hesselager Fredskov) i nord, jf bilag 3.
Botanisk Forening udtaler endvidere, at en del sjældne planter findes i skovene umiddelbart
nord og syd for fredningsområdet: Skov-gøgeurt, tyndakset star, vår-star, elfenbens-padderok, bjerg-perikon, slangetunge m.m. Det er derfor yderst vigtigt at bevare og udbygge det
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særlige biologiske interesseområde, som så kan fungere som spredningskorridor for de vilde
planter.
Kulturhistorie
Fredningsområdet er i regionplanen udpeget som særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde. Disse områder omfatter bl.a. vigtige kendte offermoser, bopladser, gravpladser, agersystemer og landsbytomter fra landsbyer, som senere er nedlagt igen, inddæmninger m.v., og i
alle tilfælde områder som rummer en stor koncentration af betydningsfulde kulturspor fra
såvel forhistorisk som historisk tid.
Områderne vest og nord for Lundeborg rummer et stort arkæologisk potentiale fra stenalderen og frem gennem oldtiden. Vest for byen ligger flere stenalderbopladser, bl.a. en boplads fra yngre stenalder m ed et betydeligt kulturhistorisk potentiale. Det er dog især arealerne nord og nordvest for Lundeborg, som påkalder sig interesse. Arealerne her gemmer
fortidsminder af national og international betydning. Området rummer Danmarks ældste
handelsplads, som dateres til perioden fra 150 e.Kr. og til ca. 800 e.Kr. (romersk- og germanskjernalder, tidlig vikingetid). Pladsen blev partielt undersøgt i årene 1987 til 1992.
Man ved derfor, at pladsen karakteriseres af omfattende og tykke kulturlag med tusindvis af
oldsager. Kulturlaget ligger endnu velbevaret i det område, som er udlagt som Kulturarvsareal. Ydermere ved man, at der under handelspladsens kulturlag og på begge sider af ådal en
ligger flere velbevarede bopladser fra stenalderen, hvis fulde potentiale man dog ikke kender. Kulturarvsstyrelsen, som ikke selv er fredningsberettiget, har støttet denne fredningssag, jf. bilag 4.
Byen Lundeborgs nyere historie er knap så farverig. Byen var oprindelig ladeplads for hovedgården Broholm anlagt i l 860'erne med stort pakhus. Først senere var der fiskeri og fritidssejlads knyttet til byen.
Siden slutningen af 1800-tallet har Det Hvide Sand (nævnt ovenfor) været brugt som ballastsand i sejlskibe. Efter 2. Verdenskrig har det på grund af dets fine kom været brugt til
støbesand for jern-ovne, og i 1990'erne til tilslag ved teglbrænding og porøs beton.
Stiforbindelse
Tange A har i dag sit udløb en del nordligere end det naturligt ville placere sig uden regulering. Med fredningens gennemførelse bør Tange A sikres fri dynamik ved udløbet i Storebælt som vist på fredningskortet.
Fredningsforslaget lægger op til, at nogle vedvarende græsarealer fremover fortsat henligger
med græs uden sprøjtning. En efterfølgende plejeplan bør sikre, at det vedvarende græsareal
plejes, så det holdes åbent fremover.
Fredningen lægger desuden op til, at fredskovarealet fremover drives naturnært med plukhugst. Det vil bl.a. være med til at forbedre den rekreative værdi af Tange Adal, som den
opleves fra stien i den nordlige fredningsgrænse.
Turisme og rekreation
Lundeborg har 2 campingpladser og en lystbådehavn. I kraft af det er der i sommerhalvåret
en del besøgende, som går ture i området.

e

Indenfor fredningsområdet, på den del af matr. Nr. 6-b med vedvarende græs, er der i sommerhalvåret etableret en primitiv overnatningsplads for hestevognskørere. Fredningsforslaget lægger op til, at dette kan foregå som hidtil.
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Råstofindvinding
Der er en tidligere grusgrav på en del afrnatr. Nr. 4-a. Den er ikke længere aktiv, men ligger
hen som et naturområde.

"

Skov- og Naturstyrelsen har den 28. september 2006 bl.a. udtalt:
"
Skov- og Naturstyrelsen er enig med Danmarks Naturfredningsforening i, at området rummer store landskabelige kvaliteter.
Det er imidlertid Skov- og Naturstyrelsens opfattelse, at området er tilstrækkeligt beskyttet
med naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinjer og beskyttede naturtyper.
Fx er kystområdet nord for Lundeborgs nordligt beliggende campingplads omfattet af
strandbeskyttelseslinjen på 300 meter. Desuden er størstedelen af området omfattet af skovbyggelinjen. Endeligt er arealer på sydsiden af Tange Å og langs kysten beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 2.
Styrelsen har således sv ært ved at finde de aktuelle trusler mod området, og fredningsforslaget begrunder kl.l:ni ringe omfang behovet for fredning bortset fra den regionplanlagte
udvidelse af campingpladsen.
Et af fredningens formål er, at området ikke gøres til genstand for fremtidig byudvikling.
Regionplan 2005 fra Fyns Amt åbner mulighed for, at der kan kommuneplanlægges for det
fremtidige byvækstområde i Lundeborg, såfremt kommunen samtidig får skabt en grøn korridor, der forbinder de 2 skovområder Grønneskov og Purreskov. Desuden er der i regionplanen en arealreservation med udvidelsesmulighed for campingplads.
Udvidelsen er planlagt i det relativt flade område omkring Lundeborg, og højdedraget bagved friholdes fortsat. Desuden er det en betingelse for udvidelsen, at der skabes en grøn korridor, der forbinder de 2 skovområder Grønneskov og Purreskov. Fredningsforslagets nærmere begrundelse for at forhindre udvidelse af campingpladsen mangler. Så vidt styrelsen
vurderer ud fra det foreliggende materiale, er der med den planlagte udvidelse af campingpladsen både taget landskabelig og biologiske hensyn.
Et andet af fredningens formål er at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning. I
redegørelsesdelen beskrives, at Tagen Å bør sikres frit udløb i Storebælt, hvilket er noget
sydligere end det nuværende udløb. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 38 a kan et naturgenopretningsprojekt kun gennemføres i forbindelse med en fredning, hvis den myndighed, som er ansvarlig for gennemførelsen af projektet og afholder omkostningerne forbundet hermed, kan anbefale fredningen. Af fredningsbestemmelserne fremgår det ikke klart,
hvilken naturgenopretning der skal være mulighed for at gennemføre. Det bør beskrives
nærmere, om den omtalte naturgenopretning er genopretning i forhold til udløbet af Tange
Å, eller der er andre områder, skal skal naturgenoprettes. Desuden bør det præciseres, hvem
der skal finansiere denne.

"
Gudme kommune har i brev af 2 I . november 2006 udtalt:
"
Der vedlægges udskrift afbeslutningsprotokollen

og kopi af forvaltningens notat af 21. au-
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gust 2006.
Samtidig vedtog Gudme Kommunalbestyrelse, at forslag om ny campingplads i området
udtages af kommuneplanforslaget inden endelig vedtagelse.
Det er Kommunalbestyreises opfattelse at området er pålagt restriktioner, så der ikke kan
ske indgreb i området, som fredningsforslaget omfatter.
Gudme Kommunalbestyrelse kan således ikke gå ind for en fredning af arealet, da området i
forvejen er beskyttet med naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinier og
naturtyper (strandbeskyttelseslinie, skovbyggelinie og kystbeskyttelse).

Notat
Hermed fremsendes kommunens kommentarer til det fremsatte forslag om fredning af område ved Lundeborg.
Gudme Kommunes forslag til kommuneplan medtager en del af det omhandlede areal. Der
er tale om dele afmatr. nr. 4, 4-b Dure by, Dure, 4-a Hesselager Hgd., Hesselager, og 5
Lundeborg by, Dure. Området er udlagt til fremtidig udvidelse af campingplads. Endvidere
er dele afmatr. nr. 4-a og 4-b udlagt til grøn korridor.
Den planlagte anvendelse af disse områder er i overensstemmelse med den gældende regionplan. Det er ikke endeligt afklaret, hvorvidt den endelige kommuneplan udlægges arealerne. Arealerne er i stort omfang beskyttede mod udnyttelse af forskellige bestemmelser.
Arealet indtil 300 m fra kysten er omfattet af strandbeskyttelsesbestemmelser. I dette område kan der ikke ændres i landskabets tilstand, der kan alene tillades normallandbmgsdrift.
Bestemmelserne administreres meget restriktivt.
Hele arealet bortset fra en mindre del i den vestlige del afmatr. nr. 4-a ved Hesselagergårdsvej er beskyttet af skovbyggelinie, og der er derfor et generelt forbud mod byggeri og opsætning af skure, campingvogne, master og lignende. Jordbmgets driftsbygninger er undtaget fra forbudet.
Størstedelen af området er i regionplanen udpeget som biologisk interesseområde og som
sådan beskyttet mod bebyggelse eller etablering af anlæg som tilsidesætter forbedrings- og
beskyttelsesinteresser. Område langs kysten ved Tange Å'S udløb samt området omkring
Hesselagergård er beskrevet som område med naturkvalitet af regional betydning, og der vil
normalt ikke blive tilladt indgreb, som forringer målsætningen. Et område indtil ca. 250 m
fra kysten er kulturhistorisk beskyttelsesområde, og her vil arkæologiske interesser vanskeliggøre indgreb i den nuværende tilstand. Det sydlige skovområde og området nærmest Hesselagergård er beskrevet som landskabeligt/geologisk beskyttelsesområde.
Det er således Gudme Kommunes opfattelse, at området, som fredningsforslaget omfatter, i
forvejen er pålagt en lang række restriktioner, som i vid udstrækning umuliggør sådanne
indgreb i området, som fredningsforslaget tilsigter at forhindre, ligesom det ikke er kommunens opfattelse, at lodsejerne i området planlægger tiltag, som er i strid med forslagets intentioner.

tit

Kun det endnu uafklarede spørgsmål om udlæg af arealet til fremtidig camping vil kunne
betyde en anden udnyttelse end fomdsat i fredningsforslaget.
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Det er således Gudme Kommunes opfattelse, at fredning af området er unødvendig.

"
Fyns Amt har den 22. november 2006 bl.a. udtalt:

"
En mindre del af det areal, fredningsforslaget omfatter, er i Regionplan 2005 for Fyns Amt
udpeget som planlægningsmulighed for udlæg af areal til campingpladsformål. Og en lille
del af et areal udpeget som konkret byzoneområde. Efter regionplanen kan der kommuneplanlægges for det fremtidige byvækstområde i Lundeborg, såfremt kommunen samtidig skaber en grøn korridor, der forbinder de to skovområder Grønneskov og Purreskov.
Udpegningen i regionplanen er sket efter en nøje afVejning mellem hensynet til udvikling af
Lundeborg by og de meget betydelige landskabelige og kulturhistoriske værdier i Lundeborgs umiddelbare omgivelser.
Isin behandling af udviklingsønskeme i tilknytning til Lundeborg har Amtsrådet i forbindelse med regionplanlægningen fastholdt en relativ restriktiv holdning til udviklingen, men
har fundet, at der i begrænset omfang bør gives muligheder for en vis ud vikling i overensstemmelse med byens status som turistcenter og bymønsterby.
Fyns Amt vurderer ikke, at der er aktuelle trusler mod området. Der er for langt størstedelens vedkommende tale om alm. skov- og landbrug, som fredningsforslaget ikke lægger op
til at regulere, bortset fra bestemmelse om naturvenlig skovdrift. Fredningsforslaget giver
dog en hjemmel til at foretage pleje på naturmæssigt vigtige arealer.

"
Farvandsvæsenet og Kystdirektoratet har ikke haft bemærkninger til tyedningen.
Dansk Ornitologisk Forening, Fyns Fredningsudvalg, har den 20. august 2006 bl.a. udtalt:

"
DOF-FYN støtter fredningsforslaget, idet de foreslåede fredningsbestemmelser bl.a. har til
hensigt at forbedre naturkvaliteten i området, hvilket også vil komme fuglelivet til gode.
Vi kan gå ind for samtlige foreslåede fredningsbestemmelser, men ønsker ikke at forholde
os til budgettet, som vi ikke mener at have forudsætninger for at gennemskue.

"
Der har efter offentlig indkaldelse den 29. august 2007 været afholdt besigtigelse og offentligt møde i sagen.
Under mødet har Danmarks Naturfredningsforening
mng.

frafaldet forslaget om naturgenopret-

Ole Visti Petersen, formand for Bygnings- og Landskabskllltur for s.-vdfyn,Per Thomsen,
Svendborg Afusellm, og Dorte Veien Christiansen, Kulturarvsstyrelsen, har på det offentlige
møde støttet fredningsforslaget.

e

Lodsejerne Henrik Blixen, Susanne Nyholm, Claus L. Christensen og Olaf Koch har støttet
fredningsforslaget.

o
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Svendborg kommune har ved e-mail af 11. september 2007 udtalt:
"
Svendborg kommune henviser til den beslutning der blev truffet af kommunalbestyrelsen i
Gudme Kommune den 8. november 2006, at man ikke kan gå ind for fredningen, da området i forvejen er beskyttet med naturbeskyttelseslovens bestemmelser om naturtyper og beskyttelseslinier. Samtidig vedtog Gudme kommunalbestyrelse, at forslaget om ny campingplads i området udtages at kommuneplanforslaget inden endelig vedtagelse. Det skal be- .
mærkes, at kommuneplanen for Gudme kommune endnu ikke er vedtaget. Det er således
Regionplan 2005, der er gældende på nuværende tidspunkt.

"
Danmarks Naturfredningsforening

har hertil udtalt:

"
Danmarks Naturfredningsforening
Kommune .....

har modtaget kopi afbrev af 11/9/2007 fra Svendborg

Hertil skal foreningen bemærke, at Svendborg Kommune har fastholdt betegnelsen bymønsterby for GI. Lundeborg. Det betyder at kommunen fortsat har mulighed for at udlægge nye
arealer til byudvikling, den dag der opstår et behov for eller ønske ,om det.
Samtidig er der ingen garanti for, at kommunen fastholder beslutningen om at tage arealudlægget til campingplads ud afkommuneplanen forud for den endelige vedtagelse i 2009, ligesom andre arealudlæg kan komme ind i kommuneplanen i den sidste fase afplanlægningen.
Foreningen er således af den opfattelse at der fortsat er reelle trusler imod naturen og de
smukke og fredningsværdige landskaber omkring GI. Lundeborg, og fastholder derfor sin
påstand om fredning.

"
Danmarks Naturfredningsforening
fredningen anslås til 767.440 kr.

har samtidig revideret budgetoverslaget, så udgiften til

Fredningsnævnets afgørelse
Et enigt fredningsnævn kan tilslutte sig, at det område, der foreslås fredet, er et storslået og
karakteristisk herregårdsmiljø, og at arealet rummer både landskabelige, kulturhistoriske,
rekreative, biologiske og geologiske værdier.
Som det er anført af Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Amt
og Gudme kommune er området imidlertid i vid udstrækning reguleret af andre bestemmelser, herunder strandbeskyttelseslinien, skovbyggelinien, naturbeskyttelseslovens § 3. Området er i regionplanen henført til kategorien særligt, landskabeligt/geologisk beskyttelsesområde, særligt geologisk interesseområde samt som et areal med særlig kulturhistorisk interesse. Under henvisning hertil, og da det er oplyst, at Svendborg kommune har udtaget forslaget til campingplads af lokalplanen, ses der ikke at være aktuelle trusler mod området,
som det er i dag, og som fredningsforslaget ønsker at sikre. Et enigt fredningsnævn finder
derfor ikke, at behovet for restriktioner står mål med den udgift, som fredningen vil medføre. Fredningsnævnet beslutter derfor, at fredningen ikke skal gennemføres.

..
Side 10/10
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 40 påklages til Naturklagenævnet. Klageberettigede er:
• Ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt
• Enhver der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse
• Statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget
• Organisationer m.v. som antages af væsentlig interesse i forslaget.
Forslagets retsvirkninger efter § 37, stk. 2, opretholdes, indtil Naturklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen. Hvis fredningsnævnets afgørelse ikke efterprøves af Naturklagenævnet,
bortfalder forslagets retsvirkning dog, når klagefristen på 4 uger fra den dag, afgørelsen er
mellt,
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Afgørelser - Reg. nr.: 08088.00
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning

FREDNINGSNÆVNET FOR FYN
Lodsejeren
v/Svendborg Kommune

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70
fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-34-2020
Dato: 16. februar 2021

Afgørelse af 16. februar 2021
Dispensation til anvendelsesændring af driftsbygning
Svendborg Kommune har ved mail af 3. november 2020 på vegne af lodsejeren fremsendt en ansøgning om
tilladelse til at renovere og ændre anvendelse af en driftsbygning på matr.nr. 1k Hesselager Hgd, Hesselager
på adressen Gl. Lundeborgvej 55, 5874 Hesselager.
Sagsfremstilling
Lodsejeren har i ansøgningen, der indeholder fotos og tegningsmateriale, oplyst blandt andet:
”…
Bygningen, en tidligere hesteomgang opført år 1870, som bevaringsværdig- en 12 kantet bygning, sort
bindingsværk med rødkalkede mursten og stråtag beskrevet og afbillede I ”Kulturmiljø Hesselagergård”
samt i vedhæftede billeder.
…
Den vil efter renovering skulle bruges til lokal kulturformidling som f.eks. Jernalder fund i resterne af
Danmarks ældste handelsplads, som delvist ligger i mosen på ejendommens matrikel. Svendborg Museum
vil gerne samarbejde omkring dette.
…
Som en del af Kulturmiljø Hesselagergaard, madpakkehus med ord/bænk, vil bygningen være åben for
offentligheden.
…
Bygningen ligger på ruten ”Øhavsstien”.
…
Bygningens oprindelige funktion som hesteomgang, hvilket er en bygning, hvor hesten gik rundt og rundt
og rundt, for at trække f.eks. en kværn, som malede korn.
Der er ikke mange tilbage i DK, og denne er sjælden på grund af, at den er fritliggende og overdækket med
eget tag.
Der vil blive etableret strøm, vand og vandskyllende toilet i bygningen.
Bygningen renoveres udvendig i nuværende udseende uden ydre bygningsmæssige ændringer.
Vand og strøm vil blive gravet ned lags grusvejen, og ind til hovedhuset, over gårdspladsen. Det er aftalt
med Svendborg Museum, museumsinspektør/ledende arkæolog Lone C. Nørgaard, at de overværer
gravearbejdet.

Af en afgørelse medsendt ansøgningen fremgår det, at Kystdirektoratet ved afgørelse af 24. september
2020, at direktoratet har givet dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at
ændre anvendelse af bygningen samt indrette toilet, vand og strøm.

Placeringen af den omhandlede ejendom er vist med rød cirkel, fredningen med skravering og Øhavsstien med grøn
prikket linje.

Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Gl. Lundeborg, der blev fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af
14. december 2010.
Fredningen indeholder følgende bestemmelser af betydning for sagens afgørelse:
”…
§ 1. Fredningens formål.
Fredningens formål er:
 at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv,
 at bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter,
 at sikre og formidle kulturhistoriske og geologiske interesser,
 at sikre og forbedre offentlighedens adgang,
 at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter, og
 at skabe grundlag for naturpleje.
…
§ 3. Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag m.v.
Der må ikke foretages terrænændringer, opføres ny bebyggelse eller etableres anlæg.

Der må ikke etableres nye boliger i området. Udvidelse af eksisterende boliger reguleres efter planlovens
landzonebestemmelser, dog må der ikke ske udvidelser til et samlet bruttoetageareal over 250 m2.
…
§ 9. Dispensation.
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningen, når det ansøgte ikke vil strid mod fredningens
formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
…”
Høring
Svendborg Kommune har i en indstilling dateret den 3. november 2020 og vedhæftet fremsendelsesmailen
oplyst, at kommunen indstiller det ansøgte til fredningsnævnet og samtidig anbefaler en godkendelse af
projektet. Kommunen har i begrundelsen for indstillingen anført følgende:
”Svendborg Kommune har ikke foretaget besigtigelse af den tidligere drifts-bygning, ’Beths hus’, da
projektet kun vedrører ændringer indvendigt i bygningen.
Fredningen har bl.a. til formål at sikre og formidle de kulturhistoriske og geologiske interesser samt at sikre
og udvikle områdets rekreative kvaliteter.
Svendborg Kommune vurderer, at det beskrevne projekt er helt i tråd med fredningens formål, og da
bygningen tillige ligger ved den offentlige vandre-rute, Øhavsstien, vil offentligheden generelt have glæde
af den ændrede anvendelse af den tidligere hesteomgang, nu med kulturformidling og faciliteter som
indlagt vand, strøm og toilet, idet den er åben for offentligheden.
Projektområdet ligger 1,5 km udenfor nærmeste Natura-2000 område nr. 116 Centrale Storebælt og
Vresen (EF-Habitatområde H100). 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”.
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at svare.
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Under hensyn til det oplyste om, at der ikke vil blive foretaget ydre ændringer af den omhandlede bygning,
og at den efter renovering skal anvendes til lokal kulturformidling med offentlig adgang, hvilket er i
overensstemmelse med fredningens formål om blandt andet at sikre og formidle kulturhistoriske og
geologiske interesser, at sikre og forbedre offentlighedens adgang samt at sikre og udvikle områdets
rekreative kvaliteter, finder et enigt fredningsnævn at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Under hensyn til det af Svendborg Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til
hinder for den meddelte tilladelse.
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

FREDNINGSNÆVNET FOR FYN
Svendborg Kommune
på vegne af lodsejeren

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70
fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-52-2021
Dato: 28. juni 2022

Afgørelse af 28. juni 2022

Dispensation til lovliggørelse af en udestue
Svendborg Kommune har ved mail af 3. december 2021 på vegne af lodsejeren fremsendt en ansøgning om
lovliggørende dispensation til en udestue på matrikel.nr. 1e Hesselagergård Hgd., Hesselager på adressen
Gl. Lundeborgvej 49, 5874 Hesselager.
Sagsfremstilling
Af en medsendt ”Ansøgning for BR18 – Servicemål Simpelt Byggeri” af 26. marts 2021 fremgår blandt
andet, at udestuen har et areal på 12 m2. Af et medfølgende kort fremgår det, at udestuen er opført op ad
den eksisterende beboelse skjult bag denne set fra Gl. Lundeborgvej og vandet mod nordvest.
Af supplerende oplysninger indeholdende fotos af udestuen fra lodsejeren af 28. november 2021
vedhæftet kommunens fremsendelsesmail frem går det, at udestuen er udført i mursten, glas og aluminium
og er placeret væk fra vandet og mod vest, integreret med den eksisterende bygning.
Kystdirektoratet har ved afgørelse af 7. juni 2021 meddelt lovliggørende dispensation til udestuen. Af
Kystdirektoratets afgørelse fremgår blandt andet følgende:
”…
Den bygningsdel, der i ansøgningsmaterialet er betegnet udestue udgør en udvidelse af boligen. Efter
praksis meddeles der normalt dispensation til et stuehus af en passende størrelse, når det samlede
boligareal herved ikke overstiger 250 kvm, og når der ikke er konkrete landskabelige forhold, der taler imod
en dispensation. Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at udvidelsen af boligdelen med udestuen
på 10 kvm kan rummes af denne praksis, og meddeler på denne baggrund dispensation til udestuen.
Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om naturbeskyttelse og
konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod det ansøgte.
…”

Den omtrentlige placering af det ansøgte er vist med en blå prik og fredningen er vist med skravering.

Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Gl. Lundeborg, der blev fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af
14. december 2010. Fredningen indeholder følgende bestemmelser af betydning for sagens afgørelse:
”…
§ 1. Fredningens formål.
Fredningens formål er:
 at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv,
 at bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter,
 at sikre og formidle kulturhistoriske og geologiske interesser,
 at sikre og forbedre offentlighedens adgang,
 at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter, og
 at skabe grundlag for naturpleje.
…
§ 3. Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag m.v.
Der må ikke foretages terrænændringer, opføres ny bebyggelse eller etableres anlæg.
Der må ikke etableres nye boliger i området. Udvidelse af eksisterende boliger reguleres efter planlovens
landzonebestemmelser, dog må der ikke ske udvidelser til et samlet bruttoetageareal over 250 m2.
…
§ 9. Dispensation. Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningen, når det ansøgte ikke vil strid
mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
…”

Høring
Svendborg Kommune har vedhæftet fremsendelsesmailen fremsendt indstilling af 3. december 2021. I
indstillingen, der indeholder fotos af udestuen, har kommune blandt andet udtalt følgende:
”…
Ifølge det fremsendte ansøgningsmateriale, ønskes en række bygninger beliggende Gl. Lundeborgvej 49
lovliggjort. Det vedrører udestue, læskur for husdyr, hønsehus og drivhus.
Kun udestuen fra 2016 er opført efter fredningens ikrafttrædelse i 2009, øvrige bygninger/anlæg kan
erkendes på luftfotos tilbage fra før 2009, og kræver derfor ikke fredningsnævnets behandling.
Svendborg Kommune indstiller det ansøgte (lovliggørelse af udestue) til Fredningsnævnet for Fyn og
anbefaler samtidig en godkendelse af projektet.
Redegørelse for sagen
Svendborg Kommune har i forbindelse med byggesagsbehandling af ansøgning om lovliggørelse af en
række bygninger på Gl. Lundeborgvej 46 (5874) konstateret, at den senest etablerede bygning, en udestue
fra 2016, ikke er lovliggjort i forhold til fredningen på arealet. Udestuen (B7) beskrives som udført i
mursten, glas og aluminium, vender væk fra vandet og integreret med eksisterende bygning (B2/B1).
Udestuen er 4 m lang, 3 m bred og 2,80 m høj – se tegning og billeder fra ansøgningens supplerende
oplysninger.
…
Kommunens begrundelse for indstilling
Svendborg Kommune har i forbindelse med byggesagsbehandling af en række bygninger på Gl.
Lundeborgvej 46 (5874) konstateret, at den senest etablerede bygning, en udestue fra 2016, ikke er
lovliggjort i forhold til fredningen på arealet.
…
Svendborg Kommunes byggesagsafdeling har oplyst, at beboelse inklusiv udestue er 254 m2. Dette vurderes
i strid med fredningens § 3 om et maks. tilladeligt bruttoetageareal på 250 m2.
Byggesagsafdelingen oplyser også, at grænsen i planloven blev hævet for nogle år siden, hvilket giver
mulighed for at bygge op til 500 m2 bolig uden landzonetilladelse.
Dette hænger i denne konkrete sag ikke sammen med fredningsdeklarationen, som vægter højest. Der er i
øvrigt udbetalt erstatning til ansøger for fredningen, dvs. ansøger har været bekendt med fredningens § 3
om antal maks. kvadratmeter bebyggelse.
Det er imidlertid kommunens vurdering, at kvadratmeter-overskridelsen er af mindre betydning i forhold til
den samlede bygningsmasse, og derfor bør lovliggøres.
Projektområdet ligger ca. 1,6 km udenfor nærmeste Natura-2000 område nr. 116 Centrale Storebælt og
Vresen (EF-Habitatområde H100). 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 trods overskridelsen af antal tilladeligt bruttoetageareal gerne indstille til
Fredningsnævnet for Fyn om at give dispensation til det ansøgte.
…”

Dansk Ornitologisk Forening har i mail af 16. december 2021 udtalt blandt andet følgende:
”…
Vi ønsker i aktuelle sag ikke at gøre brug af vores indsigelsesret i forhold til udestuebyggeriet. Dog skal vi
udtrykke vores betænkelighed ved, at en opførelse af byggeri i strid med lovgivningen og fredning kan
danne præcedens ved at dispensere for bestemmelserne. Fredningen er lavet for almenvellets skyld.
…”
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig.
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Et enigt fredningsnævn lægger på baggrund af det af Svendborg Kommune oplyste til grund, at alene
udestuen kræver dispensation fra fredningen. Der er i ansøgningsmaterialet angivet en størrelse på
udestuen på både 10 og 12 kvm.
Den ansøgte udestue er placeret i forbindelse med den eksisterende beboelsesejendom og således, at den
er skjult set fra Gl. Lundeborgvej og fra vandet, ligesom den er delvist skjult af eksisterende bygninger set
fra nordvest. På denne baggrund og henset til den forholdsvis lille størrelse af udestuen, finder et enigt
fredningsnævn, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål herunder om at bevare og forbedre
områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter.
Et enigt fredningsnævn finder endvidere henset til den konkret lille overskridelse af det tilladte bebyggede
areal, og da der er tale om en udestue, der er sammenbygget med hovedhuset og må anses for at være en
naturlig del af en beboelsesejendom, at der kan meddeles lovliggørende tilladelse til den ansøgte udestue.
Som følge af det anførte meddeles tilladelse som ansøgt.
Efter det af kommunen oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder for den meddelte
dispensation, ligesom fredningsnævnet vurderer, at det ikke skader integriteten af det pågældende
Natura-2000 område nr. 116 (Fuglebeskyttelsesområde 73 og 98 og Habitatnr. 100) Centrale Storebælt og
Vresen.
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

FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

Svendborg Kommune
på vegne af lodsejer

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-13-2022
Dato: 25. juli 2022

Afgørelse af 25. juli 2022
Dispensation til opførelse af jordvarmeanlæg
Svendborg Kommune har ved mail af 5. april 2002 fremsendt en ansøgning på vegne af lodsejeren om
dispensation til at etablere et jordvarmeanlæg på matr.nr. 6 Lundeborg By, Oure og 1e Hesselagergård
Hgd., Hesselager på adressen Gl. Lundeborgvej 49, 5874 Hesselager.
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag som en formandsbeslutning i henhold til
forretningsordenens § 10, stk. 5.
Sagsfremstilling
Af en medsendt ”Ansøgning for Jordvarme, anmeldelse” af 23. februar 2022 fremgår blandt andet, at
anlægget, der er to-strenget, får et grundareal på 800 m2. Varmeslanger og hovedledningens diameter er
opgivet til 40 mm og nedgravningsdybden er angivet til at være 0,90 meter.
Videre fremgår det af en medsendt ”Ansøgning for Jordvarme, anmeldelse” af 23. februar 2022, at
varmeslangerne føres gennem husets fundament. Den samlede længde af varmeslager vil være 700 meter.
Af en medsendt tegning af det ansøgte fremgår det, at varmeslangerne vil blive udlagt ca. 32 meter fra
bebyggelsen ud fra en brønd og over et areal på 70 m* 11 m.
Svendborg kommune har ved mail af 30. juni 2022 videresendt en mail fra installatøren af samme dato,
hvoraf fremgår følgende:
”…
Brønd er et ø 600 mm pe rør med et pe låg så den er tilgængelig. Brønddæksel ligger plant med terræn, så
det vil ikke være synligt uden man står og kigger ned oven på det. Farve er sort. Indmad som ligger skjult
under terræn i røret er 2 rustfri fordelere til jordvarmeslangerne.
…”

På kortet er fredningen vist med skravering og den omtrentlige placering af det ansøgte jordvarmeanlæg er vist med
stiplet linje.

Fredningen
Området ligger inden for fredningen af Gl. Lundeborg, der blev fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af
14. december 2010.
Fredningen indeholder følgende bestemmelser af betydning for sagens afgørelse:
”…
§ 1. Fredningens formål.
Fredningens formål er:
 at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv,
 at bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter,
 at sikre og formidle kulturhistoriske og geologiske interesser,
 at sikre og forbedre offentlighedens adgang,
 at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter, og
 at skabe grundlag for naturpleje.
…
§ 3. Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag m.v.
Der må ikke foretages terrænændringer, opføres ny bebyggelse eller etableres anlæg.
…
§ 9. Dispensation.
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningen, når det ansøgte ikke vil strid mod fredningens
formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
…”
Høring
Af en indstilling fra Svendborg Kommune af 5. april 2022 medsendt ansøgningsmailen udtaler kommunen
blandt andet følgende:
”…
Jordvarmeanlægget ønsket etableret må græsarealet sydvest for bygningerne – se nedenstående
oversigtskort med fredningsafgrænsning.
…
Ifølge det fremsendte ansøgningsmateriale, ønskes jordvarmeanlæg nedgravet på et ca. 800 m2 stort
græsareal sydvest for bygningerne som erstatning for anden opvarmningsform.
Svendborg Kommune indstiller det ansøgte til Fredningsnævnet for Fyn og anbefaler samtidig en
godkendelse af projektet.
…
Ifølge supplerende oplysninger til ansøgning, ønskes 600 m slanger nedpløjet fra brønd og ud i græsarealet,
hvor arealet efterfølgende tromles. 32 m hovedledning nedgraves fra brønd til hus gennem haven i 0,9 m’s
dybde, hvor dette retableres og gensås med græs. Ud fra tegningerne ses brønden at skulle opsættes ved
bevoksning i overgang fra have til græsareal.
…
Andre forhold indenfor projektområdet
Der er strandbeskyttelse på arealet som administreres af Kystdirektoratet. Projektet kræver bl.a.
landzonetilladelse fra Svendborg Kommune.

Kommunens begrundelse for indstilling
Svendborg Kommune har ikke foretaget besigtigelse, men gransket luftfotos og kan som følge heraf
konstatere, at jordvarmeanlægget ønskes nedlagt i græsmark sydvest for bolig.
Af det fremsendte materiale og ud fra højdekurver på KortInfo kan det konstateres, at det ønskede
jordvarmeanlæg skal placeres på et højt beliggende græsareal i ca. kote 6,5 m og slangebrønden tæt ved
eksisterende bevoksning mellem have og græsmark. Ifølge det oplyste vil græsarealet efter nedlægning af
anlæg bliver retableret således, at græsareal og terræn fremstår som før.
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at etablering af jordvarmeanlæg, er et teknisk anlæg, som jf.
fredningens § 3 ikke må etableres. Det er dog samtidig kommunens vurdering, at anlægget som beskrevet
ikke vil forandre områdets landskabelige og naturmæssige karakter, idet græsarealet retableres efter
nedlægning af jordslanger således, at det fremstår som før, og idet slangebrønd opsættes tæt ved
bevoksning og derved i skjul for omgivelserne.
Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at projektet ikke strider imod fredningens omfang og således
ikke vil forandre den landskabelige karakter på ejendommen.
Projektområdet ligger ca. 1,6 km udenfor nærmeste Natura-2000 område nr. 116 Centrale Storebælt og
Vresen (EF-Habitatområde H100).
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.
…”
Dansk Ornitologisk Forening har i mail af 20. april 2022 udtalt blandt andet følgende:
”…
Dansk Ornitologisk Forening har ingen indvendinger mod jordvarmeanlægget. Da der sker retablering efter
nedlæggelsen, er det kun i anlægsperioden, at der vil være forstyrrelse. Vores fokus er på fuglene, og vi ser
ingen risiko for, at der vil ske skade for fuglelivet.
…”
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig.
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Denne afgørelse træffes som en formandsbeslutning, da det ansøgte, således som det er beskrevet,
skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, jf. forretningsordenens § 10, stk.
5.
Under hensyn til at anlægget er nedgravet, bortset fra en slangebrønd, som vil ligge plant med terrænet og
skjult af bevoksning, samt til at området reetableres efter etablering af anlægget, finder formanden ikke, at

det ansøgte vil påvirke områdets landskabelige og naturmæssige værdier eller i øvrigt være i strid med
fredningens formål.
På denne baggrund og under hensyn til formålet med det ansøgte meddeler formanden tilladelse i
overensstemmelse med det ansøgte.
Under hensyn til det af Svendborg Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til
hinder for den meddelte dispensation, ligesom formanden vurderer, at det ansøgte ikke vil skade
integriteten af det nærmeste Natura-2000 område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen (Habitatområde
H100)
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

