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Budgethøring for forslag om fredning af Vejs-
trup Ådal. 
 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 18. oktober 2022 frem-

sendt budgetoverslag, for forslag om fredning af Vejstrup Ådal mellem 

Nyborgvej og kysten, i høring i Svendborg Kommune. Den lovfastsatte 

høringsfrist er fire uger og dermed den 15. november 2022. Svendborg 

Kommune kan tidligst behandle sagen i Kommunalbestyrelsen den 29. 

november 2022. 

 
Svendborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 10. november 
2022 behandlet det fremsendte budgetoverslag for fredning af Vejstrup 
Ådal.  
 
Teknik- og Miljøudvalget har følgende bemærkninger:  
Generelt synes erstatningsniveauet for græsarealer med opdyrkningsret (i 
alt 5,25 ha) og frugtplantage (i alt 5,23 ha), der skal overgå til lysåben na-
tur (30.000 kr./ha), at være lavt sat sammenholdt med, at der i den verse-
rende jordfordelingssag i skovrejsningsprojektet øst for Svendborg beta-
les lidt over 200.000 kr./ha for den bedste jord. Herudfra vurderer Svend-
borg Kommune, at erstatningen nærmere ligger mellem 60.000-80.000 
kr./ha.  
 
Den skønnede erstatning på 3.350 kr./ha for tilplantningsforbud på land-
brugsarealer (i alt 35,07 ha) er lavt sat sammenlignet med niveauet på 
9.700 kr./ha, som der er givet i en ny fredning i Odense Kommune 
(Hesbjergkilen, 2021). 
 
Den skønnede erstatningen for udlægning af urørt skov er ligeledes la-
vere end ved fredningen ved Hesbjergkilen. I vurderingen indgår dog, at 
en stor del af skovarealet står på stejle skrænter, hvor det er vanskeligt at 
drive skovdrift.  
 
Budgetoverslagets øvrige erstatningsniveauer ses i tråd med praksis.  
 
Svendborg Kommune vurderer således, at det fremsendte overslag for 
fredningserstatningen er optimistisk, og at fredningserstatningen samlet 
set vil blive væsentlig højere end budgetoverslaget.  
Der tages forbehold for, at høringssvaret endeligt godkendes af Kommu-
nalbestyrelsen den 29. november 2022. 
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Venlig hilsen 

 

 

Dorit Fruergaard 

Biolog 

 
Dir. tlf. +4562233446 
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