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Afgørelser - Reg. nr.: 00668.00
Fredningen vedrører:

Svinehaverne

Domme

Taksationskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

07-11-1939

Fredningsnævnet

30-03-1939

Kendelser

Deklarationer

OVERFREDNINGSNÆVNET>

t-rednlng i Fyns amt.
"Svinehaverne"

Lokalitet:

e,· Kommune:

Egebj erg

Soqn

:Stenstrup

(RØdme)

Reg. nr.: 427-05-01

1: 25.000

I

Ejer

: Pri vat

Areal

:ca. 6,7 ha

Fredet

:FN 30/3-39
OFN 7/11-1939

Formål

:Landskabsbevaring

Indhold

: Bebyggelse

af enhver art forbydes. Der må kun foretages ændringer
i bevoksningen med fredningsnævnets tilladelse, og således at
området ikke må benyttes på anden måde end hidtil.
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U d s k r i f t

af
OVERFREDNINGSNÆVNET

S KENDELSES PROTOFOL.

-----------------------------------------Aar 1939 den 7.November afsagde OverfredningsnÆronet
pas Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende
K e n d e 1 s e
i sagen 370/39 vedrørende Fredning af et Areal ef Matr.Nr, l!,

Rødme By, Stenstrup Sogn, stort 67.150
Den af Fredningsnævnet

ri.

for Svendborg Amtsre8dkreds

den 30.Marts 1939 afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i Medfør af Naturfredningslovens
DB Overfredningsnævnet,

~ 19.
som den 25.September

1939 har

besigtiget det fredede Omraade, i det væsentlige kan tiltræde det
i Kendelsen anførte, vil denne være at stedfæste.
Det bemærkes, at Ejeren ef Arealet under Besigtigelsen
erklærede sig tilfreds med den i Kendelsen fastsatte Erstatning.
T h 1

b e s t e m m e s:

Den ef Fredningsnævnet

for sv~borg

Amtsrsadskreds

den 30.Marts 1939 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af et Areal af Matr.Nr. l~ Rødme By, stenstrup Sogn, stort f>7.l50m2
stsdfæetes.
P.O.V.
Frederik V.petersen.
(sign. )

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR. {, ~J'.

M L/o/&
UDSKRIFT
af
Forhandlingsprotokollen

for Fredningsnævnet

for

Svendborg Amtsraadskreds.

KENDELSE
afsagt den 30.Marts 1939.
Under nærværende Sag er der rejst Spørgsmaal
af et Areal stort 67.150 m 2 , "Svinehaverne

II

om Fredning

kaldet, s om er en

Del af Matr.Nr.l~ Rødme By, Stenstrup Sogn, tilhørende Gaardejer Peter Rasmussen, hvilket Areal er indtegnet paa et af en
Landinspektør

udfærdiget Kort, fremlagt under Sagen.

Arealet er stærkt bakket og bevokset med forskellige Græsarter samt med Lyngtuer samt en Del enkeltstaaende

gamle Tjørne,

og har hidtil været anvendt til Græsning for Kreaturer.
Spørgsmaalet

om Fredning er rejst i Anledning af, at Motor,

cycleklubben

"Svendborg" har paabegyndt Anlæg af en Motorbane,

hvorved en Del af Terrænet er blevet planeret.
Sagen har været forelagt Naturfredningsraadet,

der i en

Skrivelse af 27.Februar 1939 har udtalt, at Arealet, der er en
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Del af et Randmorænelandskab,

og som er et søgt Demonstrations-

omraade for geologiske Udflugter,
Hensyn til d~n karakteristiske,

saavel af denne Grund som af

nu mere og mere sjældne, Vegeta-

tion, er af betydelig naturvidenskabelig

Værdi.

Under Hensyn til det saaledes oplyste finder Fredningsnævnet, at det paagældende Omraade er af en saadan naturvidenskabelig Interesse, at der bør underkastes Fredning. Da det
maa anses for at være af Betydning,
forbliver henliggende

at Omraadet som Helhed

i den nuværende Tilstand, findes Fred-

ningen at maatte iværksættes saaledes, at Bebyggelse af enhver
Art forbydes, at der ikke maa foretages Ændringer vedrørende
Bevoksningen,

og at Omraadet ikke.maa benyttes paa anden Maade

end hidtil, nemlig til Løsdrift af Kreaturer. '.'.
Det bemærkes, at en foreløbig Kendelse. i Henhold til Naturfredningslovens

§ 9, 2.Stk., er afsagt den 3.Marts d.A.

Der er af Motorcycleklubben
bud E.G.Nielsen,

"S~endborg" ved Formanden Post-

Svendborg, rejst Krav om Erstatning,

dels for

Udgifterne ved det allerede udførte Arbejde ved den paabegyndte
Motorbane, hvilke Udgifter andrager 565 Kr.79 Øre, og dels for
et til Dansk Motorunion

indbetalt Depositum stort 100 Kr., for

Unionens Udgifter ved Tilsyn m.m.

ved de 4 Motorløb,

der skulde

have været afholdt, naar Banen var i Orden.
Medens Klubben findes at have Krav paa Erstatning

for de'~~
l

.:

førstnævnte Udgifter, vil der ikke være at betale Erstatning

>
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"

for det nævnte Depositum, da Klubben formentlig maa være ber'

~

~. ~~,rJ~

rettiget til at erholde dette· Beløb tilbagebetalt.

~ .:.~

Ejeren af Omraadet, Gaardejer Peter Rasmussen,

der prif"~.~'

Ki-aT,'/,

pal t har protesteret mod Fredningen, har subsidiært gj ort
paa Erstatning,

herunder ogsaa Erstatning

ved, at Lejemaalet med Motorcycleklubben

for det Tap, han ~1 '
'f

\'. '_.

om det paagældende(.

t'····~.Æ

Areal bortfalder. Der er om dette Lejemaal oplyst, at Lejenl~p,(::;~
\
for det første Aar skal udgøre 5% af Bruttoindtægten ved ~i~l~tJI
'

salget til Løbene, hvilken Indtægt er anslaaet til 500 Kr. ~...

1

fremt Klubben de;efter ønskede Lejemaalet fortsat, fastsættl_~i.t'
';,.;%!,

Lejen til samme Procentsats, dog mindst 500 Kr. pr. Aar. KI~
.

var berettiget

til paa disse Betingelser

~",

I

•I

at fortsætte Lejem~.'

i 9 Aar.

~
~

Den Erstatning,

der herefter findes at burde tilkendes,

.. l,"

\

ft.

.~
I

fastsættes, under Hensyn til saavel det Tab, der lides ved,
-:.:o·Z:

Lejemaalet med Motorcycleklubben

der paaføres ved, at Raadigheden.over

Omraadet betydelig

skrænkes, til 3000 Kr., der vil være at udbetale
T h i
Et
I'
,

l

e

b e s t

Omraade paa 67.150

2

m

~~'j.

bortfalder som det Tab,

i~~i:i

hfK~~

til ham.

m m e s .~

..
~

af Matr.Nr.111

Rødme

~~f;$~

l

~Cit.{S. O".

By, Sten •. ~

\."

Sogn, udgørende det sydøstlige Hjørne af dette Matr.Nr. ~g a~
grænset mod øst, Syd og Vest af Hegnsbevoksning

og af Stendiger

og, mod Nord af en Markvej, underkastes Fredning, saaledes at
Bebyggelse

af enhver Art forbydes, og saaledes at'der kun med

Fredningsnævnets
Bevoksningen,

•

Tilladelse maa foretages Ændringer

vedrørende

og saaledes at Omraadet ikke'maa 'benyttes paa

anden Maade end hidtil, nemlig til Løsdrift 'af Kreaturer,

og

saaledes at ej heller Sten maa optages af 'Jorden.
I Erstatning udbetales

til Motorcycleklubben

"Svendborg"

565,79 Kr. og til Ejeren af Matr.Nr.l~ Rødme 'By, Stenstrup

~."

Sogn, Gaardejer Peter Rasmussen

3000 Kr., af hvilke Erstatnings-

beløb' Halvdelen udredes af Statskassen

og Halvdelen

af Amts-

fonden.
Denne Kendelse vil være at tinglyse som Servitut paa
ovennævnte Matr.Nr. med Fredningsnævnet
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
O.Waage Jensen
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som paataleberettiget.

H.Hansen

