
FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Afgørelse om miljøvurdering af Forslag til fredning af Hesbjergkilen

Fredningsnævnet for Fyn er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer m.v., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 forpligtet til at træffe afgørelse om, hvorvidt forslag til 
fredning af Hesbjergkilen er omfattet af kravet om gennemførelse af en miljøvurdering i henhold til loven. 

Odense Kommune har den 17. september 2018 på anmodning fra Fredningsnævnet for Fyn som 
medsagsrejser foretaget en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 9, jf. § 8 for miljøvurdering af 
fredningsforslaget for Hesbjergkilen. Odense Kommune har udarbejdet et screeningsnotat, der er en 
integreret del af denne afgørelse, og kan læses her. 

Odense Kommunes samlede konklusion på screeningen er, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af 
fredningsforslaget for Hesbjergkilen. 

Odense Kommunes afdeling for Vand og Natur, Landbrug og Natur redegør i notatet indledningsvis for 
formålet med den foreslåede fredning og gennemgår herefter, om forslaget er omfattet af de tre 
kategorier, der i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 med tilhørende bekendtgørelser betyder, at 
der skal gennemføres en miljøvurdering (VVM-redegørelse) forud for behandlingen af fredningsforslaget. 

Odense Kommune opstiller i screeningsnotatet følgende tre spørgsmål, som baserer sig på ordlyden af 
miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 og stik. 2:

1. Fastlægger fredningsforslaget rammer for fremtidige anlægstilladelser, der er omfattet af lovens 
bilag 1 og 2?

2. Kan fredningsforslaget påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt?
3. Fastlægger fredningsforslaget i øvrigt rammer for fremtidige anlægstilladelser, der kan vurderes at 

få væsentlig indvirkning på miljøet?

Odense Kommune når i sin gennemgang frem til, at der efter kommunens opfattelse ikke skal foretages en 
miljøvurdering af fredningsforslaget, da alle spørgsmålene besvares benægtende, og da dette samlet set 
betyder, at fredningsforslaget ikke kan forventes af få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Høring

Odense Kommunes screening har i medfør af miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 1 været i høring hos 
Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Region Syddanmark, Stiftsøvrigheden for Fyn samt Assens 
Kommune.

Miljøstyrelsen har svaret, at det fremsendte screeningsnotat ikke giver Miljøstyrelsen anledning til 
bemærkninger. 
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Region Syddanmark, Slots- og Kulturstyrelsen og Assens Kommune ses ikke at have udtalt sig vedrørende 
Odense Kommunes screeningsnotat. 

Fyens Stiftsøvrighed har oplyst, at de ikke har bemærkninger til notatet. 

Fredningsnævnets afgørelse

På baggrund af Odense Kommunes screening og den gennemførte høring har Fredningsnævnet for Fyn 
bestående af formand Anni Højmark og medlemmerne Torben Jørgensen, Finn Stendal Pedersen (Odense 
Kommune) og Jørgen Bang (Assens Kommune) i henhold til lov om miljøvurdering § 10 truffet afgørelse.  

Fredningsnævnet er enig i Odense Kommunes vurdering af karakteren af forslaget i relation til kravet om 
miljøvurdering. 

Nærmere er nævnet vedrørende spørgsmålet om anlægstilladelser enig i, at fredningsforslaget ikke 
vedrører anlæg af nogle af de virksomheder eller aktiviteter, der er oplistet i lovens bilag 1 og 2. 

Til spørgsmålet om påvirkning af et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde bemærkes det, at 
fredningsområdet ikke ligger inden for et Natura2000-område. Det nærmeste Natura2000-område ligger 
5,8 km fra fredningsområdet, og der er ikke tale om, at fredningsforlaget kan påvirke et Natura2000-
områdes udpegningsgrundlag negativt. 

Der lever en rødlistet sårbar art, Engperlemorssommerfuglen, indenfor fredningsområdet, ligesom der 
indenfor området er flere arealer, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

Det er Odense Kommunes vurdering, at fredningen vil understøtte den igangværende forbedring af 
Engperlemorssommerfuglens levevilkår, ligesom fredningsforslaget ikke vurderes at have afledet negative 
konsekvenser på de beskyttede naturtyper, der er indenfor fredningsområdet. 

Vedr. spørgsmålet om, hvorvidt der kan være en væsentlig indvirkning på miljøet i øvrigt bemærker 
nævnet, at fredningsforslagets overordnede formål er en bevaring af den særegne natur indenfor området, 
samt at give mulighed for pleje af arealerne og give offentligheden adgang til området.  Det er Odense 
Kommunes vurdering, at fredningsforslaget derudover ikke vil ændre på landskabet eller oplevelsen af 
dette. 

Området ligger indenfor vandindvindingsområdet for Bolbro Kildeplads, men det er som anført i 
screeningen Odense Kommunes vurdering, at fredningsbestemmelserne hverken vil påvirke 
vandindvindingsområdet eller vandboringer indenfor området negativt.

Det er på baggrund af screeningen og den gennemførte høring af de relevante myndigheder nævnets 
vurdering, at fredningsforslaget, der overordnet set går ud på at bevare områdets nuværende udseende og 
brug, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet på en måde, så der kræves en miljøvurdering i forbindelse 
med det fremsatte fredningsforslag. 

Fredningsnævnet beslutter som samlet konklusion herpå, at det af Danmarks Naturfredningsforening og 
Odense Kommune fremsatte forslag til fredning af Hesbjergkilen ikke skal miljøvurderes. 

Denne screeningsafgørelse er truffet i henhold til lov om miljøvurdering § 10. 

Afgørelsen offentliggøres i henhold til samme lovs § 33 på Fredningsnævnets hjemmeside. 



Afgørelsen kan i henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. Naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, 2. 
pkt. jf. § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen udløber 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. 

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.
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