
FREDNINGSNÆVNET FOR FYN

Afgørelse om miljøvurdering af Fredningsforslag for Møllebakken – Ærøskøbing 
Markjorder, Ærø Kommune

Fredningsnævnet for Fyn er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer m.v., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 på anmodning fra Miljø- og Fødevareklagenævnet 
forpligtet til at træffe afgørelse om, hvorvidt fredningsforslag for Møllebakken – Ærøskøbing Markjorder, 
Ærø Kommune er omfattet af kravet om gennemførelse af en miljøvurdering i henhold til loven. 

Fredningsforslaget førte til, at Fredningsnævnet for Fyn den 30. december 2014 traf afgørelse om, at frede 
Møllebakken, Ærøskøbing. Denne afgørelse er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har sagen 
under behandling. Fredningsnævnet har anmodet Danmarks Naturfredningsforening som sagsrejser om at 
foretaget en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 9, jf. § 8 for miljøvurdering af 
fredningsforslaget. Danmarks Naturfredningsforenings screeningsnotat er en del af denne afgørelse, og kan 
læses her. 

Danmarks Naturfredningsforenings konklusion på screeningen er, at der ikke skal foretages en 
miljøvurdering af fredningsforslaget for Møllebakken i Ærøskøbing. 

Danmarks Naturfredningsforening redegør i notatet indledningsvis for fredningsforslaget 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 klagen over fredningsafgørelsen. 

Danmarks Naturfredningsforenings screening forholder sig jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 og stik. 2 til 
1. Om forslaget udgør rammen for fremtidige anlægstilladelser omfattet af lovens bilag 1 og 2,
2. Om fredningsforslaget medfører krav om vurdering af virkning på et internationalt 

naturbeskyttelsesområde, og
3. Om fredningsforslaget kan vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet i øvrigt

Danmarks Naturfredningsforening når i sin gennemgang frem til, at der efter dens opfattelse ikke skal 
foretages en miljøvurdering af fredningsforslaget, da gennemgangen af forslagets samlede miljøpåvirkning 
viser, at fredningsforslaget ikke kan forventes af få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Fredningsforslaget omfatter ca. 18 hektar åbne markarealer mellem højdepunktet Møllebakken og 
Ærøskøbings sydlige bygrænse. Fredningen har til formål at forhindre enhver form for anlæg, som kan sløre 
den klare grænse mellem by og land, som har eksisteret siden middelalderen, og som er en del af 
baggrunden for, at Ærøskøbing i 2002 modtog Europa Nostra Prisen for arkitektonisk arv. 
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Høring

Danmarks Naturfredningsforenings screening har i medfør af miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 1 været 
i høring hos Miljøstyrelsen, Ærø Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Fyens Stift og Region Syddanmark.

Miljøstyrelsen har svaret, at de ikke har nogen bemærkninger til det fremsendte screeningsnotat. 

Region Syddanmark har svaret følgende:
”I det område, der er skitseret i det tilsendte materiale, findes der efter Region Syddanmarks oplysninger 
ingen:
• Kendte eller potentielle jordforureninger, herunder områder kortlagt på V1 og V2.
• Råstofinteresseområder
• Råstofgraveområder

Region Syddanmark har således ingen indvendinger mod den påtænkte fredning.”

Ærø Kommune har svaret følgende:
” DN har i screeningsskemaet under ’Fortidsminder’, svaret:

Vi vil godt have tilføjet, at der også er registreret to fortidsminder (Sted- og lokalitetsnr: 
090707-23 og 090707-12, ikke fredet) på matr. 5e, hvor museet bl.a. har foretaget 
udgravninger:



Det vurderes dog ikke at have betydning for fredningen, men bør indskrives i screeningen.

Vi har ikke yderligere bemærkninger til screeningsnotatet.”

 Slots- og Kulturstyrelsen har svaret følgende:
” Slots- Kulturstyrelsen har ingen bemærkninger til det fremsendte screeningsnotat for Møllebakken. 

Slots- og Kulturstyrelsen bemærker at der på Ærø ikke er udpeget kulturmiljøer og det er væsentligt at de 
kulturhistoriske værdier bevares i den fremadrettede planlægning i kommunen. I forhold til 
fredningsforslaget bifalder Slots- og Kulturstyrelsen at Ærøskøbings møde med det åbne land, der kan 
spores langt tilbage i tiden, er et væsentligt træk for byplanen, byen og det omgivende landskab, som det i 
høj grad er væsentligt at bevare for eftertiden.”

Fyens Stift har på vegne de kirkelige myndigheder svaret, at screeningsnotatet ikke giver disse myndigheder 
anledning til bemærkninger. 

Fredningsnævnets afgørelse

På baggrund af Danmarks Naturfredningsforenings screening og den gennemførte høring har 
Fredningsnævnet for Fyn bestående af formand Anni Højmark og medlemmerne Torben Jørgensen og 
Morten Suszkiewicz truffet afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering § 10.  

Fredningsnævnet 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 bemærker Danmarks 
Naturfredningsforening, at der ikke indgår Natura2000-arealer i fredningsområdet. Forslaget regulerer ikke 
forhold af betydning for det nærliggende Natura-2000-områdenr. 127, Sydfynske Øhav. 



Vedrørende indvirkning på miljøet i øvrigt gennemgår Danmarks Naturfredningsforening i screeningen en 
række forhold, som kunne have relevans i den forbindelse. Det anføres særligt, at der indenfor området er 
beliggende et ca. 120 meter jord- og stendige, som dog ikke berøres af fredningen. Der er ikke 
jordforurening indenfor området, ligesom fredningen heller ikke medfører ændringer i adgangsveje, 
trafikafvikling eller eksisterende vejforløb. 

Da der ikke findes udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper eller § 3-beskyttede 
naturtyper indenfor området, og da fredningen sikrer fortsat synlighed af et bevaringsværdigt landskab og 
udsigt til havet er sagsrejsers konklusion, at fredningsforslaget alene vil have uvæsentlige miljømæssige 
konsekvenser for miljøet i øvrigt. 

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 de eksisterende forhold på stedet 
og herunder sikre, at der ikke sker anlæg af nogen art, 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 Naturfredningsforenings 
fremsatte fredningsforslag for Møllebakken – Ærøskøbing Markjorder, Ærø Kommune 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 særskilt 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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