Fredningsnævnet for Fyn ‘s kendelse og erstatningsafgørelse
af 30. december 2014

Mollebakken
Æroskøbings markjorder

-

i

Fredningskendelse vedrørende Mollebakken Ærøskobings markjorder.
-

Sagens forløb.
fredningsnævnet for Fyn modtog den 13. september 2013 et fredningsforslag fra Danmarks
Naturfredningsforening vedrørende Møllebakken Ærøskøbings markjorder, der er beliggende
i Ærø kommune.
-

Fredningsforslaget var ledsaget af et budgetoverslag udarbej det af Danmarks Naturfredningsforening
samt høringssvar vedrørende budgetoverslaget fra Naturstyrelsen. Det var oplyst, at Ærø Kommune
ikke havde meddelt bemærkninger til budgetoverslaget.
fredningssagens rejsning blev annonceret i Statstidende den 10. oktober 2013, i Fyns Amts Avis samme
dag og i Ærø Ugeavis den 15. oktober 2013.
Fredningsnævnet indkaldte til besigtigelse og offentligt møde i samme annoncer.
Oplysning om sagens rejsning og indkaldelse til besigtigelse og offentligt møde blev endvidere fremsendt
til de i fredningsforslaget angivne lodsejere samt en række øvrige interessenter.
Besigtigelsen og det offentlige møde fandt sted den 11. december 2013 kl. 12.30 og 13.00.

Afgrænsning se bilag 1.
-

Fredninsforslaet.
I fredningsforslaget fra Dannmarks Naturfredningsforening er det anført:
1. Baggrunden for forslaget
Danmarks Naturfredningsforening på Ærø, Ærø Museum samt Ærøskøbing Byhistoriske Forening
har gennem en årrække arbej det for en varig beskyttelse af Møllebakken, et værdifuldt landskab syd
for Ærøskøbing, med henblik på at sikre en klar grænse mellem by og land. Særligt for denne
lokalitet er, at netop her kan bygrænsen, som den formedes gennem middelalderen, endnu opleves
som kulturhistorisk element i direkte samspil med de landbrugsarealer, der grænser op til
Ærøskøbing. Der er tale om et landskab som rummer væsentlig kulturhistorisk værdi, idet der ingen
andre steder i landet findes en så velbevaret historisk afgræsning mellem middelalderby og
kulturlandskab.
Formålet med en fredning vil derfor være at sikre landskabet, som det fremstår i dag, som et
landbrugslandskab uden slørende bebyggelse og anlæg, med et unikt indkig til den historiske
bygrænse og middelalderbyen samt udsigt over øhavet. Samtidig er det hensigten at sikre og
forbedre offentlighedens adgang, således at landskabet og de kulturhistoriske værdier kan opleves
og formidles.
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Fastholdelse af det åbne kulturlandskab i samspil med det bevaringsværdige bymiljo i Ærøskøbing
har en værdi, som rækker ud over landegrænsen. I 2002 modtog Ærøskøbing Europa Nostra Prisen
for arkitektonisk arv, idet Ærøskøbing som en ud af få byer i Danmark fortsat rummer et intakt
bymiljø fra middelalderen, som står i direkte og oprindeligt samspil med det omgivende åbne
landskab, grundet en enestående bevaringsindsats fra byens borgere og dygtige håndværkere. Byen
og dens samspil med landskabet omkring Møllebakken er også nævnt som et potentielt nyt
verdensarvsområde under UNESCO.
Byens lokale beboere har aktivt kæmpet for at bevare byens smukke afgrænsning gennem årene, og
det er hidtil lykkedes at begrænse eller afværge de største skader. Det er dog forventeligt, at ønsker
om at udnytte fredningsområdet til byformål vil opstå i fremtiden, da det flere gange har været
fremsat forslag om udlægning af dele af området til boligformål. Da der på stedet er tale om et
kulturhistorisk bevaringsværdigt miljø af national og formentlig også international værdi, ønskes
det med en fredning at sikre en permanent bevaring af området.
Der er ingen akutte trusler imod arealerne i dag, men tidligere har der for en del af arealet været
planer fremme om parcelhusbyggeri. Desuden må omfartsvejen, som gennemskærer
fredningsområdet og de etablerede kolonihaver, i en landskabelig og kulturhistorisk kontekst ses
som en uønsket forringelse af bevaringsværdierne det pågældende sted. Tilsvarende vil en eventuel
tilplantning af møllebakken med høje eller slørende vækster have en negativ indvirhing på
landskabet og de kulturhistoriske værdier, som samspillet mellem landbrugsland og bymiljø udgør.
Fredningsforslaget er blevet til i et samarbejde med Ærø Museum og på opfordring afÆrøskøbing
Byhistoriske Forening og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

2. Fredningsforslagets afgrænsning
Fredningsforslagets afgrænsning fremgår i sin helhed af kortbilag 1. Fredningsområdet består af to
selvstændige områder, som gennemskæres af Bymarksvej.
Fredningsgrænsen fastlægges i vejkanten langs med Møllebakken, Smedevejen og Bymarksvej
således at vejene ikke omfattes. Den sydvestligste grænse udgøres afKærlighedsstien, del afmatr.
nr. 3c og 1 5d Ærøskøbing Markjorder, der omfattes af fredningen i sin helhed. Afgrænsningen ind
mod bebyggelse følger matrikelskel som angivet på kortbilag 1.

3. Beskrivelse af fredningsom rådet
Fredningsområdet omfatter godt 18 ha bestående af arealer udlagt til byformål og landbrugsformål.
Der er ingen naturbeskyttelsesmæssige interesser i området, men det vil have værdi at bevare og
genplante udvalgte levende hegn i området, jf. kortbilag 1.
Landskabet før og nu
Møllebakken er en del af et bakkeforløb, der strækker sig fra Lille Rise i syd til Ærøskøbing i nord i
et sydøst-nordvest gående forløb. Fredningsområdet er beliggende på det nordvendte bakkedrag
umiddelbart syd for Ærøskøbing. På det højeste punkt når bakken 34 meter over havets overflade,
hvilket giver en flot udsigt over det sydfynske øhav og ind over middelalderbyens kerne.
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Som landskabselement er Møllebakken formet under Weichsel-istiden afBælthav-isstrømmen, der
gled hen over landet fra sydøst. Jordtypen er overvejende sandbiandet lerjord. Det indre af bakkerne
består af moræneler fra to ældre gletsjere, hvidt kvartssand fra en arktisk ørken og ler fra sidste
mellemistids havbund. Leret er rigt på fossiler af snegle og muslinger.

Figur 1: Kort fra 1 $63 venligst udlånt af Ærø Museum. Til højre ses fredningsområdet som
langstrakte lodder.
Arealerne har fungeret som Iandbrngsjorder langt tilbage i tiden og har ligget som åbne marker
beskyttet af levende hegn. Det billede ses fortsat i dag, da det er lykkedes at friholde området for
byggeri. En større del af delområde A, se kortbilag 1, har fra gammel tid fungeret som fællesjorder
for borgerne og i perioder henligget som køkkenhaver og gartneri med grøntsager og frugtbuske.
Kulturhistorie
Ærøskøbings historie strækker sig tilbage til 1100-tallet. Byen blev centrum for øens kommercielle
og maritime handel omkring 1250. En del af byen brændte ned i 1629 og byen har i en periode frem
til 1864 været under tysk herredømme.
De seneste 200 år er den gamle bydel stort set ikke vokset, hvilket har bidraget til bevaring af den
markante overgang mellem by og land. Fra Møllebakken ses den gamle bydel samlet i en tæt klynge
under kirkens store røde tegiflade, og marker med husdyr og korn har gennem hundreder af år strakt
sig helt ind til de haver, der danner bygrænsen.
Det er unikt i Danmark, at en by som Ærøskøbing har bevaret sin originale form og struktur siden
middelalderen og så i et så fint samspil med det omgivende åbne land. Tilsvarende velbevarede
grænse mellem landbrugslandskabet og et kulturhistorisk værdifuldt bymiljø kendes kun som
fragmenter fra Ribe i Sønderjylland og Troense på Sydfyn.
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figur 2: Postkort som viser udsigten fra fredningsområdet ud over øhavet og den velbevarede
middelalderby. Venligst udlånt afÆrøskobing Byhistoriske forening.
Turisme og oplevelsesværdi
Et væsentligt element i en fredning er også at forbedre offentlighedens. herunder både lokale
borgeres og turisters, mulighed for at opleve de særlige kulturhistoriske værdier. Det foreslås gjort
ved dels at give mulighed for at opstille skiltning til formidling af fredningen samt at fastholde
eksisterende stier og udlægge nye stier til sammenbinding af de eksisterende adgangsveje, i randen
af fredningsområdet.

flere steder findes endnu de smalle stræder, som fra gammel tid er blevet benyttet af byens borgere
når de skulle fra hjemmet og ud i marken. Eksempler herpå kan findes i Søndergade og ud til
Pilebækken. Disse er i dag offentligt tilgængelige og bør bevares som sådan også fremover.

figur 3: første foto viser et af de smalle stræder, som leder ud til Pilebækken. Andet foto viser
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Kærlighedsstien på Møllebakkens kam, der danner fredningens sydlige grænse.
Indtrykket af byen set fra Kærlighedsstien på toppen af Møllebakken, vandtårnet i sydvest og
omfartsvejen i vest er af stor betydning for oplevelsen afÆrøskøbing og overgangen mellem by og
land. Fra alle positioner er det endnu muligt at opleve den klare grænse, sammenstødet mellem den
velbevarede middelalderkøbstad og det åbne land, som førhen var så karakteristisk for købstæderne
i hele landet og tillige kan opleves en smuk udsigt over det sydfynske øhav.
—

Kærlighedsstien, som det eksisterende forløb langs med toppen af Møllebakken kaldes lokalt, er
væsentlig at bevare og fastholde adgang til. Samtidig er der aftrafiksikkerhedsmæssige og
oplevelsesmæssige årsager god grund til at udlægge få nye stiforløb i et smalt forløb på
landbrugsj orden langs med vejen, gerne udlagt nær eksisterende og nye levende hegn. I dag er der
således kun trafiksikker adgang ad en del af vejen mellem Ærøskøbing og Kærlighedsstien. Se
forslag på kortbilag 1.
Som et led i en fredning foreslås det at give lodsejeren mulighed for at gen- og nyplante levende
hegn i nord-sydgående linje som illustreret på kortbilag 1. En mulighed vil være at lade et nyt tracé
til gående forløbe mellem to rækker af frugttræer.
Tilsvarende vil det være ønskeligt, at give mulighed for at benytte det gamle vandtårn, ejet af
Ærøskøbing Vandværk, som udsigtspunkt. Det vil give et flot kig ud over hele egnen og en stor del
af øhavet.
Arealernes drift og brug i dag
Størsteparten af arealet hele delområdet B og del af delområde A, jf. kortbilag i anvendes i dag
til planteavl. En mindre del af delområdet A anvendes til hestehold. Ingen af arealerne er i dag
omfattet af MVJ-aftaler (mulighed for støtte til miljøvenlig jordbrngsdrift) eller udpegninger som
muliggør indgåelse af sådanne aftaler. Af oplysninger på miljøportalen.dk fremgår dog, at en del af
delområde A er omfattet af en braklægningsordning.
—

—
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Figur 4: Foto fra efteråret 2011 som illustrerer områdets brug og indkig til byen.
En mindre del af delområde A anvendes i dag som rekreative grønne områder med kolonihaver og
tennisbane samt til parkeringsformål. Der er ingen boliger inden for fredningsområdet, men et
mindre areal i fredningsforslagets sydvestlige hjørne, i delområde B, huser det gamle vandtårn.
Ved fredningen foreslås landbrngsdriften reguleret sådan, at almindelig landbrugsdrift, herunder
græsning, kan fortsætte som i dag i delområde A og B. Dog med den begrænsning, at de anvendte
afgrøder ikke på noget tidspunkt må være højere end 1,40 meter. Det skal sikre vedvarende indkig
til den historiske bygrænse, også i sommerperioden, hvor turister/besøgende må forventes.
Delområde A kan i mindre omfang anvendes til nyttehaver og afholdelse af markedsdage, såfremt
der måtte opstå et fremtidigt ønske herom. Det skal fortsat ikke være muligt at opføre nogen former
for permanent bebyggelse. Tennisbaner, kolonihaver og parkering kan fungere som hidtil.
Det foreslås med fredningen at give lodsejere mulighed for at plante læhegn med hjemmehørende
løvtræarter og udvalgte frngttræssorter i overensstemmelse med anvisningerne på kortbilag 1, samt
at forny eksisterende læhegn med frugttræer, således at der bliver 4-5 meter mellem træerne. Det vil
understrege landskabets karakter, skærme mod udsigt til erhvervsmæssigt byggeri uden for
fredningen og bidrage til at levendegore områdets historie. Ærø Kommune pålægges at afholde
udgifter til rydning af del af læhegn ved hestefolden i delområde A.

4. Beskyttelse og planlægning
Der er på arealet ikke registreret beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven eller bygge- og
beskyttelseslinjer. Inden for en radius af 0,5 kilometer af fredningsområdet findes i øst Natura 2000
område nr. 127 Sydfynske Øhav. Det består afhabitatområde nr. 111 og fuglebeskyttelsesområde
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nr. 71 og Ramsarområde nr. 17. Udpegningsgrundlaget omfatter 26 naturtyper og 33 arter,
overvejende marine naturtyper og fugle.
Fredningsområdet er i sin fulde udstrækning klassificeret som opland til meget sårbare Natura
2000 områder. Med fredningsforslaget reguleres ikke forhold af betydning for Natura 2000
området.
Eksisterende fredninger
Der er ingen eksisterende fredninger indenfor eller nær området.
Servitutter
Matrikel nr. 5a og 5e Ærøskøbing Markjorder er omfattet af to stort set enslydende servitutter, se
bilag 4. Servitutteme er tinglyst den 21. g 22. oktober 2004. formålet med servitutteme er at sikre
overgangen mellem by og land af kultur- og bygningshistoriske årsager. På de omfattede matrikler
er der forbud mod opførelse af bebyggelse, dog undtaget et læskur til kreaturer/hestehold. Græs og
sædvanlige landbrugsafgrøder kan dyrkes. Dog er der forbud mod høje afgrøder som majs,
juletræer, pyntegrønt og lignende. På matrikel nr. 5e kan der plantes frugttræer og bærbuske, dog
må sådan beplantning ikke være sammenhængende eller have karakter af plantage.

De to servitutter indarbejdes i fredningsforslaget og foreslås derfor ophævet ved en fredning.
Zonestatus
Området er i sin helhed omfattet afkystnærhedszonen. Godt en fjerdel af arealet er beliggende i
byzone, den resterende del er landzone.
Kommuneplanforho]d
Hele fredningsområdet er omfattet af Kommuneplan 2009-2021. Der er vedtaget følgende
kommuneplanrammer og lokalplaner, som omfatter dele af fredningsområdet inden for byzone:

•

Lokalplan nr. 9-9A Bevaring af bygninger og bymiljø i den gamle del af Ærøskøbing fra
2005. Lokalplanen fastlægger blandt andet bevaringsværdien af de bygninger, som grænser
op til fredningsområdet.

•

Lokalpian nr. 9-5 for et parkeringsareal ved Pilebækken, Ærøskøbing af 1979 (del af matr.
nr. Se). Arealet er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen. Gældende
kommuneplanramme Ær.0f9 fastlægger, at områdets anvendelse fastlægges til
parkeringsplads og at der ikke opføres bebyggelse indenfor området.

•

Kommuneplanramme Ær.R$ fastlægger anvendelsen afmatr. nr. 2n til offentlige formål
(tennisbaner), og bestemmer, at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger
10 samt at bebyggelsen ikke opføres med mere end I etage, og at ingen del af en bygnings
ydervæg eller tag hæves mere end 3,5 m over det omgivende terræn.

•

Desuden er en del af området rammeplanlagt til kolonihaver, jf Ær. R9. for kolonihaver
gælder generelt, at man ikke må nedlægge et varigt kolonihaveområde hverken helt eller
delvist uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Nedlæggelse kan kun ske, hvis væsentlige
samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke
kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Specifikt for Ær. R9 gælder, at områdets
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anvendelse fastlægges til offentlige formål (kolonihaver), at bebyggelsesprocenten for hver
enkelt lod ikke overstiger 10, at bebyggelsen ikke opføres med mere end 1 etage, og at ingen
del af en bygnings ydervæg eller tag hæves
mere end 3,0 m over det omgivende terræn.
Fredningsområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD). Områder med
drikkevandsinteresser har mellemste prioritet for drikkevand, forslaget regulerer ikke forhold af
betydning for vandindvinding. Der er ikke fundet øvrige planlægningsmæssige forhold af betydning
for fredningsområdet.
5. Forslag til fredningsbestemmelser

§

i Fredningens formål
•

At sikre indsigten til den historiske bygrænse og udsigten fra middelalderbyen over
fredningsområdet til møllen.

•

At sikre den historiske grænse mellem Ærøskøbing by og det tilstødende kulturlandskab
som kulturhistorisk element af national betydning.

•

At fastholde arealet som et åbent kulturlandskab med fortsat mulighed for almindelig
landbrugsdrift.

•

At offentlighedens mulighed for at opleve fredningsværdieme øges gennem sikring og
forbedring af adgang og formidling.

§ 2 Bevaring af området
Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er
påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser, eller tillades ved dispensation efter § 7.

§ 3 Arealernes drift og brug
a. Arealer i tandbrugsmæssig omdrjfl
Arealer i landbrugsmæssig omdrift kan fortsat anvendes til almindelig landbrugsmæssig drift.
Driften tilrettelægges til enhver tid så den opfylder formålet med fredningen.
Afgrøder og beplantning må ikke overstige en maksimal højde på 1,40 meter, således at indsigten til
byen kan opleves året rundt.
Undtaget herfra er majs, som indgår i normalt sædskifte hvert 3.-4. år i delområde B.
Eksisterende såvel som nye levende hegn er ligeledes undtaget kravet om maksimalhøjde.
Eksisterende levende hegn kan vedligeholdes som hidtil. Nye levende hegn kan etableres i
princippet som vist på kortbilag 1, bestående af frugttræer, seljerøn, tjørn eller tilsvarende
lavtvoksende hjemmehørende træarter, der understøtter områdets kulturhistorie.
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Opgives landbrugsdriften overføres arealet til naturformål med græs eller urtevegetation i lav
højde og maksimal bevoksningshøjde fastholdes til 1,40 meter.
En mindre del af delområde A ind mod Pilebækken kan anvendes til nyttehaver såfremt
landbrugsdriften ophører.
b. Rekreativt grønt område

Del afmatr.nr. 2i Ærøskøbing Markjorder fastholdes som rekreativt grønt område.
Øst-vest-orienteret læhegn langs indhegningens sydlige hegn ryddes senest 2 år efter fredningens
ikraffirædelse, se kortbilag 1.
Der kan på arealet plantes op til tre mindre lægivende trægmpper på op til fem træer med
hjemmehørende arter af løvtræ, i princippet som angivet på kortbilag 1.
c. Areal anvendt til tennisbaner

Området kan anvendes som hidtil. Ophører den nuværende arealanvendelse afmatr. nr. 2n
Ærøskøbing Markjorder til tennisformål retableres området som grønt område med vedvarende
græs- eller urtevegetation eller til almindelig landbrugsmæssig drift på de i § 3a fastlagte vilkår.
d. Areal anvendt til P-plads

Området kan fortsat anvendes til parkeringsformål. Ophører den nuværende arealanvendelse på
matr. nr. 70001 Ærøskøbing Markjorder retableres arealet med vedvarende græs- eller
urtevegetation eller til almindelig landbrugsmæssig drift på de i § 3a fastlagte vilkår.
Der må ikke ske tilplantning med træer og buske over 1,40 meter. Eksisterende træer opstammes så
der er frit udsyn til den bevaringsværdige bebyggelse. Eksisterende buske og hækbeplantning
holdes i en maksimal høj de på 1,40 meter. Eksisterende beplantning kan vedligeholdes så længe
arealet er omfattet af den nuværende anvendelse.
e. Areal anvendt til kolonihaver

Området kan anvendes som hidtil. Ophører anvendelsen afmatr. nr. 2i Ærøskøbing Markjorder til
kolonihaveformål, retableres arealet med vedvarende græs- eller urtevegetation eller til almindelig
landbrugsmæssig drift på de i § 3a fastlagte vilkår.
f.

Areal til afholdelse af marked

En mindre del afdelområde A, svarende til matrikel nr. ib, Ærøskøbing Markjorder, kan anvendes
til afholdelse af markedsdage op til 6 weekender om året. Det er ikke tilladt at opstille permanente
boder, skure eller andre installationer.
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§ 4 Bebyggelse, tekniske anlæg ol.
Der må ikke opføres bebyggelse eller anlæg af nogen art på de fredede arealer.
Undtaget herfra er mindre anlæg til indvinding af drikkevand samt almindelige kreaturhegn
(trådhegn). Der kan opstilles et primitivt læskur til brug for græssende dyr. Opførelse af et læskur
forudsætter fredningsnævnets forudgående godkendelse af udformning, materialevalg og placering.
Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted.
Affaldsdeponering må ikke finde sted.
Tilsynsmyndigheden kan i fornødent omfang og uden gene for landbrugsdriften opsætte
informationstavler til formidling af fredningen.

§ 5 Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden
eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.
Videnskabelige, geologiske eller arkæologiske undersøgelser kan gennemføres uden
fredningsnævnets tilladelse, hvis arealerne reetableres umiddelbart efter endt undersøgelse.

§ 6 Offentlighedens adgang
Offentligheden har adgang til fredningsområdet ad de veje og stier, som findes i området.
Det tilfalder plejemyndigheden at etablere og vedligeholde stier som sikres og udlægges med
fredningen, i overensstemmelse med kortbilag 1. Nye stier, samt trin syd for matr.nr. in,
Ærøskøbing Markjorder etableres senest 2 år efter fredningen er trådt i kraft, i princippet som vist
på kortbilag 1.
Adgang ad stier og veje må ikke hindres, fx ved opsætning af hegn af hensyn til græssende husdyr.

§ 7 Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke
vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

§ $ Ophævelse af servitut
Ved fredningens ikraffirædelse ophæves servitut af 22. oktober 2004 for matr. nr. 5a Ærøskøbing
Markjorder samt servitut af 21. oktober 2004 for matr. nr. 5e Ærøskøbing Markjorder.
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§ 9 Retsvirkning
Midlertidig retsvirkning af forslaget træder i kraft når Fredningsnævnet har offentliggjort
fredningsforslaget.

Horin%er.
Fredningsnævnet anmodede Naturstyrelsen, Ærø Kommune og de berørte lodsejere om en udtalelse.
I udtalelseme hedder det:
Ærø Kommune fremsendte med mail den 11. oktober 2013 en skrivelse af 3. september 2013, hvori
det hedder:
Ved mail af26. juli 2013 fremsender De budgethøring i forbindelse med et påtænktforslag titfredning
afMollebakken sydfor Ærøskobing by.
Budgethoringen har væretforelagtfor Kommunalbestyrelsen på mødet den 2]. august 2013, hvor man
besluttede ikke at støtte fredningsforslaget.
Naturstyrelsen meddelte, at man ville fremkomme med sine bemærkninger ved det offentlige møde.
Dorthe Thorenfeldt Madsen (lodsejer 4) udtalte ved skrivelse af 6. oktober 2013:

Som udgangspunkt kan jeg tilslutte mig en fredning, hvor det primære formål er atforhindre en ud
stykning afÆrøskobing Markjorder, som bryder med den nuværende oplevelse i overgangen fra tand
til by og visa versa. Min landbrugsejendom er en vigtig brik i denne overgang. Med græssende heste
ogfår omkring ejendommen, ja helt ned til Pilebækken, er stedets nuværende anvendelse med til at
holde liv i den kulturelle historie.
Jeg værner bevidst om den arkitektoniske arv. Bygningerne gennemgår pt. en nænsom restaurering/om
bygning. Gården vilfremadrettet indeholde gårdbutik, “café” mm., og samtidigfungere som et levende
landbrug. Originaliteten bibeholdes i form afde gamle porte, synlige bjælker, staldvinduer etc.
Som det i forslagetfremsatte ønske om offentlighedens adgang til arealerne, ønsker jeg ligeledes at give
adgang til min landbrugsejendom fra Pilebækken. Oplevelsen ved at gåfå hundrede meter fra byens torv,
og så befinde sig på en levende bondegård fra 1850 er enestående. Den oplevelse ønsker jeg at dele
med øboer samt turister som fremadrettet kan handle og nyde den landlige ro her på stedet.
At drive min landbrugsejendom den form kræver meget strøm. Jeg vil derfor etablere et solcelleanlæg,
hvis eneste mulige placering, på grund afpåtegnet servitut, er i haven mod syd. Jeg ønsker affiere grun
de i stedet at opsætte det på jorden, foran den tætte beplantning, som danner læ for tennisbanerne. Den
ne placering kræver dispensation fra kommunal side, hvilket i dag er en mulighed.
Denne placering vil ikke bryde med byens arkitektur, ogfalder på grund affarvevalg (hel sorte paneler)
mest naturligt ind i miljøet. Anlægget vil desuden blot kunne skimtes fra ganske få positioner, på grund
aflandskabets konturer, afgrøder samt ovrig vækster. (bilag 1 og 2).
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Det ost/vest orienterede læhegn der foreslås fjernet indenfor en 2 årig periode, er i dag et velfun
gerende læ for mine dyr samt vildtet. En fjernelse afdette vil indebære, at der skal etableres et nyt
læ til dyrene. De foreslåede mindre træ grupper skal nødvendigvis indhegnes og have en passende
størrelse.
Jeg ser gerne, at dette sker inden fjernetsen afdet nuværende hegn og uden omkostningerfor mig.
Tilladelse til etablering afoverdækket læ i træ samt læhegn, som indskrevet i nuværende servitut, skal
nødvendigvis overføres tilfredningsforslaget.

Friluftsrådet udtalte ved skrivelse af 8. december 2013:

Med dette brev vil vi gerne støtte fredningsforslaget, som vi finder, er godt gennemarbejdet og yderst
relevant.
Vi mener en fredning, som det fremsendte forslag, har stor værdi, også i fremtiden, for den oplevelse
det er at se ned over det åbne landskab og den gamle del afÆrøskobing by, fra Møllebakken, eller
stierne i området. Denne markante afgrænsning mellem den gamle by og markerne bør bevares,
også for vores efterkommere.
Det er også godt der gives mulighedfor etablering alnye stier i yderområderne og den eksisterende
sti er med ifredningsforslaget.
Vi har tillige noteret os, at tennisbane og kolonihaverne kan anvendes som hidtil, godt forslag som
ikke bor ændres.

Kulturstyrelsen har i en skrivelse af 11. december 2013 udtalt:

Kulturstyrelsen harfølgende bemærkninger til naturfrednin gen afarealer ved Mollebakken, idet
fredningsforslaget indeholder betydningsfulde kulturhistoriske interesser.
Den klare grænse mellem Ærøskobing by og markjorderne fortæller om det historiske samspil mellem
byen og kobstadslandbruget.
Denne grænse er meget sjældent bevaret i Danmark og er med til at understrege Æroskobing kobstad
som et værdlfuldt kulturmiljø bestående afmange fredede bygninger og en byplan med gadeforløb,
som har bevaret væsentlige trækfra middelalderen.
Det skal endvidere bemærkes, at Æroskøb ing er udpeget som national seværdighed med ret til at skilte
med det brune Johanneskors (M52,2). Det er Kulturstyrelsens vurdering, at naturfredningen vil bidrage
til at sikre den historiske kontakt mellem middelalderbyen og det åbne land og samtidig styrke ople
velsesmulighederne i området.
Kulturstyrelsen støtter forslaget om naturfredning afarealerne ved Mollebakken, Æraskobing markjorder
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i Ærø Kommune.

Besitielse o offentligt mode.
Den 11. december 2013 kl. 13.00 blev der affioldt et offentligt møde på Rådhuset.
Mødereferatet er vedhæftet som bilag 2.

Horingssvar efter offentligt mode.
Dorthe Thorenfledt Madsen (lodsejer 4) udtalte ved skrivelse af 6. februar 2014:

Ifølge aftale med Fredningsnævnetfremsender undertegnede lodsejer afparcel nr. 1,
matrikel 5-a hermed mine forslag tiiføjet ovennævnte fredningsforslag.
Idetjeg ønsker at sikre nuværende lodsejere samt kommende generationer mulighedfor
dyreholdpå gårdens omkringliggende marker, fremsætter jeg hermedforslag om, at der
kan opføres staidbygningerpå matrikel 5-a. Gårdens bygninger er i dag lagt ind under
lokalplan 9-9a, Ærøskøbing byzone. Dette indebærer at der i eksisterende staidbygninger
blot må holdes et begrænset antal dyr og væsentligtfra, hvad der må græsse på de
omkringliggende arealer.
Forslaget vedrører arealet nordfor Bymarksvej og sydfor byzonen.
I dag er marken delt mellem to lodsejere, dog kan man velforestille sig nuværende ejere
eller kommende lodsejerne i generationerne efter os, vil samle arealerne. Jeg ønsker man
i fremtiden skal have mulighedfor at holde fast i kulturhistorien via dyrehold svarende til,
hvad der må afgræsse området.
Græssende dyr er med til at give gode oplevelserfor Ærøboer og turister, samt andre der
dagligt kommer i kontakt med dyreholdet.
Det samlede areal sydfor byzonen og nordfor Bymarksvej udgør Ca. 5 ha. Området
skraveret med rød se bilag.
-

Her må græsse følgende dyr:
Kvæg store racer 12, små racer 20
Heste store racer 20, små racer 40
Får og geder 60
Grise 30
Iforhold til naboskel, vil det på min matrikel være muligt at placere staidbygninger/hytter
indenfor det skraverede område (grøn) se bilag.
-

Krav til staldareal erfig:
Kvæg 100 m2
Heste 225 m2
Får og geder 120 m2
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Grise Hytter af3,5 m2 x eller stald 90 m2
Tilladelse til etablering afoverdækket læ i træ samt læhegn, som indskrevet i nuværende
servitut, må nødvendigvis stadig overføres til fredningsforslaget.
Jeg håber beslutningstagerne kan se paradokset É, atjeg i dag udvikler og driver den del
afejendommen, som jeg råder over el. ejer (område skraveret med grøn se bilag) i tråd
medfredningensformål og ikke mindst Æroskobing’s kulturhistorie, men at undertegnede,
såfremtfredningen bliver vedtaget iforslagsformen, må opgive dyreholdpå området nord
for Bymarksvej og kommende generationer/ejere af ejendommen fratages muligheden.
-

En fredning uden hensyntagen til dyreholdpå hele området vil således føre til, atjeg bliver
nødsaget til at søge nedrivningtilladelse eller lade væsentlige dele afmine staidbygninger
foijalde, idet disse så ikke længere har nogen funktion i driften afstedet.
Dette scenarie ønsker jeg på ingen måde bliver til virkelighed. Jeg vil derimod holde liv i
bygningerne/historien og håber ikke jeg er ene om dette.
Dorthe Thorenfledt Madsen (lodsejer 4) udtalte ved skrivelse af 13. februar 2014:

Ifølge aftale med fredningsnævnetfremsender undertegnede lodsejer afparcel nr. 1,
matrikel 5-a hermed yderligere bemærkninger omkring solceller, til ovennævnte
fredningsforslag.
Miljø- og Naturklagenævnet har d. 10. feb. 2014 ophævet afgørelse, hvori Ærø Kommune
giver afslag på ansøgning til opsætning afsolceller påjorden foran staidbygningerne på
min ejendom Pilebækken 22.
12013 var det den eneste mulige placering, pga. servitut og verserendefredningssag.
Mit klare ønske har dog hele tiden været en placering foran tennisbanerne, hvor
solcellerne ikke bryder med vigtige linjer i arkitekturen og det åbne landskab.
P.g.a overskredet dato, er det pt. ikke aktuelt, at opsætte soicellerne.
Ejendommen var tilsluttet den “gamle ordning”, som udløb 31.12.2013. Anlægget kunne
have givet liv til bygningerne iform afgratis strøm og overskud til vedligeholdelse.
Jeg ønsker dog stadig, at have mulighedfor at kunne opsætte solceller, hvis nye ordninger
tilbydes.
Anlægget ønskes opført på jorden, som vist på vedhæftetfoto.
Størrelse:
2,3 KWanlæg (samme som i dag kan opføres i “haven”.)
Mål:
Længde 17,5m. /bredde 5,5m. /højde 1,75m.
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Panelerne kan dog lægges ned og vil således blive ca. 1 mtr. i højden.
Anlægget udgør 34 paneler, som hver måler 10] x 168 cm.
Materialer ogfarver:
Sorte paneler, uden aluminiums rammer og striber. Anlæggetfastgøres på stativ, som
vælges udfra farver derfalder ind i omgivelserne.
Der vil kunne plantes et levende hegn foran anlæggetfor at skjule solcellerne yderligere.
Igen viljeg påpege at et solcelle anlæg har en begrænset levetid og kan opsætte diskret,
hvilket er min intention.
Jeg serfrem til en positiv behandling og at håber man ser min omsorgfor arkitekturen,
miljøet og landskabet.

Danmarks Naturfredningsforening har ved skrivelse af 10. februar 2014 udtalt:

DN har med fredningsnævnets (FN) brev af24. januar 2014 modtaget de høringsforslag, som
lodsejerne har haft til sagen i forbindelse med det offentlige mode og besigtigelsen i december
2013. Indsigelserne og DN’s bemærkninger hertil er som følger:
1) At matr.nr. Ja, ]b og ]g udgår af fredningen med henblik på at sikre lodseferen, lodse/er],
fremtidige byggemuligheder på arealerne.
Sagsrejser kan ikke imødekomme dette forslag, da det vil stride modfredningens ho
vedformål. At opføre nyt byggeri på disse arealer vil netop hindre indsigten til den be
varingsværdige bygrænse når man færdes ad Tivoli og Vesterbro ind mod Æroskobing.
Nye bygninger vil netop være kendetegnet ved ikke at bære den kulturhistorie, der ligger
i den gamle middelalderby. Ej heller selv om de måtte opføres i traditionel byggestil.
2) At begrænsningen om sædskifte hvert 3. til 4. år i

.

3 udgår.

Sagsrejser kan ikke tilslutte sig ændringsforslaget. At have afgrøder eller beplantning på
arealet, der tager udsigten ind til den bevaringsværdige bygrænse strider modfredningens
formål. Majs kan som afgrøde dyrkes på hinanden følgende år uden nævne-værdig udpining
aflandbrugsjorden. Ved at ophæve den foreslåede begrænsning i sædskjfte vil man risikere,
at der hvert år står majs på arealerne, hvilket vil forhindre besøgende i at opleve frednings
værdierne. DN’s oprindelige udspil indebar etfuldstændigtforbud mod majs, men efter
dialog med lodsejer Rasmus Peter Rasmussen indgik vi et kompromis som den nuværende
begrænsning i sædskjflet er et udtrykfor. Sagsrejser gør opmærksom på at lodsejeren
aldrig har dyrket majs. Forslaget ses derfor alene at handle om at optimere den fremtidige
salgsværdi afejendommen.
3) At den maksimale bevoksningshofde for majs ikke begrænses til 1,40 meter, If

3

$agsrejser finder, at den nuværende undtagelsesbestemmelse i § 3 netop fritager majs for
den begrænsende bevoksningshojde. Der er derfor ikke grundlagfor at ændre påformule
ringen.
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4) At lodse/er 4, Dorthe Thorenfeldt Madsen, ønsker at etablere et jordbaseret soicelleanlæg
langs skellet til matr.nr. 31.
Det er glædeligt at eifare, at Dorthe Thorenfeldt Madsen ønsker at bidrage til omstilling til
grøn energiforsyningpå Ærø i sammenhæng med hendes øvrige planer for ejendommen.
Desværre finder DN ikke umiddelbart, at etablering alet solcelleanlæg sydfor læhegnet
ind mod tennisbanen og inden for fredningen, er i overensstemmelse medfredningens
formål, der jo overvejende har et landskabeligt sigte. Anlægget vil være synlig en stor del af
året, når der ikke er afgrøder på markerne.
DN vil dog gerne se de konkrete projekttegninger over anlæggets placering, yf FN’s brev af
24. januar 2014, for sagsrejser tager endeligt stilling i spørgsmålet. Natur- og
Miljøklagenævnet har i tidligere sager truffet afgørelse for og imod opstilling afsole
nergianlæg i fredede områder, hvor netop landskabet har været en væsentlig del af
fredningsværdierne. Se eventuelt side 18 i Naturstyrelsens vejledende udtalelse om
opsætning afsolernergianlægfra juni 2013
(http.//www. naturstyrelsen. dk’NR/rdonlyres/Af0]EJB7-D0F3-4925-8]DE8E72999F78FE/l 5701 0/Naturstyrelsensvejledendeudtalelseomopstningafsole.pdJ).
5) At samme lodsejer ønsker at tæskure/bygninger til dyr i det fredede område.
Sagsrejser gør opmærksom på, atforslagets § 4 allerede indeholder en tilladelse til at
opføre et primitivt læskur til græssende dyr. Lodsejers ønske ses således at være indeholdt i
fredningsforslaget.
Handler forslaget om opførelse afdeciderede bygninger/staldanlæg, er det DN’s syns
punkt, at sådanne ikke skal opføres i det fredede område. Det vil stride modformålet med
fredningen. DN må henvise lodsejer til at gå i dialog med Ærø Kommune om en eventuel
ændring afzonestatus fra byzone til landzone, så lodsejer kan udnytte eksisterende staldbygninger.
5) Hvorvidt de afArne Sørensen ejede arealer syd for det foreslåede fredede område også
skal søges fredet, og i bekræftende fald hvorvidt det skal ske ved en ændring afdet
nuværende fredningsforslag eller som et tillæg til dette.
DNfinder Arne Sørensens forslag om at lade yderligere areal indgå ifredningen er en flot gestus.
Sagsrejserfinder det imidlertid mest hensigtsmæssigtfor sagens forløb, at det nuværende frednings
forslag behandles til ende i Fredningsnævnet i sin nuværende form. DN agter ikke på nuværende
tidspunkt at rejse en tillægsfredningfor detforeslå-ede areal, men vilforeslå Arne Sørensen atfå
tinglyst en deklarationfor området, der sikrer det mod byggeri og tilplantning.
Advokat Peter Skjodt fremsendte med mail den 4. marts 2014 på vegne Rasmus Rasmussen en
skrivelse, hvori det hedder:
,,

Iforbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings forslag om atfrede del afliollebakken,
Æroskøbing Markjorder, Ærø Kommune har jegpå vegne afgårdejer Rasmus Rasmussen, der ejer
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en det afarealet nemlig matr. nr. 5 e og 5 d, som begge er omfattet affredningsforslaget, harjeg
følgende bemærkninger:
Rasmus Rasmussen har bemærket, at Ærø Kommune har sagt nej til detfremlagtefredningsforslag,
og han kan fuldt ud tiltræde, at Kommunalbestyrelsen har sagt nej og han har hertilfølgende
bemærkninger:
Vedrørende bevoksning på området

Da Rasmus Rasmussen i sin tid overtog området blev der tinglyst en deklaration om, at han ikke
måtte plante majs i henhold til den privatretlige tinglyste servitut, der betød at arealet skulle
friholdes for bebyggelse og kun mâ tilplantes med græs til afgræsning samt sædvanlige
landbrugsafgrøder men ikke høje afgrøder så som majs m. v.
Dette har Rasmus Rasmussen respekteret. Til gengæld har han på matr. nr. 5 e kunnet plante majs
såfremt han ønskede det, det er dette areal der nu også skalfredes. Dette blev ham lovet af
Danmarks Naturfredningsforening da han talte med dem og gjorde dem opmærksom på
problematikken og han modtog en mail dateret 27/8 2013, der vedlægges som bilag 1, hvor
Danmarks Naturfredningsforening skriver, der lægges op til, at der nu kan dyrkes majs på arealet
sydfor omfartsvejen. Dette er en opfølgning på en mail af23/8 2013, hvor man taler om arealer i
landbrugsmæssig drfl og netop har skrevet, at afgrøder ikke må overstige en maksimal højde på
1,40 mtr., men undtaget er majs der indgår i normalt sædsktepå matr.nr. 5 d. (bilag 2)
Dette har min klient været tilfreds med, ogfinder at der er god sammenhæng iøvrigt med
fredningsforslaget, idet det kun drejer sig om max. 2 måneder om året, hvor majsen kan blive over
1,40 mtr. høj, nemlig i september og oktober. Resten afåret er majsen ikke i den højde. Så hvis
majsen overhovedet generer på grund afsin højde er dels en kortvarig periode, dels en periode
hvor der ikke er så mange turister at det kan være generende.
Derfor anmoder Rasmus Rasmussen om, at dette forslag ændres således at majs i naturlig
landbrugsomdri må plantes på arealet matr. nr. 5 d.
Jeg henviser i detfølgende til det kortbilag udarbejdet afGeodatastyrelsen (tidl. Kort- og
Matrikelstyrelsen) ajoïtrført 2/2 2012 som er vedhæftetfredningsforslaget udarbejdet afDanmarks
Naturfredningsforening dec. 2013 som sidste side.
Jeg har her med hensyn til bebyggelse følgende anbringender:
Det areal der er benævnt matr. nr. 1 b, og som ligger i det nordvestlige hjørne er etfrUordsareal og
der er som signaturen også viser levende hegn udenom. Da kommissionen var på besigtigelse og
stodpå kærlighedsstien var detfuldstændig umuligt at se det område der hedder matr. nr. 1 b.
Bemærk her, at derpå den modsatte side afvejen ligger en række huse, ligesom der også er huse
for enden afmatr.nr. 1 b, altså i den nordlige ende.
Området er naturligt afgrænset og kan ikke genere rent synsmæssigt, når man færdes på
kærlighedsstien og derfor anmodes om at dette areal pilles ud affredningsforslaget, således at
bebyggelse bliver mulig på dette areal, der i forvejen ligger i byzone.
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Fremfor at virke skæmm ende vil det oven i købet kunne give en mere sammenhængende bebyggelse,
idet huse på begge sider afen vej altidfremtræder mere bymæssigt og hyggeligt end huse der kun
ligger på en side afvejen med åbne marker på den anden, for Æroskobing som sådan vil det også
være en positiv gevinst at tillade bebyggelse. Man kan med deklarationer vedrørende højdemæssig
bebyggelse sørge for, at husene ikke får en højde så de kommer til at skæmme landskabet eller
tilpasses så de ligner de øvrige huse.
Ifølge kortbilaget er området markeret som markedsplads. Der kunne sagtens etableres et torv på
området, som kunne fungere som torvfor beboerne i et lille hyggeligt sluttet samfund og samtidig
lejlighedsvis bruges til markedsplads.
Subsidiært gøres opmærksom på, at matr. nr. 8 a og 8 i, som ligger i den sydostlige side ligeledes
friholdes til byggeri. Her tilbød Rasmus Rasmussen at han ville acceptere, at der blev anlagt en
gangsti, under forudsætning af at han kunne få lov til at bebygge arealet.
Det vil heller ikke virke skæmmende, men det vil blotforlænge den husrække der findes iforvejen,
og man kan ved beplantning og plantning aflevende hegn stadigvæk bevare et smukt og naturligt
udseende.
Tertiært gør jeg også opmærksom på, at området mafr. nr. i b, i q og] a er blevet inddraget i
byzone, netop med henblik på mulig bebyggelse. Såfremtfredningsforslaget gennemføres som
Naturfredningsforeningen ønsker vil det kun være rimeligt at området tilbagefores til landzone,
således at Rasmus Rasmussen kan spare noget grundskat. Jeg skal henstille til at dette sker i
tilfælde afat man ikke vil imødekomme Rasmus Rasmussens ønsker.
Parkeringspladsen
Med hensyn til parkering bemærkes, at der allerede findes en lokalplan nr. 9-5, derfastlægger, at
der skal være etparkeringsareal ved Pilebækken. Det er et areal som tilhører Rasmus Rasmussen
og som skyder sig ind som en kile imellem matr. nr. 2 i og 5 a. Dette argumenterede
Natwfredningsforeningen imodpå modet, også her mener Rasmus Rasmussen, at hvis der
anlægges en smuk parkeringsplads vil dette ikke skæmme.
Han henledte opmærksomheden på, at Æroskobing Kommune nu er den eneste by med
færgeankomst ogfærgeafgang, således at der er behov for parkeringspladser i endnu større omfang
end der har været tidligere i selve Æroskobing.
Hvis man vil holde Æroskobing bykernefrifor trafik, skal der anlægges parkeringspladser et eller
andet sted, så bilerne ikke henstilles alle mulige mærkelige steder, som kan være til gene for
trafikken og oversigten i øvrigt, så han har intet imod, at dette område genindføres som potientielt
parkeringsareal, idet han også her mener at arealet kan planlægges sådan at det ikke visuelt vil
skæmme kikket ned over byen.
Der gøres opmærksom på at laver man en vandret linie fra sydspidsen afmatr. nr. 2 n, den
skraverede del afmatr. nr. 5 a samt videre over, såfår man en lige linie, således at bygrænsen
bliver endnu mere markeret som værende afsluttet, men hvor der trods alt er åbent og indblik til de
gamle huse, fordi det alene er en parkeringsplads.
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Der er et ønsker omfra Naturfredningsforeningens side om at bevare Ærøskobing uberørt. Man
risikerer medforslaget at gøre Ærøskobing til en museumsby, hvor såvel huse som indbyggere
bliver ældre og ældre uden den nødvendige fornyelse, som skaber et levende og dynamisk og
spændende samfund.
Det må ikke være hensigten at etablere en status quo fredning over området i det man herved
Jjerner enhver dynamik.
På den anden side anerkendes fuldt ud at der er nogen naturværdier ved Ærøskøbing som skal
bevares også med hensyn til udsigtspunkter m.v., men man bør kunne forene de to ting, så man
bevarer Ærøskobing som en dynamisk by medfremtiden for sig i stedetfor en ny udgave afden
Fynske Landsby eller rettere den Æroske Landsby.
Med Rasmus Rasmussensforslagfår man stadigvæk en skarp adskillelse af by og land, endnu
skarpere end den er nu og man kan ved udarbejdelse aflokalplan for området sikre sig, at
bebyggelsen får en højde og et udseende, der falder ind med den eksisterende, således at der bliver
attraktivt og nemtfor turister at komme til Ærø ogparkere bilen og spadsere rundt i byen.
Ærø Kommune har ved skrivelse af 27. marts 2014 udtalt:

Med henvisning tit Deres skrivelse af24. januar 2014 om anmodning om afgivelse afnyt høringssvar til
fredningsforslaget afMøllebakken, Ærøskobing kan det oplyses, at Kommunalbestyrelsen på mødet den
19. marts 2014 besluttede ikke at kunne anbefale fredningsforslaget, men derimod søge området, der er
omfattet affredningen, beskyttet ved lokalpianlægning.
Danmarks Naturfredningsforening har ved skrivelse af 6. maj 2014 supplerende udtalt:

Fredningsnævnet (FN,) har i mail af 8. april 2014 bedt DN om supplerende bemærkninger. De er
som følger:
1) Brev fra Ærø Kommune om at byrådet ikke kan støtte enfrednin.gssag, men ønsker lokalplanlægning afområdet.
$agsrejser fastholder detfremsendtefredningsforslag. DN ser beslutningen som et klart
udtrykfor, at kommunen ikke vil arbejde for en permanent beskyttelse afde enestående
landskabelige og kulturhistoriske værdier, som DN ønsker at sikre med en fredning med
solid opbakningfra Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Ærø Museer og Æroskobings
Byhistoriske Forening.
—

2) Brev fra Advokat Bonnesen på vegne afRasmus Peder Rasmussen om tilplantning med ma/s
på matr.nr. 5d, udtagning afmatr.nr. Jb affredningsområdet med henblik på at sikre
byggemulighed, overførsel afmatr.nr. Jb, Jg og Ja fra byzone til landzone og p-areal ved
Pilebækken.
Sagsrejser kan ikke tilslutte sig ændringsforslagene.
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I spørgsmålet om mulighedfor tilplantning med majs fastholder DN sit svar fra 10. februar
2014. Muligheden for at tillade majs hvert år har været drøftet med Naturstyrelsen iforbe
redelsen afsagen, hvilket har givet anledning tit den eksakte formulering afredningsbestem
melsen ifredningsforslaget. Der findes typer afmajs som opnår en højde over 1,40 allerede
i juli og august, hvor turistsæsonen topper. Der er i vid udstrækning taget hensyn til lods
ejers ønsker i dette spørgsmål i detfremlagte frednings-forslag. Ønsket ses alene at handle
om en muligfremtidig indtjening ved et salg afejendommen, idet lodsejer aldrig har dyrket
majs på arealet.
Lodsejers forslag om at sikre byggemulighedpå arealerne viser netop, at der er et behovfor
atfå en fredning en permanent beskyttelse afdette enestående kulturhistoriske landskab
nu, inden det er for sent.
—

—

DN har iforberedelsen afsagen spurgt Kulturstyrelsen om, hvad det vil betyde for den
kulturhistoriske værdi afbygrænsen og det samlede kulturhistoriske landskab, at udtage
matr. nr. Jb med henblik på at sikre byggemulighed. Ønsket har været bragt op aflodsejer
under sagens forberedelse. Hertil har Kulturstyrelsen svaret, at det vil udhule den kulturhistoriske værdi afområdet, idet arealet ikke tidligere har været bebygget. Anvendelse af en
arkitektur, der ligger op ad den historiske byggetradition vil blotforvirre lægmand. En
udbygning afområdet vil samtidig skade indsigten til området, når man kører ad landevejen
ind mod Æroskøbing. DN kan selvsagt ikke støtte en udhulning affredningsgrundlaget for at
opnå personlig økonomisk gevinst ellerfordi det kunne være “hyggeligt” med huse på
begge sider afvejen.
At sikre mulighedfor byggeri på matr.nr. 8a og 8ifinder DNligeledes vil udhule fred
ningsgrundlaget. Bygninger, der bremser synet, vil indkapsle området således at udsyn og
indkig mistes, og man mister oplevelsen afdet historiske landskab, som jo netop er en vigtig
del affredningsgrundlaget. Bebygges matriklerne vil man samtidig miste den rekreative
værdi, som er tænkt ind ifredningsforslaget, og man kan nemtforestiller sig konflikter
mellem nye beboeres ønske om privatliv og besøgendes ønske om at gå og opleve landska
bet ind mod byen og udsigten ud over havet.
Spørgsmålet om overførsel afmatr.nr. Jb, lq og lafra byzone til landzone iforbindelse
med en fredning, har DN ingen holdning til. Det er et spørgsmål alene for Ærø Kommune.
DNfastholder sit svar på det offentlige møde om, at der ikke ses at være grundlagfor en
udbygning afp-mulighederne indenfor det område, som foreslås fredet. Havde behovet
været til stede, havde man for længst realiseret lokalplanen, der er besluttet i 1979. Det
primære formål med en fredning er netop at sikre, at der ikke sker yderligere byudvikling i
området, som vil skade de kulturhistoriske bevaringsværdier. Der ses desuden at være
arealer umiddelbart vest for fredningen, som kan inddrages til denne type afbyformål.
Fredningsforslaget ses i Øvrigt ikke at begrænse Ærøskøbings mulighederfor udvikling, og
minder om, at en fredning netop kan være med til at gøre byen mere attraktiv.
3) Brev fra Dorthe Thorenfetdt Madsen om etablering afet/ordbaseret solcelleanlæg langs
skellet til tennisbanen samt mulighed for staldbygninger.
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DN harforholdt sig til de fremsendte oplysninger om anlæggets konkrete udformning, og
finder fortsat, at etablering afsolcellepaneler vil virke skæmmende på landskabsoplevelsen
netop her. Der er tale om et moderne teknisk anlæg, der vil være meget synligtfra store dele
afområdet, og dermed have en negativ indvirkningpå områdets kulturhistoriske værdi og
rekreative værdi. Anlægget vil være synlig en stor del af året, når der ikke er afgrøder på
markerne eller blade på træer og buske.
4) At samme lodsejer ønsker at læskure/bygninger til dyr i det fredede område.
Sagsrejser henviser til svar til FN af 10. februar 2014.
Det havde naturligvis været ønskeligt, om sagsrejser kunne imødegå lodsejerne på nogle af de genfrem
satte punkter. Men DN mener, at et overordnet hensyn må veje tungere end de private interesser i denne
sag. Der er tale om kulturhistoriske værdiei som er unikke i Danmark. De bør efter foreningens overbe
visning ikke sættes på spil på grund afprivatøkonomiske interesser.

Eksisterende beskyttelse.
Zonestatus
Det er oplyst, at området i sin helhed er omfattet af kystnærhedszonen. Godt 1/4 af arealet er beliggende
i byzone, den resterende del er landzone.
Servitutter
Matr. nr. 5a og 5e Ærøskøbing markjorder er omfattet af servitutter, hvis formål er at sikre overgangen
mellem by og land af kultur- og bygningshistoriske årsager.

Budgetoverslag.
Med fredningsforslaget fra Danmarks Naturfredningsforening var medsendt et budgetoverslag (se bilag 3)
og bemærkninger hertil fra Naturstyrelsen (bilag 4).

Freduingsnævnets begrundelse og afgørelse:
fredningsnævnet har ved besigtigelsen konstateret, at det areal, der ønskes fredet, har karakter af et
landbrugsareal, der støder umiddelbart op til Ærøskøbings bygrænse, der det pågældende sted består af
især ældre huse.
Det konstateres, at man ved ind- og udkørsel til og fra Ærøskøbing ad vejene Vesterbro og Smedevejen
bemærker den skarpe og markante grænse mellem by og landbrugsarealer. Dette kan endvidere ses fra
Kærlighedsstien, der løber ved afslutningen af det fredede område mod syd og fra Bymarksvej.
Fredningsnævnet lægger til grund, at dette skarpe skel i forbindelse med en middelalderby er usædvanlig
og bevaringsværdigt. fredningsnævnet lægger endvidere vægt på, at udtalelseme fra Ærø Museum,
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kulturstyrelsen, Frilufisrådet samt lodsej er Dorthe
Thorenfeldt Madsen støtter dette synspunkt, ligesom det fremgår af de fremlagte servitutter vedrørende
matr.nr. 5a og 5d, at begrænsningen sker af kulturhistoriske og bygningshistoriske årsager.
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Af hensyn til erkendelsen af området og skellet finder Fredningsnævnet, at hele det foreslåede areal og
således også matrikelnumrene la, lq og ib skal indgå i fredningsområdet og dermed sikres mod byggeri.
Af hensyn til fodgængere og deres oplevelser af arealet finder Fredningsnævnet, at der i fredningen skal
gives mulighed for at etablere de foreslåede stier både langs Møllebakken og Smedevej.
Vedrørende afgrøder på 5a, 5e og 5d.
Ved servitut af 14. september 2004 vedrørende matr. nr. 5a er det bestemt, at arealet skalfriholdes for be
byggelse afenhver art og må tilplantes med græs til afgræsning, korn, raps, roer og andre sædvanlige
landbrugsafgroder, dog ikke høje afgrøder så som majs og lignende. Der må ikke ske tilplantning med træ
er og buske, juletræer, pyntegrønt, frugttræer og lignende.
Der er ikke begrænsning vedrørende matr. nr. 5e.
Efter fredningsforslaget må de 3 matrikelnumre fortsat anvendes til almindelig landbrugsmæssig drift,
og der er alene en begrænsning i afgrøder og beplantningers maksimale højde på 1,40 meter. I del område
B (matrikel nr. 5d) foreslås det, at der må dyrkes majs, som indgår i normalt sædskifte hvert 3. 4. år.
fredningsnævnet finder det velbegrundet af hensyn til erkendelsen af skellet mellem by og land, at arealerne
ikke må beplantes med afgrøder hvis højde overstiger 1,40 meter.
-

Idet delområde B (matr. nr. 5d) ikke har haft en begrænsning mod beplantning med majs, finder frednings
nævnet, at undtagelsen om, at der må dyrkes majs på dette område, er berettiget. Der ses ikke at være
nogen særlig grund til, at dette skal begrænses til et sædskifte hvert 3. 4. år.
-

Vedrørende parcel nr. i af matr. nr. 5a.
Ved servitut af 29. september 2004 er det bestemt, at arealet skal friholdes for bebyggelse, men at det er
tilladt, at etablere et overdækket læ i træ og et begrænset læhegn til beskyttelse af heste, kreaturer mv.
Af hensyn til fredningens formål og på baggrund af den eksisterende aftalte begrænsning, finder frednings
nævnet ikke grundlag for at tillade byggeri i den del afmatr. nr. 5a, der er omfattet affredningen.
fredningsnævnet finder, at den i forslaget anførte mulighed for opstilling af læskur tilgodeser lodsejerens
behov i rimeligt omfang.
for så vidt angår lodsejer 4 ansøgning om placering af soiceller bemærker Fredningsnævnet, at det fremgår,
at opstillingen ikke er aktuel og først bliver det, såfremt der opstår en ny ordning på afregning af solcelle
energi. På denne baggrund finder fredningsnævnet ikke grundlag for at tage stilling til det ansøgte i fred
ningen, men må henvise lodsejeren til at søge dispensation, såfremt opstilling af solceller på ny måtte bli
ve aktuelt.
Af ovennævnte grunde træffer Fredningsnævnet afgørelse om fredning i overensstemmelse med forslaget
til fredningsbestemmelser alene med den undtagelse, at det i delområde B vil være tilladt at dyrke majs
uden en begrænsning i sædskifte.
Lodsejer 5, Æroskobing Vandværk, har gjort opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at ændre det
eksisterende vandværk herunder at opføre ny bebyggelse.
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Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og Ærø Kommune har ikke bemærkninger til, at det
fremgår af kendelsen, at disse byggerier kan foretages efter Fredningsnævnets nærmere godkendelse.
Ærø Kommune har ønsket, at en bræmme på 10 m fra eksisterende veje og rundkørsler friholdes fred
ningen, således at der eventuelt kan ske vejudvidelse.
Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har udtalt, at de er enige i, at fredningen ikke skal
forhindre en eventuel fremtidig udvidelse af den eksisterende vej. Naturstyrelsen har bemærket, at dette
kan ske ved en dispensation for fredningen.
fredningsnævnet har, både for så vidt angår vandværket som udvidelse af vejen, fundet, at arealerne
fortsat skal indgå i fredningen, men at det af fredningskendelsen præciseres, at eventuel ny bygning ved
vandværket eller udvidelsen af vejen kan ske ved fredningsnævnets nærmere godkendelse.

FredninsbestemmeIser:

§ i Fredningens formål
•

At sikre indsigten til den historiske bygrænse og udsigten fra middelalderbyen over
fredningsområdet til møllen.

•

At sikre den historiske grænse mellem Ærøskøbing by og det tilstødende kulturlandskab
som kulturhistorisk element af national betydning.

•

At fastholde arealet som et åbent kulturlandskab med fortsat mulighed for almindelig
landbrugsdrifi.

•

At offentlighedens mulighed for at opleve fredningsværdierne øges gennem sikring og
forbedring af adgang og formidling.

§ 2 Bevaring af området
Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er
påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser, eller tillades ved dispensation efter § 7.

§ 3 Arealernes drift og brug
a. Arealer i tandbrugsmæssig omdrjft
Arealer i landbrugsmæssig omdrift kan fortsat anvendes til almindelig landbrugsmæssig drift.
Driften tilrettelægges til enhver tid så den opfylder formålet med fredningen.
Afgrøder og beplantning må ikke overstige en maksimal højde på 1,40 meter, således at indsigten til
byen kan opleves året rundt.
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Undtaget herfra er majs i delområde B.
Eksisterende såvel som nye levende hegn er ligeledes undtaget kravet om maksimalhøjde.
Eksisterende levende hegn kan vedligeholdes som hidtil. Nye levende hegn kan etableres i
princippet som vist på kortbilag 1, bestående af frugttræer, seljerøn, tjørn eller tilsvarende
lavtvoksende hjemmehørende træarter, der understøtter områdets kulturhistorie.
Opgives landbrngsdriften overføres arealet til naturformål med græs eller urtevegetation i lav højde
og maksimal bevoksningshøjde fastholdes til 1,40 meter.
En mindre del af delområde A ind mod Pilebækken kan anvendes til nyttehaver såfremt
landbrugsdriften ophører.

b. Rekreativt grønt område

Del af matr.nr. 2i Ærøskøbing Markjorder fastholdes som rekreativt grønt område.
Øst-vest-orienteret læhegn langs indhegningens sydlige hegn ryddes senest 2 år efter fredningens
ikraffirædelse, se kortbilag 1.
Der kan på arealet plantes op til tre mindre lægivende trægrupper på op til fem træer med
hjemmehørende arter af løvtræ, i princippet som angivet på kortbilag 1.

c. Areal anvendt til tennisbaner

Området kan anvendes som hidtil. Ophører den nuværende arealanvendelse afmatr. nr. 2n
Ærøskøbing Markjorder til tennisformål retableres området som grønt område med vedvarende
græs- eller urtevegetation eller til almindelig landbrngsmæssig drift på de i § 3a fastlagte vilkår.
d. Areal anvendt til P-plads

Området kan fortsat anvendes til parkeringsformål. Ophører den nuværende arealanvendelse på
matr. nr. 70001 Ærøskøbing Markjorder retableres arealet med vedvarende græs- eller
urtevegetation eller til almindelig landbrugsmæssig drift på de i § 3a fastlagte vilkår.
Der må ikke ske tilplantning med træer og buske over 1,40 meter. Eksisterende træer opstammes så
der er frit udsyn til den bevaringsværdige bebyggelse. Eksisterende buske og hækbeplantning
holdes i en maksimal højde på 1,40 meter. Eksisterende beplantning kan vedligeholdes så længe
arealet er omfattet af den nuværende anvendelse.
e. Areal anvendt til kolonihaver

Området kan anvendes som hidtil. Ophører anvendelsen af matr. nr. 2i Ærøskøbing Markjorder til
kolonihaveformål, retableres arealet med vedvarende græs- eller urtevegetation eller til almindelig
landbrngsmæssig drift på de i § 3a fastlagte vilkår.
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f.

Areal til afholdelse af marked

En mindre del af delområde A, svarende til matrikel nr. ib, Ærøskøbing Markjorder, kan anvendes
til affioldelse af markedsdage op til 6 weekender om året. Det er ikke tilladt at opstille permanente
boder, skure eller andre installationer.

§ 4 Bebyggelse, tekniske anlæg øl.
Der må ikke opføres bebyggelse eller anlæg af nogen art på de fredede arealer.
Undtaget herfra er mindre anlæg til indvinding af drikkevand samt almindelige kreaturhegn
(trådhegn). Der kan opstilles et primitivt læskur til brug for græssende dyr. Opførelse af et læskur
forudsætter fredningsnævnets forudgående godkendelse af udformning, materialevalg og placering.
Vandtårnet på matr.nr. 10 Ærøskøbing markjorder kan renoveres og genetableres med Frednings
nævnets godkendelse af bygningers og installationers udformning.
Vej anlæg og nmdkørsler kan udvides med op til 10 m ind på det fredede område med Frednings
nævnets godkendelse af udvidelsesplanerne.
Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted.
Affaldsdeponering må ikke finde sted.
Tilsynsmyndigheden kan i fornødent omfang og uden gene for landbrugsdriften opsætte
informationstavler til formidling af fredningen.

§ 5 Terrænændringer
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden
eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.
Videnskabelige, geologiske eller arkæologiske undersøgelser kan gennemføres uden
fredningsnævnets tilladelse, hvis arealerne reetableres umiddelbart efter endt undersøgelse.

§ 6 Offentlighedens adgang
Offentligheden har adgang til fredningsområdet ad de veje og stier, som findes i området.
Det tilfalder plejemyndigheden at etablere og vedligeholde stier som sikres og udlægges med
fredningen, i overensstemmelse med kortbilag 1. Nye stier, samt trin syd for matr.nr. in,
Ærøskøbing Markjorder etableres senest 2 år efter fredningen er trådt i kraft, i princippet som vist
på kortbilag 1.
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Adgang ad stier og veje må ikke hindres, fx ved opsætning af hegn af hensyn til græssende husdyr.

§ 7 Dispensation
fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelseme, såfremt det ansøgte ikke
vil stride mod fredningens formål, jf Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

§ $ Ophævelse af servitut
Ved fredningens ikraffirædelse ophæves servitut af 22. oktober 2004 for matr. nr. 5a Ærøskøbing
Markjorder samt servitut af 21. oktober 2004 for matr. nr. Se Ærøskøbing Markjorder.

§ 9 Retsvirkning
Midlertidig retsvirkning af forslaget træder i krafi når fredningsnævnet har offentliggjort
fredningsforslaget.

frstatninsafore1se:
fredningsnævnet for Fyn har ved skrivelse af 19. oktober 2014 til samtlige lodsejere anmodet dem
om inden 4 uger at fremsætte eventuelt krav på erstatning som følge af fredningen.

Fredningsnævnet har modtaget svar fra lodsejer 1, Rasmus Peder Rasmussen, lodsejer 2, Ærø
Kommune og lodsejer 5, Ærøskøbing Vandværk.
Lodsejer 2, Ærø Kommune, har tilkendegivet, at de ikke søger erstatning.
Lodsejer 5, Ærøskøbing Vandværk, har ikke fremsat krav om erstatning.
Lodsej er 1, Rasmus Peder Rasmussen, har krævet erstatning vedrørende arealet benævnt i b samt
arealet, der ved en tidligere lokalpian er udlagt til parkeringsplads, idet han gør gældende, at han har
en forventning, om end ikke en konkret forventning om, at disse arealer med tiden kunne bebygges.
Han har fremsat krav om en erstatning på 15 kr. pr. m2 i forventningserstatning.
Han har vedrørende delområde B fremsat krav om en erstatning på 60.000 kr. pr. ha, og for delom
råde A fremsat erstatningskrav på 30.000 pr. ha. Endelig har han anmodet om godtgørelse af advo
katudgifier svarende til 7.500 kr. med tillæg afmoms.

Danmarks Naturfredningsforening har i en skrivelse af 16. december 2014 vedrørende erstatning
blandt andet udtalt:

Rasmus Peder Rasmussen
Danmarks Naturfredningsforening forholder sig normalt ikke tilfastsættelse afspecUikke fred
ningserstatninger, men anbefaler, at der anvendes de sædvanlige takster.
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Fredningsforslaget giver mulighedfor, at der kan drives landbrugsdrflfuldstændig som det gøres i
dag, delområde A allerede er belagt med en deklaration, og vi har stillet os åbne overfor at tillade
dyrkning afmajs hvert 3. —4. årpå trods af at det vil have en negativ påvirkning på det bevarings
værdige landskab i de år, hvor majs måtte blive dyrket. Lodsejer kan derfor ikke have en berettiget
forventning om en erstatning, der svarer til etfuldt stop for landbrugs-drftpå arealerne.
Der er i dag hverken kommuneplanlagt eller lokaiplanlagt byzone med mulighedfor opførelse af
boliger på matr. nr. Jb Ærøskøbing Markjorder. Der kan derfor heller ikke være en berettiget
forventning om udbetaling affredningserstatningfor noget der alene eksisterer som løse ideer.
Vi gør endvidere opmærksom på, at Ærø Kommune er ved at revidere lokalpian 9-9A, der er i
offentlig høringfrem til 16. december 2014 som Forslag til lokalplan 9-9B, bevaring afbygninger
og bymiljø i den gamle del afÆrøskøbing. I lokalplanforslaget udlægges hverken parkeringsareal
på del afmatr.nr. 5e eller areal til bebyggelse på matr.nr. Jb og der ses derfor ikke at være en
berettigetforventning om, at der skal udbetales fredningserstatning herfor, når det tydeligvis ikke
indgår i Ærø Kommunes igangværende planlægning. Derimod giver lokalplan forslaget mulighed
for at der kan etableres parkeringsplads på det nuværende kolonihaveareal inden forfredningen,
hvilket ikke er i overensstemmelse med de foreslåede fredningsbestemmelser.
Hvad angår lokalplan nr. 9-5for parkeringsareal ved Filebækken, så fremgår det af 3 i servitut
for del nr. 2 af matr.nr. 5a Æroskobing Markjorder, at “Denne servitutbestemmelse er aftalt med
Æroskobing Kommune, der som led i aftalen vil ophæve den eksisterende lokalplan, hvorefter den
nordlige del afarealet, grænsende mod Pilebækken, er udlagt som parkerings-areal. “Endvidere
fremgår den omtalte lokalplan ikke aflaget “lokalplaner “på arealinfo. dk.
Danmarks Naturfredningsforening ser ingen grund til, at en fredning skalforhindre en eventuel
fremtidig udvidelse afeksisterende vej på samlet JO meters bredde, eller vanskeliggore etablering
afcykelsti og vil derfor gerne stille sig imødekommende overfor kommunens ønske.
Naturstyrelsen har i en skrivelse af 17. december 2014 vedrørende erstatning udtalt:

Peter Skiodt på vegne afib. nr. 1
På vegne aflb.nr. 1 gøres krav på erstatningforforventningsværditab for matr.nr. Jb, Ærøskøbing
Markjorder. Forventningstabet er knytte til muligheden for at kunne bebygge arealer.
Det er styrelsens synspunkt, at der ikke kan gøres krav på erstatningfor manglende mulighedfor at
kunne bebygge arealet. Arealet ligger i landzone, og kan dermed ikke bebygges uden forudgående
tilladelse. Dette uanset om der er tale omfr/ord.
Der gøres endvidere krav på erstatningforforventningsværditab for den del afmatr.nr 5e, Ærøsko
bing Markjorder, hvor der med lokaiplan nr. 9-5 fra 1980 er udlagt et areal til parkering.
Denne parkering er imidlertid ikke blevet etableret, og i 2004 er der tinglyst en servitut med henblik
på at bevare landbrugsarealet. Afservituttens § 3 fremgår, at det er aftalt med Ærøskøbing kommu
ne, at kommunen vil ophæve den eksisterende lokalplan, hvorefter den nordlige del afarealet, der
grænser op til Pilebækken, er udlagt til parkeringsplads. Denne servitut er desuden tiltrådt af
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Rasmus Rasmussen. Uanset at lokalplanen endnu ikke er ophævet, er det styrelsens opfattelse, at
arealet ikke kan forventes udnyttet som parkeringsareaL Der skal efter styrelsen opfattelse derfor
ikke ydes erstatning i den anledning.
Med servituttens begrænsninger er der herefter stort set ikke andre begrænsninger for lb.nr. i på
delområde A. Erstatningskravpå 30.000 kr. pr ha anses for at være altfor højt. Erstatningsniveauet
må efter styrelsens opfattelse være grundtakstniveau.
for så vidt angår delområde B, kan derfremover dyrkes majsp dette areal, hvorfor styrelsen
anser en erstatning på grundtakst + 6.000 kr. pr. hafor passende
Naturstyrelsen er enig i, at der skal være mulighedfor at udvide eksisterende veje/rundkorsel og
eventuelt etablere cykelstier. Efter styrelsen opfattelse forhindrer fredningsbestemmelserne ikke, at
fredningsnævnet kan dispensere hertil.

Ærø Kommune har i deres skrivelse af 18. december 2014 ikke forholdt sig til erstatningskravene
bortset fra at gentage, at man ikke søger erstatning for kommunens arealer.

Fredningsnævnets afgørelse:
Ad lodsejer 1, Rasmus Peder Rasmussen:
Alle Rasmus Peder Rasmussens jorder ligger i landzone. Der er ikke aktuelle planer, der tillader
byggeri, hvorfor han ikke findes at have en berettiget forventning om at kunne bygge.
Fredningsnævnet finder derfor ikke, at der skal udbetales erstatning for en forventning.
Ad delområde A:
Området er i forvejen belagt med en servitut, der tillader almindelig landbrugsdrift, men forhindrer
højere afgrøder såsom vej og derudover træer, buske og juletræer mv.
Idet der ikke med fredningen sker en indskrænkning, skal Rasmus Peder Rasmussen for dette areal
alene have en grundtakst på 3.700 kr. pr. ha.
Ad delområde B:
Dette område har ikke tidligere været belagt med en servitut. Idet området nu dels fredes dels
belægges med en beskeden begrænsning, finder Fredningsnævnet, at der for dette areal skal betales
en erstatning på dels grundtakst dels en yderligere erstatning for begrænsningeme.
fredningsnævnet finder, at en sådan ekstra erstatning udgør 6.000 kr. pr. ha.

28

Idet der på begge sider af delområde B anlægges et nyt stiforløb, skal Rasmus Peder Rasmussen
tillige have erstatning for dette. Længden af stiforløbet er af Danmarks Naturfredningsforening
anslået til 490 m. Idet taksten fastsættes til 60 kr. pr. m, skal Rasmus Peder Rasmussen have en
erstatning på 29.400 kr. for anlæg af nye stier.
Ad lodsejer 2, Ærø Kommune:

Ærø Kommune har frafaldet erstatning.

Ad lodsejer 3, Ærø Tenniskiub, lodsejer 4, Dorthe Thorenfeldt Madsen og lodsejer 5,
Æroskobing Vandværk:

Ingen af lodsejerne har fremsat krav om erstatning.
Fredningsnævnet finder, at de 3 lodsejere, hvis berørte areal udgør mindre end en ha, skal have
tillagt en grnndtakst på 3.700 kr.
Ad lodsejer 6, Arne Sørensen og lodsejer 7, Jette Roust Iversen og Claus Roust Hattesen:

På Kærlighedsstien, der dels er ejet af lodsejer 6 og 7, skal der gives erstatning for fastholdelse af
eksisterende sti. Erstatning udgør 15 kr. pr. m. Efter kortet ejer lodsejer 6 Ca. 170 m, mens lodsejer
7 ejer Ca. 70 m. Lodsejer 6 skal således have en erstatning på 2.550 kr., mens lodsejer 7 skal have
en erstatning på 1.050 kr.
fredningsnævnet træffer således afgørelse om, at
lodsejer 1, Rasmus Peder Rasmussen, skal have en erstatning på 146.740 kr. Han skal have
godtgjort udgifter til juridisk bistand på 7.500 kr., hvortil kommer moms.
lodsejer 2, Ærø Kommune, skal ikke have erstatning.
lodsejer 3, Ærø Tennisklub, skal have en erstatning på 3.700 kr.
lodsejer 4, Dorthe Thorenfeldt Madsen, skal have en erstatning på 3.700 kr.
lodsejer 5, Ærøskøbing Vandværk, skal have en erstatning på 3.700 kr.
lodsejer 6, Arne Sørensen skal have en erstatning på 2.550 kr.
lodsejer 7, Jette Roust Iversen og Claus Roust Hattesen, skal have en erstatning på 1.050 kr.
Den samlede erstatning, der udgør 161.440 kr., skal i medfør af naturbeskyttelseslovens
fordeles således, at Ærø Kommune betaler 1/4, mens Staten betaler 3/4.

§ 49, stk. 3

Da det samlede erstatningskrav udgør mindre end 500.000 kr., indbringer Fredningsnævnet ikke
selvstændigt sagen for Natur- og Miljoklagenævnet.
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Sagens parter kan i medfør af naturbeskyttelseslovens
Milj øklagenævnet.

§ 43, jf §

87 påklage afgørelsen til Natur- og

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen af kendelsen.

Fredningsnævnet for Fyn, den 30. december 2014

Christina Kjeru

Jørge ]t4sen

T
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Ktagevejtedning
Afgørelsen om fredning kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf § 87, stk. 1, indenfor 4 uger påklages til
Natur- og Miljoklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.
Klageberettigede er:
Ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt,
enhver, der under sagen har givet mode for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørel
se, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres affredningen, samt organisationer m.v.,
som antages at have en væsentlig interesse ifredningen.
Klagen bedes så vidt muligt sendt elektronisk på nmkn@nmkn.dk eller pr. brev til Natur- og Miljoklagenæv
net, Rentemestervej 8, 2400 København NV.
Det er en betingelse for Natur- og Miljoklagenævnets behandling afklagen, at du indbetaler et gebyr på
500 kr. til Natur- og Miljoklagenævnet.
Nævnet vil efter modtagelsen afklagen sende dig en opkrævning på gebyret. Du skat benytte denne opkræv
ning ved indbetaling afgebyret. Natur- og Miljøktagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Muljoklagenævnetpåbegynder behandlingen afklagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den
anviste måde og indenfor den fastsattefrist på 14 dage, afrises klagen fra behandling. Vejledning om gebyr.
betalingen kanfindespå Natur- og Muljoklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge afoverskredet klagefrist, manglende klage berettigelse ellerfordi
klagen ikke er omfattet afNatur- og Muljoklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring afden påklagede afgørelse er forlængelse affristfor efterkommet
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se af afgørelse som følge afden tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.
Natur- og Muljoklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledtforhandlinger med afgorelsens adressat og/eller første instansen om projekt
tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljoklagenævnet har triffet afgø
relse i sagen.
Gebyret tilbage betales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbage betale
gebyret, feks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgarelsesudkast i
partshøring.
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