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Den 30. marts 2020 blev Fredningsnævnet for Fyn sat af formanden, retspræsident Anni Højmark på 
domhuset i Svendborg. 
 
Sagsrejserne, Danmarks Naturfredningsforening og Odense Kommune, har udarbejdet forslag til fredning af 
Hesbjergkilen. Forslaget er dateret den 26. april 2018 og er modtaget i Fredningsnævnet den 30. april 2018.  
 
Fredningsforslaget omfatter 47 lodsejere og ca. 486 ha. Fredningsnævnet indledte behandlingen af sagen 
og afholdt offentligt møde den 22. november 2018. Der blev foretaget besigtigelse i det foreslåede 
fredningsområde i forlængelse af det offentlige møde og igen den 10. januar 2019. Sagen blev herefter 
udsat for, at lodsejerne i området, offentlige myndigheder og foreninger med retlig interesse i sagen kunne 
få lejlighed til at fremkomme med yderligere bemærkninger til fredningsforslaget. 
 
Den 27. februar 2019 traf fredningsnævnet afgørelse om, at det fremsatte fredningsforslag ikke skal 
miljøvurderes, jf. lov om miljøvurdering, § 10.  
 
På baggrund af bemærkningerne på det offentlige møde og under besigtigelserne, samt de indlæg der er 
modtaget i sagen, udarbejdede sagsrejserne et revideret fredningsforslag indeholdende reviderede 
fredningsbestemmelser. Det reviderede fredningsforslag er dateret og modtaget i fredningsnævnet den 14. 
august 2019. Vedlagt det reviderede fredningsforslag var sagsrejsernes bemærkninger til de indtil da 
modtagne indlæg, en revideret areal- og lodsejerliste samt reviderede og konsekvensrettede kortbilag.  
 
Sagsrejsernes bemærkninger og det reviderede fredningsforslag blev sendt til høring hos lodsejerne i 
området, offentlige myndigheder og foreninger med retlig interesse i sagen med høringsfrist til den 15. 
november 2019. Fristen er efterfølgende på anmodning fra lodsejere blevet forlænget til den 20. januar 
2020. 
 
Fredningsnævnet har på denne baggrund fundet det nødvendigt at foretage en yderligere besigtigelse i 
forsommeren eller sommeren.  
 
Ud over fredningsnævnets stillingtagen til fredningsforslaget, herunder eventuel erstatning, udestår 
herefter stillingtagen til, om to lodsejeres arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 7. Efter 
den nævnte bestemmelse kan arealer omfattet af bestemmelsen ikke fredes, hvis ejeren ikke giver afkald 
på erstatning. De pågældende lodsejere har oplyst, at de ikke vil give afkald på erstatning.  
 
Spørgsmålet om fristforlængelse har været behandlet skriftligt af nævnets medlemmer, der efter votering 
har truffet følgende  
 
Beslutning: 
 
Under hensyn til sagens omfattende karakter, herunder antallet af lodsejere, til at der nu foreligger et 
forholdsvis omfattende revideret forslag til fredning, som fredningsnævnet har vurderet kræver yderligere 
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besigtigelse, samt til at fredningsnævnet skal træffe afgørelse om, hvorvidt to lodsejere er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 7, finder fredningsnævnet, at det er nødvendigt at forlænge den i 
naturbeskyttelseslovens § 37a, stk. 1 anførte frist, jf. § 37a, stk. 3 for at kunne behandle de nævnte 
aspekter i sagen og for ikke at afskære den yderligere nødvendige dialog i sagen. 
 
Som følge af det anførte forlænger fredningsnævnet fristen for forslagets behandling med 2 år, regnet fra 
den 30. april 2020, således at fristen for sagens afslutning fastsættes til den 29. april 2022. 
 
Denne beslutning sendes til de klageberettigede og bekendtgøres på fredningsnævnets hjemmeside. 
 
Klagevejledning er vedhæftet dette protokollat. 

 


