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Indkaldelse til offentligt møde vedrørende forslag til fredning af Vejstrup 

Ådal og information om miljøvurdering af fredningsforslaget 

 

Danmarks naturfredningsforening har den af 21. november 2022 rejst forslag til fredning af Vejstrup Ådal. 

Fredningsforslaget er rejst i medfør af naturbeskyttelseslovens § 33. 

Fredningsforslaget er den 9. december 2022, som krævet i naturbeskyttelseslovens § 37, offentliggjort på 

Fredningsnævnet for Fyns hjemmeside, hvor forslaget kan ses.  

Fredningsnævnet skal i forbindelse med behandlingen af fredningsforslaget også træffe afgørelse om 

forslaget kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til lov om miljøvurderinger af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 10. Myndighedsskema – bilag til brug for 

fredningsnævnets screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven - er offentliggjort samtidig med 

fredningsforslaget. 

Fredningsforslaget og Myndighedsskemaet er også sendt til lodsejerne og berørte myndigheder. 

Fredningsforslaget er derudover sendt til relevante organisationer.  

Det bemærkes, at forslaget ikke indebærer en høring af andre stater, jf. miljøvurderingslovens § 38. 

Afgørelsen af, om fredningsforslaget er omfattet af krav om miljøvurdering, vil efterfølgende blive 

offentliggjort på fredningsnævnets hjemmeside https://fredningsnaevn.dk/fredningsnaevnene/fyn/. 

Afgørelsen af om fredningsforslaget gennemføres vil ligeledes efterfølgende blive offentliggjort på 

fredningsnævnets hjemmeside. Anmodning om aktindsigt i høringssvar fra hørte myndigheder skal rettes til 

fredningsnævnet. 

Inden Fredningsnævnet for Fyn træffer afgørelse vedrørende forslaget til fredning og vedrørende 

spørgsmålet om miljøvurdering, skal fredningsnævnet anmode om bemærkninger til fredningsforslaget og 

til, om det vurderes, at det kan få væsentlig indvirkning på miljøet.  

Hvis det vurderes, at forslaget til fredning kan få væsentlig indvirkning på miljøet, anmoder 

fredningsnævnet om, at det oplyses, hvilke forhold, det især anbefales, at der skal lægge vægt på ved 

fredningsnævnets vurdering.  

Fredningsnævnet kan oplyse, at det omhandlede område ikke er en del af eller ligger i nærheden af et 

Natura2000 område. 

Eventuelle bemærkninger og spørgsmål skal sendes til Fredningsnævnet for Fyn c/o Retten i Svendborg, 

Christiansvej 41, 5700 Svendborg pr. mail til fyn@fredningsnaevn.dk eller til den anførte adresse med 

angivelse af fredningsnævnets journalnummer FN-FYN-46-2022.  

Bemærkningerne skal være modtaget senest den 18. april 2023.  

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-46-2022 
Dato: 7. marts 2023 
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Uddybende spørgsmål kan tillige rettes til Danmarks Naturfredningsforening. 

Fredningsnævnet for Fyn indkalder samtidig til offentligt møde den  

28. april 2023 kl. 9:00 i Vejstrup Forsamlingshus, Landevejen 26, 5882 Vejstrup. 

Der vil i forlængelse af mødet blive foretaget besigtigelse i det område, der foreslås fredet. 

På mødet vil der blive redegjort for forslaget, ligesom, der vil blive lejlighed til at kommentere på det og 

stille supplerende spørgsmål. Der vil også blive orienteret om fredningssagens forløb.  

Anni Højmark 

Formand for Fredningsnævnet for Fyn 

 


