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Afgørelse

af

1. oktober 1998

isag FS 44/1997 om fredning af0sterådalen 1 Aalborg kor!lmune.



l.

Den ll. september 1997 modtog fredningsnævnet for Nordjyllands amt fra Aalborg Kommune,

Magistratens 2. afdeling, et forslag til fredning af 0sterådalen fra Over Kæret til Indkildevej i

Aalborg kommune.

Fredningsområdet, der omfatter ca. 100 ha, tilhørende Aalborg kommune, afgrænses mod øst og

syd af motorvejen og motorvejsindføringen langs Gugvej samt Indkildevej, mod vest af

kolonihaveområdet i "Scheelsminde" og jernbanetraceet og mod nord af Over Kæret og den

privatejede Lergravsø.

e Om baggrunden for forslaget er anført, at Østerå, der afvander ca. 123 kvadratkilometer, løber

på hævet havbund fra stenalderhavet mellem bakkedrag, og området udgør en af de i kommunepla-

nen omhandlede "grønne kiler", der skaber forbindelse mellem byområdet og det åbne land. I

forbindelse med en opstemning af Østeråen i forrige århundrede blev åløbet reguleret og inddiget,

og de omliggende enge drænet ved anlæg aflandgrøfter. I 1992 iværksattes et naturgenopretnings-

projekt med det formål at genskabe åens oprindelige forløb med følgende delmål for projektet:

"at fremhæve og understrege de overordnede landskab stræk,

at etablere og genoprette forskellige naturtyper,

at øge tilgængeligheden til området,

at sikre, at den fremtidige pleje sker i overensstemmelse med naturens betingelser,

at der i området etableres en informationsbygning. "

Anlægsarbejdet omfattede følgende hovedopgaver:

"Østeråens østdige blev fjernet og åen forlagt i slyngninger mellem Indkildevej og lergraven,

hvilket har medvirket til at genskabe åløbets oprindelige kvaliteter med en mere alsidig flora, fauna

e og fiskebestand.
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I områdets sydlige del blev etableret 2 mindre, lawandede søer, "Store og Lille Fuglesø", der rar

tilført vand fra 0sterå, når denne ved høj vandstand går over sine bredder.

Langs Østerås vestbred mellem denne og kolonihaverne blev udgravet 3 fugtige områder, der siden

har vist sig at reagere forskelligt på længere tørkeperioder. Områderne har derfor fået forskellige

tlora- og faunasamfund.

Der blev etableret skovplantning langs områdets østgrænse med henblik på at understrege

landskabstrækkene og sløre den tilgrænsede motorvej.

Der blev anlagt stier, broer over Østerå og østre Landgrøft samt en mindre parkeringsplads ved

Indkildevej.

For at forbedre padder og pattedyrs forbindelse med arealer sydpå langs åen blev etableret

faunapassager langs 0sterå under Indkildevej og motorvejen.

Specielt afhensyn til padderne er der etableret et vandhul - en paddesø - på arealet mellem

jernbanen og det opfyldte område, Snarremarken, nord herfor.

Som indledning til ovenstående arbejder blev alle dræn i området afbrudt og drængrøfter kastet

til.

Allerede første sommer viste det sig, at der var behov for et område, hvor hunde kunne få lov til

at løbe frit. Derfor blev der etableret en hegnet "Hundeskov" på ca. 3 ha i den gamle Sydskov.

Umiddelbart nord for "Hundeskoven" er etableret en informationsbygning, der indeholder

udstillings- og foredragslokaler samt en udendørs plancheudstilling."

Ved naturovervågning efter projektets gennemførelse er konstateret en væsentlig stigning i

artsantallet af vilde planter samt ynglende og trækkende fugle.
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Om fonnålet med fredningen er i forslaget anført, at der ved genopretningsprojektet er "skabt

et særdeles attraktivt nærrekreativt område ikke langt fra Aalborgs centrum til gavn for byens

indbyggere, der da også har taget området til sig og bruger 0sterådalen flittigt.

På den baggrund finder Aalborg kommune, at 0sterådalen bør fredes med henblik på at sikre, at

ådalen vedbliver at være et bynært areal til rekreative formål til glæde for byens befolkning

samtidig med, at det på langt sigt sikres, at ådalens nuværende alsidige natur fastholdes i

overensstemmelse med naturgenopretningsprojektets formål."

e Af redegørelsen i forslaget for de planlægningsmæssige og tekniske forhold fremgår:

"Regionplan '93.

0sterådalen er i regionplanen udlagt som naturområde, hvorom gælder, at hensynet til

naturinteresser skal varetages i balance med de øvrige åben land-interesser.

Adalen er for så vidt angår området øst for 0sterå omfattet af regionplanens Vindmøllezone C,

der betegner området som planlægningsområde til lokale vindmølleparker eller enkeltstående

vindmøller.

Kommuneplan 1986.

Østerådalen - øst for 0sterå - var iAalborg kommunes Kommuneplan 1986 beliggende i landzone

uden yderligere planlægningsmæssige bestemmelser. Et mindre areal langs motorvejsindføringen

var dog udlagt i kommuneplanens rarruner til offentlige formål, idrætsplads for Byplanvejens skole.

Arealerne vest for åen var derimod omfattet af kommuneplanens rammedel som to rekreative

områder - kolonihaver og Sydskoven. De tre omtalte rammeområder kunne overføres til byzone

gennem lokalplanlægning.
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I august 1991 vedtog kommunen lokalplan 07-020, Aalborg sydvest området, 0sterå Enge med

tilhørende rammetillæg. Lokalplanens formål var at sikre, at 0sterådalen kunne etableres som et

bynært friluftsområde, at de overordnede landskabstræk bevares, at sikre opretholdelsen af et

ekstensivt plejet område, der udelukkende skulle tilrettelægges med henblik på en friluftsmæssig

anvendelse, at sikre området stor naturmæssig variation som udgangspunkt for naturformidling,

feltobservation, trave- og cykelture m.v. Hele området fastholdtes i landzone.

Tekniske forhold.

e 0sterådalen gennemskæres i nord-sydlig retning af et antal store højspændingsledninger med

udgangspunkt i HEF' s transformerstation "Adalen" umiddelbart nord for området.

Tilsvarende indeholder området vand- og kloakledninger med tilhørende pumpestationer i

områdets østlige del.

Endvidere er områdets østlige del omfattet af støjbyggelinie og vejbyggelinie langs motorvejen og

dennes indføring til Aalborg.

Matr.nr. 26 b og 27 b i den nordlige del af området omfattet af"Sydskoven" er registreret som

affaldsdepot. Nordjyllands amt har tinglyst affaldsdepotets tilstedeværelse med pålæg for den tile enhver tid værende ejer om, at indhente amtsrådets godkendelse at: at ændret anvendelse, herunder

byggeri kan gennemføres uden sundheds- og miljømæssige gener. Indenfor den øvrige del af

området er der ikke kendskab til depoter, som kan indebære en forureningsrisiko for omgivelser-

ne."

Der er i 1971 indgået overenskomst mellem Aalborg kommune, Aalborg havn og DSB om et

stamspor.

Sagens behandling.

Bekendtgørelse om sagens rejsning har været indrykket i Statstidende for den l. oktober 1997 og
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i Aalborg Stiftstidende.

Offentligt møde er afholdt den 5. november 1997.

Sagsrejserne har oplyst, at det har været en betingelse for byrådets fremsættelse af forslaget, at

fredningen ikke måtte være til hinder for etablering af en shuntforbindelse mellem DSB' s

hovedspor og sporet til Grønlandshavnen.

Nordjyllands amt har erklæret at kunne støtte forslaget og har bl.a. henvist til, at regionplan 97e tager hensyn til en styrkelse af arbejdet med de "grønne kiler" i byerne.

Danmarks Naturfredningsforening har tiltrådt forslaget, dog således at kabellægningen af

højspændingsledningerne bør fremskyndes.

Friluftsrådet, Danske Botanisk Forening og Dansk Ornitologisk Forening har støttet forslaget.

Aalborg kommune har frafaldet erstatning og har erklæret at ville forestå og afholde udgifterne

ved plejen i overenstemmeise med plejeplanen.

Efter det offentlige møde har sagsrejserne foretaget visse ændringer af de foreslåede fredningsbe-

stemmelser, og nævnet har afholdt forhandlingsmøde med deltagelse af sagsrejserne, el-selskaberne

og DSB samt Aalborg Havn.

Fredningsnævnet har den 25. februar 1998 meddelt tilladelse til indretning af en naturlegeplads.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet finder, at fredningen - der er erstatningsfri - bør gennemføres i det væsentlige i

overensstemmelse med forslaget for at sikre og forbedre de landskabelige og naturvidenskabelige

værdier i området - der kun delvist består af beskyttede naturtyper - særligt som disse fremtræder

efter den gennemførte naturgenopretning, samt for at sikre de rekreative interesser, herunder
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offentligthedens fortsatte adgang til færdsel og ophold, og områdets karakter af en grøn kile, der

forbinder byområdet med det omgivende åbne land.

Mgrænsningen affredningsområdet, der omfatter ca. 100 ha, fremgår affredningskortet.

. Som følge af det anførte undergives følgende matrike1numre helt eller delvist fredning:

26 b, 27 b, 28 c, del af28 d, 29 Mariendal, Aalborg Jorder,

e 2 b, 2 ID, 2 t, 3 h, 4 i, 4 bp, 5 l, 5 m, 5 em, 5 o, 5 p, 7 a, 7 de, 12 n, del af28, 29 Gug by, Sønder

Tranders, og

33 a, 43, 44 Scheelsminde, Aalborgjorder,

på hvilke matrikulsnumre afgørelsen tinglyses.

Efter at der er opnået enighed mellem de berørte fastsættes følgende
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f r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r:

§ 1.

Fredningens formål:

at sikre og forbedre de biologiske og landskabelige værdier ved drift og pleje af området i

overensstemmelse med en godkendt plan,

at sikre og forbedre de rekreative værdier, herunder sikre offentlighedens adgang under hen-

syntagen til de biologiske værdier,

§ 2.

Terrænændringer

2.1. terrænet må ikke ændres ved afgravning, planering, opfYldning eller lignende.

Dog kan det tillades, at der sker jordarbejde i forbindelse med:

arkæologiske undersøgelser

reparation og omlægning af tekniske ledninger. Omlægning afde eksisterende luft-

ledninger til jordkabler skal ske i traceer som vist på kortbilaget

etablering af jembaneforbindelse

Der skal efterfølgende ske reetablering af vegetationsdækket.
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2.2. Der må ikke foretages dræning eller anden afvanding.

2.3. Der må ikke nedgrave s nye spildevands- og vandledninger.

2.4. 0sterå og Indkildestrømmens løb må ikke udrettes.

§3.

Veje, stier og parkeringspladser.

3.1. Anlæg af nye veje og stier til forbedring af oifentligthedens adgang til området må

kun ske med fredningsnævnet s godkendelse.

3.2. Der kan med fredningsnævnet s godkendelse udlægges arealer til nye eller udvi-

delse af eksisterende parkeringspladser.

§ 4.

Bebyggelse, tekniske anlæg m.v.

4.1. Opførelse af ny bebyggelse eller opstilling af telte, campingvogne, shelters, boder og skure

eller lignende indretninger må ikke finde sted. Der må ikke parkeres jernbanevogne på spo-

rene i området.

4.2. Der må ikke opstilles master, vindmøller, transformerstationer og lignede tekniske anlæg.

e 4.3. Der kan dog med fredningsnævnets godkendelse:
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ske mindre udvidelser af eksisterende bebyggelse,

opføres mindre tekniske anlæg så som pumpehuse og lignende,

opføres mindre bygninger til rekreative formål, så som observationspost, fugletårn og toilet-

bygning,

midlertidigt opstilles telte og skure i forbindelse med reparations- og omIægningsarbejde,

opsættes kreaturhegn og fangfælder i forbindelse med udførelse af naturpleje,

opsættes informations- og vejledningsskilte,

anlægges naturlegeplads,

etableres broer i forbindelse med eksisterende eller nye stiers krydsning afvandIøb,

etableres en shuntforbindelse mellem godssporet og DSB's hovedspor mod syd, samt

ved dette og det eksisterende stamspor etableres nødvendige tekniske anlæg til sikring

af færdsel til fod over sporene.

udlægges yderligere arealer til udvidelse af idrætspladsen for Byplanvejens Skole

i den østlige del af området langs motorvejsindføringen - som vist på kortet.

Udvidelsen er betinget af, at naturlegepladsen nedlægges,

opsættes 4 pæle af 5 m højde monteret med ynglekasser til tårnfa1ke, når de eksi-

sterende kasser nedtages ved nedlæggelse afhøjspændingsmaster.
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§5.

Hensyn til nora~ fauna og landskab

5.1. De i §§ 4.3, 3.1 og 3.2 mulige anlæg, bygninger m.v.skal placeres og udformes

(størrelse, farve- og materialevalg) med størst mulig hensyntagen til områdets flora, fauna og

landskab.

§ 6.

Færdsel og ophold

6.1. Offentligheden har ret til færdsel og ophold i overensstemmelse med lovgivnin-

gens almindelige bestemmelser herom.

Der vil med fredningsnævnets godkendelse kunne fastsættes ordensreglement.

6.2. Der må ikke afvikles større arrangementer så som koncerter, folkemøder og lig-

nende. Der kan dog med ejerens godkendelse afholdes mindre arrangementer, når

disse har en naturlig tilknytning til områdets anvendelse som rekreativt område,

så som naturture og naturformidlingsarrangementer.

6.3. Den respektive myndighed kan tilse, reparere og med fredningsnævnets godken-

delse eventuelt omlægge tekniske anlæg, herunder højspændingsmaster, spilde-

vands- og vandledninger og lignende.
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§ 7.

Drift og pleje

7.1. Aalborg Kommune er ansvarlig for udarbejdelse og gennemførelse af plejeplaner

for området. Aalborg Kommune bekoster vedligeholdelsen afhele det område,

der er omfattet af plejeplanen.

En plejeplan kan først danne grundlag for pleje, når den er godkendt af fred-

ningsnævnet. Plejeplanen skal indeholde retningslinier for de forskellige arealers

drift og pleje. Udgangspunktet for den første plejeplan er den driftaftale, der er

indgået mellem naturgenopretningsprojektets parter. Plejeplan for 1998 er god-

kendt som vedhæftede bilag A.

7.2. Der må ikke anvendes pesticider, gødning eller kemisk ukrudtsbekæmpelse. Dog

må der anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse til bekæmpelse afbjørneklo.

7.3. Som led i plejen af området kan der udsættes kvæg til græsning, men herudover

må der ikke udsættes dyr eller ske fodring af dyr.

Aalborg Kommune må dog i tilfælde af strenge vintre fodre ænder, svaner og

gæs.

7.4. Der må ikke drives sportsfiskeri eller erhvervsmæssigt fiskeri.

7.5. Der må ikke drives jagt på arealerne. Det er dog tilladt at foretage en regulering af

dyr, som er en trussel mod områdets faste bestand af fauna i henhold til bekendt-

gørelse nr. 204 af 17. marts 1997 om vildtskader.

7.6. Vandløbene kan vedligeholdes i overensstemmelse med vandløbslovgivningen.



e 12.

§ 8.

Dispensation

Fredningsnævnet kan meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 fra

ovennævnte bestemmelser, såfremt det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

e Klagevejledning: Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens §43, jfr. § 87, stk. 1, inden 4 uger

påklages til Naturklagenævnet, Frederiksberggade 15, 1360 København K.

Klageberettigede er ejere og brugere af de berørte ejendomme, statslige og kommunale

myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen, enhver der har givet møde for nævnet under

sagen eller fremsat ønske om underretning, samt organisation~r, der må antages at have væsentlig

interesse i sagen.

Holger L. Holm. Sortsøe Jensen. Hans Thomsen.



Bilag A
Til fredningsforslag

2.juli 1998

Plejeplan for Østerådalen 1998

NR OMRlnE PLEJE
1. Kolonihaveengen Høslet sidst i juli, herefter med kreaturer til ca.

1. november
2. Indkildeengen Syd Høslet sidst i juli. En bræmme græs bevares

langs stien
2. Indkildeengen Nord Græsning med kreaturer 1. maj til 1. november
3. Store fuglesø m.m. røres ikke
4. Tørre eng syd for jernbane Høslet eller græsning efter behov. Arealet

bruges som buffer
4. Mellemjernbane og stien Røres ikke
4. Nord for stien Høslet eller græsning efter behov. Arealet

bruges som buffer
5. Trekanten Høslet sidst i juli, herefter græsning med

kreaturer til ca. 1. november.
6. Skovplantning mod øst Ingen pleje i 1998
7. Snarremarken Røres ikke.

Oppumpet areal ,

8. Åsvinget Slås af en gang efter l. september.
9. Våde eng Græsning med kreaturer 1. maj til ca. 1.

november
10. Lergraven. Privat
11. Sydskoven Periodisk udtynding for at skabe en stærk og

varieret skovplantning.
12. Skovsøerne Ingen særlig pleje.

Afhensyn til dyr og fugle skal høslettet på det enkelte område ske fra en side og ikke
hele vejen rundt.

I hele området foretages manuel bekæmpelse af bjørneklo.

Park og Natur
Vesterbro 18, 9000 Aalborg
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Afgørelser - Reg. nr.: 07930.00

Dispensationer i perioden: 04-02-1999 - 12-06-2006
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 90000 Aalborg
Telefon 96 30 7000

MGd:agd i
Skov- 011' Nahrstyrolsen

~ 9 FEB, 1999

Aalborg, den 04.02.99

REG.Hl

e FS 4/1999: Vedr. Østerådalen - bro ved Informationsbygningen.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Aalborg Kommune, Teknisk
Forvaltning, Park og Natur.

Sortsøe Jensen

1'-1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening viAnton Thøger Larsen,Aalborg.
4. Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret.
5. Egon Skjørbæk.
6. Hans Thomsen.

_, 4 ~. ~ • ...., _: I ! •• \
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Dato: 04.02.1999

Aalborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Park og Natur
Vesterbro 18
9000 Aalborg

FS 4/1999: Østerådalen, bro ved Informationsbygningen.

De har den 20. januar 1999 ansøgt om tilladelse til at etablere en træbro (bredbefæstning) ud for
informationsbygningen på matr.nr. 28 d Mariendal, Aalborgjorder, der er omfattet affrednings-
nævnets afgørelse af l. oktober 1998 om 0sterådalen.

Broens etablering er efter det oplyste en følge af publikums adgang til området.

Broen kan ikke etableres i henhold til kendelsen, men fredningsnævnet meddeler hermed
dispensation til det ansøgte som beskrevet i kortbilag og tegninger.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsættes skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke
udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Fre~ningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg 0

Aalborg, den 3. september 2003

FS 66/2003, Deres j.nr. 8-70-51-81-851-0003-03, fiskedag iØsterå-dalen.

Den 28. august 2003 har De forelagt nævnet et opslag fra Aalborg Kommu-
ne om en naturformidlings- og fiskedag den 26. oktober 2003 i 0sterå-dalen,
der er omfattet af fredningsafgørelse af 1. oktober 1998.

Fredningens formål er bl.a. at sikre de rekreative værdier og offentlighedens
adgang. Der er forbud mod sportsfiskeri og erhvervsmæssigt fiskeri.

Under hensyn til, at arrangementet tjener naturformidlingshensyn og under
forudsætning, at fiskeri sker under ansvar af Aalborg Kommune, Park og
Natur og væsentligt har til formål at begrænse en skadelig geddebestand, til-
lades det ansøgte.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Tilladelsen, der til dels er meddelt efter kendelsen, dels efter naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages til naturklagenævnet.

• Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

kopi sesndt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Hans Thomsen
3. Aalborg Kommune, Park og Natur
4. Danmarks Naturfredningsforening
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Anton Thøger Larsen
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Friluftsrådet



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

)(

SCANNEi.'

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 2. september 2003

Modtaget i
Skov~ "';~"il'ahlTlltyrelsen

= 5 SEP. 2003

FS 66/2003, fiskedag i 0sterå-dalen.

Hoslagt fremsendes nævnets afgørelse i ovennævnte sag. Klagevejledningen
fremgår afgørelsen.

Sortsøe Jensen

•

Skov- og Naturst1relsen ')(
J.nr, SN 2001 ~/;? J 'I(.'(~OCC
AI<t. nr, q )Jit.
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• r' ',Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

RE6.Nl

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 15. april 2004

FS 17/2004 - Deres j.nr. 8-70-51-81-851-0002-04, vedrørende 150 kW
jordkabel i Østerådalen.

Den 1. april 2004 har De forelagt nævnet en ansøgning fra NV Net Amba
om nedlægning af et jordkabel i 0sterådalen i forbindelse med nedtagning af
luftkabler.

Nedlægningen sker indenfor området for fredningsnævnets afgørelse af 1.
oktober 1998 om fredning af 0sterådalen.

Da afgørelsen forudsætter nedlægningen og denne sker i det på frednings-
kortet angivne trace, kan nævnet godkende det ansøgte på vilkår, at terrænet
retableres som beskrevet i ansøgningen.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Afgørelsen, der er truffet i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til vi-
dere foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes unden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr.
Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra fred-
ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi til:

7c) 38'.08
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badeusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg Kommune,
Park & Natur,
Postboks 219,
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby.

Aalborg, den 12. juni 2006

•
FS 38/2006: Ansøgning om tilladelse til at udvide drætspladsen belig-
gende indenfor området fredet ved fredningsnævnets kendelse af 1. ok-
tober 1998 om fredning af Østerådalen i Aalborg Kommune.

Ved skrivelse af 15. maj 2006 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse
til at udvide idrætspladsen beliggende i 0sterådalen til brug for yderligere
sikkerheds område i forbindelse med Aalborg Bueskyttelaugs anvendelse af
området.

Fredningsnævnet afholdt den 31. maj 2006 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Udskrift af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Det fremgår af fredningskendelsen, at udvidelse af idrætspladsen kan tilla-
delse mod at den syd for beliggende naturlegeplads indskrænkes tilsvarende.

• Ifølge det fremlagte projekt skulle beplantningsbæltet på ca. 20 meter ved
den sydlige afgrænsning af idrætspladsen fældes og genplantning finde sted
20 meter længere mod syd. Udvidelsen vil medføre fjernelse eller flytning af
2 mindre skure inde i beplantningen samt flytning af2 bord-bænkesæt på
naturlegepladsen. Det oplystes, at det af sikkerhedsmæssige grunde ikke vil-
le være muligt i forbindelse med stævner m.v. at flytte skytterne s ståsted til
den nordlige ende af et asfalteret areal beliggede umiddelbart ud for klubhu-
set beliggende ved idrætspladsens nordligste græsbeklædte område.

Beplantningen mod syd består af en række høje birke-, ahorn, aske- og nålet-
ræer samt selvsået hyben. Idrætspladsen er også på de øvrige sider indram-
met afhøj beplantning.

Nævnet har ikke kunne tillade det ansøgte.

Ved nævnets vurdering er det tillagt betydning, at bevoksningen mod syd
sammen med bevoksningen til de andre sider danner en naturlig afgrænsning
afidrætspladsen samt at det ikke - henset til muligheden for at ændre skyt-
ternes ståsted i forbindelse med de relativt få årlige stævner - ses som en
nødvendighed at udvide idrætspladsen for at opfylde sikkerhedskravene.
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Nævnet har lagt vægt på, at fredningens formål bl.a. er at sikre de rekreative
værdier.

Nævnet har dog ingen indvendinger mod, at hyben- og pilekrattet mod syd-
vest samt 2 selvsåede birke i asfaltbelægningen mod nord fjernes, så længe
den egentlige træbeplantning i afgrænsningen mod naturlegepladsen ikke
berøres.

Afgørelsen er truffet under henvisning til kendelsen og kan inden 4 uger på-
klages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet
til videre foranstaltning.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen .

•
Sortsøe Jensen

•

kopi fremsendes til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Hans Thomsen,
3. Nordjyllands Amt,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturredningsforening vi Anton Thøger Larsen,
6. Skov- og Naturstyrelsen.



Onsdag, den 31. maj 2006 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllnads Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 38/2006:
Ansøgning om tilladelse til at udvide idrætsplads beliggende indenfor
området fredet ved fredningsnævnets kendelse af 1. oktober 1998 om
fredning af Østerådalen i Aalborg Kommune.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Hans
Thomsen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,

For Aalborg Kommune, Park og Natur mødte Else Strøm og Lars Delfs,

• For Danmarks Naturfredningsforening mødte Kaj Kunstmann.

Der fremlagdes :

- skrivelse af 15. maj 2006 med bilag 1 - 2 fra Aalborg Kommune.

Nævnsformanden redegjorde kort for fredningsbestemmelseme, hvorefter
der kan udlægges yderligere arealer til udvidelse af idrætspladsen for By-
planvejens Skole i den østlige del af området langs motorvejsføringen under
forudsætning af, at den syd for beliggende naturlegeplads nedlægges.

Else Strøm redegjorde for projektet, hvorefter idrætspladsen ønskes udvidet
som følge af et krav om udvidet sikkerhedsområde i forbindelse med Aal-
borg Bueskyttelaugs anvendelse af arealerne. Længste skydeafstand er 90
meter hvortil kommer øgede krav til sikkerhedsområde på 50 meter. Be-
plantningen syd for idrætspladsen grænsende til naturlegepladsen umiddel-
bart syd for ønskes derfor fældet, således at genplantning foretages i et bælte
på 20 meter yderligere 20 meter mod syd. Beplantningen består af hybenro-
ser, birk, ahorn, nåletræer og mindre asketræer. Nyplantningen vil nødven-
diggøre fjernelse af2 halvtage midt i eksisterende beplantning og at 2 bord-
bænkesæt på naturlegepladsen flyttes.

Idrætspladsen benyttes blandt andet afbueskyttelauget ved stævner nogle få
gange om året og tillige af Byplanvejens Skole. Naturlegepladsen benyttes af
skolen og dagplejemødre med børn. Der er offentlig adgang til naturlege-
pladsen

Det er vurderingen, at det ikke er muligt af sikkerhedsmæssige grunde at
flytte bueskytternes ståsted til den nordlige del af det asfalterede areal foran
klubhuset ved idrætspladsens sydlige ende.

Såvel amtet som Danmarks Naturfredningsforening var betænkelige ved ud-



"'\" videIsen.

Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme ansøgningen dog såle-
des, at der ikke er indvendinger mod at hyben- og pilebeplantning mod vest i
idrætspladsens sydlige ende fjernes, ligesom 2 selvsåede birke i asfaltbelæg-
ningen ved klubhuset kan fældes.

De rnødende blev orienteret om klageadgangen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjylland,
sydøstlige del,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

NVNetAJS,
Nefovej 50, 2.sal,
9310 Vodskov.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

- 9 JULI 2007

Aalborg, den 5. juli 2007.

Vedr. FS 14/2007:
Ansøgning om tilladelse til at nedlægge jordkabelforbindelser fra stati-
on Ådalen til station Ferslev på arelaer, der er omfattet af frednings-
nævnets kendelse af 1. oktober 1998.

Ved skrivelse af 30. april 2007 har De under Deres j.nr. BV07 -0052 Ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til at etablere 2 jordkabelnedlægninger på are-
aler, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 1. oktober 1998 om
fredning af Østerådalen i Aalborg Kommune.

Fredningsnævnet afholdt den 2. juli 2007 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Det fremgår af fredningskendelsen, at der alene kan foretages terrænændrin-
ger i forbindelse med nedlægning afkabelforbindelser i nærmere angivene
traceere. De nu ansøgte traceer er beliggende udenfor disse arealer. Det er på
tegningsmaterialet nærmere angivet i hvilket omfang, der skal foretages
egentlige gravearbejder og hvor der kan ske styret underboring.

Nævnet besluttede at imødekomme det ansøgte på vilkår, at der fuldstændig
retableres efter aebejdemes færdiggørelse.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr.

Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra fred-
ningsnævnet, og behandlingen bliver først påbegyndt, når gebyret er modta-
get. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.



Carsten Michelsen.

Kopi er fremsendt til :

1. Hanne Thygesen,
2. Erik Drejer,
3. Mljøcenter Aalborg, att. Annemarie Christensen,
4. Aalborg Kommune, Park & Natur,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Laurits Krog,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
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Mandag, den 2. juli 2007 agholdt fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstli-
ge del besigtigelse og forhandling i

FS 14/2007:
Ansøgning om tilladelse til at nedlægge jordkabler fra station Ådalen til
station Ferslev på arealer, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse
af 1. oktober 1998.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Carsten Michelsen, det ministeri-
elt udpegede medlem Hanne Thygesen og det komunalt udpegede medlem
Erik Drej er.

For Miljøcenter Aalborg mødte Annemarie Christensen,

For Aalborg Kommune mødte Lars Delfs Mortensen og Flemming Helsing,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Laurits Krog,

For NV Net A/S mødte Henrik Lund.

Der fremlagdes skrivelse af 30. april 2007 med bilag 1 - 2 fra NV Net A/S.

Nævnsformanden indledte mødet med kort at oplyse om fredningskendel-
sen, at der herefter terrænet ikke må ændre ved afgravning, planering, op-
fyldning eller lignende. dog kan det tillades at der sker jordarbejder i forbin-
delse med omlægning af eksisterende luftledninger til jordkabler, der sker
som vist på kortbilag til kendelsen.

Henrik Lund oplyste om projektet, der er en sanering af 150 KV-ledningerne
i forbindelse med Aalborg- Thrigeforbindelsen, at det i forbindelse med ned-
lægning af 2 luftledninger har vist sig hensigtsmæssigt at nedlægge disse i 2
traceer udenfor de i fredningekendelsen tilladte kabelkorridorer. Nærmere
har det mellem station 6400 og 6700 været den bærende ide, at foruddispo-
nere en eventuel 3. Limfjordsforbindelse og undgå en fornyet flytning af
kablerne i forbindelse hermed. Dertil kommer, at det er ønskeligt mellem
station 7200 og 7400 at tage hensyn til naturen ved krydsning af 0steriands-
grøften. Kun de på materialet med rødt viste spor gennemføres ved opgrav-
ning medens resten foretages ved styret underboring i en dybde af ca. 5 me-
ter eller ca. 3-4 meter i forhold til terræn. Efter end nedlægning af kablerne
retableres fuldstændigt.

Danmarks Naturfredningsforening foreslog en delvis parallelforskydning af
proj ektet ved Indkildevej for derved at berøre fredet område mindst muligt.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte i overenstem-
melse med det ansøgte projekt.

De mødende klagevejledtes.



, .

Sagen sluttet.

Carsten Michelsen.

, '
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Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlige del,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Aalborg Kommune,
Park & Natur,
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby.

Aalborg, den 13. december 2007.

Vedr. FS 30/2007:
Ansøgning om tilladelse til kabellægning af eksisterende 20 kV luftled-
ning over matr.nr. 33 le og 43 Schelsminde, Aalborg Jorder, 29, 28 f og
27 b Mariendal, Aalborg Jorder, der er omfattet af fredningsnævnets
kendelse af 1. oktober 1998 om fredning af Østerådalen i Aalborg Kom-
mune.

Ved skrivelse af27. september 2007 har De på vegne HEF Net AIS frem-
sendt ansøgning om tilladelse til kabellægning i 0sterådalen, jfr. Deres j.nr.
2007-172373.

Fredningsnævnet afholdt den 26. november 2007 besigtigelse og forhand-
ling i sagen. Udskrift af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Det fremgår af fredningskendelsen, at der må nedlægges eksisterende luft-
ledninger i traceer angivet på et bilag til fredningskortet. Der ansøges om ka-
bellægning i videre omfang end der angivet.

Det er under besigtigelsen oplyst, at der kabellægges dels ved hjælp afplov
del ved styret underboring i særligt følsomme områder.

Sagen har været forelagt nævnets tredje medlem.

Under hensyntagen til det fremkomne besluttede nævnet at imødekomme
det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk.l,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
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kopi er fremsendt til :

1. Hanne Thygesen,
2. Kim Johansen,
3. Miljøcenter Aalborg, att Annemarie Christensen,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vI Laurits Krog,
6. Aalborg Kommune,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. HEF Net NS.
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Mandag, den 26. november 2007 afholdt fredningsnævnet for Nordjylland,
sydøstlige del besigtigelse og forhandling i

FS 30/2007:
Ansøgning om tilladelse til kabellægning af eksisterende 20kV luftled-
ning over matr. nr. 33 le og 43 Schelsminde, Aalborg Jorder, 29, 28 f og
27 b Mariendal, Aalborg Jorder, der er omfattet af fredningsnævnets
kendelse af 1. oktober 1998 om fredning af Østerådalen i Aalborg Kom-
mune.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Carsten Michelsen og det kom-
munalt udpegede medlem, Kim Johansen.

For Aalborg Kommune mødte Claus Riber Knudsen og Jette Binau,

For HEF Net NS mødte Hans E. Mikkelsen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Laurits Krog.

Der fremlagdes :

Fremsendelsesskrivelse af27. september 2007 med bilag 1 - 4 samt mailkor-
respondance af 10. og 11. oktober 2007.

Nævnsformanden redegjorde kort for fredningskendelsen, hvorefter der ikke
må foretages terrænændringer, og omlægning af eksisterende luftledninger
til jordkabler skal ske i traceer som vist på kortbilaget.

Hans E. Mikkelsen redegjorde under henvisning til det fremlagte materiale
for området, hvor nedgravning skal ske, hvilket for en dels vedkommende er
på arealer, der ikke fremgår afkortbilaget til fredningskortet. Kablerne vil
blive nedgravet langs med stierne, ca. 1m. inden for stiforløbet. Ved banele-
geme, åbrink m.v. vil nedlægningen ske ved styret underboring, og der vil
ske fuld retablering. Arealerne er ejet af Aalborg Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening havde med bemærkningen om, at man vil
sikre, at åbrinken ikke berøres, ingen bemærkninger til det ansøgte.

Aalborg Kommune havde ingen bemærkninger.

Nævnets 2 medlemmer voterede og oplyste, at de ville kunne imødekomme
det ansøgte, men at sagen skal forelægges nævntes ministerielt udpegede
medlem .
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arsten Michelsen.























Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydostlig del,
Telefon 9868 8461,
Mail: nordjy1landsydfredningsnaevn.dk.

Den 25. august 2015

FN-NJS 30/2015: Ansøgning om forlængelse af tilladelse til etablering
af et vej anlæg ved Indkildevej i Aalborg pi matr. nr. 9r og 5o Gug by,
Sdr. Tranders.

Fredningsnævnet har den 6. maj 2015 fra fa. Rambøll på vegne af Aalborg
Kommune modtaget en ansøgning om forlængelse af fredningsnævnets dis
pensation af 29. oktober 2012 om tilladelse til at etablere et vejanlæg på ma
tr.nr. 9r og 5o Gug by, Sdr. Tranders, der ejes afAalborg Kommune.

Fredningsnævnet bemærker, at sagen er behandlet som sag om ny dispensa
tion.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele ny
dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 1. oktober 1998 om
fredning af Østerådalen i Aalborg Kommune, der har til formål at sikre og
forbedre de biologisk og landskabelig værdier. I konsekvens heraf må terræ
net ikke ændres ved afgravning, opfyldning eller lignende. Jordarbejder kan
kun i undtagelsestilfælde tillades, ligesom anlæg af nye veje og stier i områ
det kun må ske med fredningsnævnets godkendelse.

Under fredningsnævnets besigtigelse den 2. oktober 2012 blev det om pro
jektet oplyst:

“at en udvikling afsåvel E 45 som egnsplanvej er nodvendiggjort afkapaci
tetsproblemer, navnlig ved indfietning til Skalborg, ligesom der er fortsat
byudvikling i universitetsområdet med trafikale problemer ved Universitets-
boulevarden til følge. Endelig har projektet sigte mod det nye sygehus i Aal
borg Øst samt udvikling afdet regionale center i City Syd. Projektet berører
ca. 460 m2 på matr. nr. 5p og 3.570 m2 på matr. nr. 5o. Vejanlægget vil blive
i niveau med det eksisterende motorvejsanlæg, og skræntanlægget vil for
mindskes starrelsesmæssigt ind mod Skalborg. Der udlægges generelt et ar
bejdsareal på 5 meter langs den skitserede linjefaring, og vil efter projektets
afslutning så vidt muligt blive ført tilbage i nuværende tilstand.. Den oprin
deligt projekterede P-Plads er fart uden for det fredede område. Projektets
gennemførelse vil ikke berøre bilag IV-arter ud over sydfiagermusen, der er
almindelig i området og måske lejlighedsvist odderen “.

Fredningsnævnet meddelte dengang dispensation på vilkår, at der beplantes
op mod den kommende cykelsti, så langt fredningen rækker og i samme
bredde som den eksisterende skovbræmme.
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10.
august 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved dommer Torben
Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det
kommunalt udpegede medlem Peter Halgren Madsen. For Aalborg Kommu
ne, Teknisk Forvaltning mødte Jens Christian Uhrenholt, for Danmarks Na
turfredningsforening mødte Steen Birkedal.

Jens Christian Uhrenholt oplyste, at en beskeden forlægning af projektet vil
kunne forekomme i etableringsfasen. Han påviste, at vej anlægget kommer
til at ligge i den yderste del af fredningen og op til et område, der i forvejen
er under anvendelse til forskellige formål.

Ingen havde bemærkninger til den ansøgte om forlængelse af dispensationen
på de tidligere givne vilkår.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen ved østerådalen er en rekreativ fredning, hvis formål er at sikre
områdets drift og pleje samt offentlighedens adgang. Fredningen indeholder
forbud mod afgravning, planering, opfyldning og lignende, hvorfor projektet
kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, såfremt det
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at frednings
nævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et
internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør
af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan øde
lægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der
er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en
dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet, herunder efter sin yderlige
placering i fredningen, ikke vil være i strid med fredningens formål, og
nævnet kan således meddele dispensation på vilkår at der beplantes op mod
den kommende cykelsti, så langt fredningen rækker, og i samme bredde som
den eksisterende skovbræmme.

Klagevej ledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
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• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

En dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Peter Halgren Madsen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Birkedal,
7. Dansk Omitologisk Forening. København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,



Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltningen.

Den 25. november 2015

FN-NJS 38/2015: Ansøgning om tilladelse til etablering af biværksted i
østerådalen i Aalborg

Fredningsnævnet har den 24. august 2015 fra Aalborg Kommune modtaget
ansøgning om tilladelse til at etablere et bygning til biværksted på matr.nr.
28f Mariendal, Aalborg Jorder.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dis
pensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund
Arealerne ved Østerådalen i Aalborg Kommune er omfattet af frednings
nævnets afgørelse af 1. oktober 1998, der har til formål at sikre, at ådalen
vedbliver at være et bynært areal til rekreative formål til glæde for byens be
folkning samtidig med, at det på lang sigt sikres, at ådalens nuværende alsi
dige natur fastholdes i overensstemmelse med naturgenopretningsprojektets
formål. Fredningen indeholder bestemmelse om, at opførelse af ny bebyg
gelse eller opstilling af telte, campingvogne, boder og skure eller lignende
indretninger som udgangspunkt ikke må finde sted. Dog er det tilladt at op
føre mindre bygninger til rekreative formål, såsom observationspost, fugle-
tårn og toiletbygning.

Aalborg Kommune, der er lodsejer, har i ansøgningen anført om formålet, at
dette er at etablere en pædagogisk platform nær ved Infohuset i form af et le
vende miniværksted/ -bilaboratorium, med pædagogisk anlagte aktiviteter,
der giver mulighed for fordybelse i emnet honningbier. Det tilstræbes at
kunne arbejde med honningbier isoleret fra Infohusets øvrige aktiviteter
samtidig med, at der er let adgang til Infohusets toilet og køkken. Nærhed til
Infohuset sikrer desuden mulighed for at tilrettelægge aktiviteter med flere
grupper samtidigt.

Herudover ønskes det at opbevare demonstrations- og undervisningsgrej om
bestøvningsbiologi og honningbier som led i Aalborg Kommunes formid
ling af Østerådalen. I dag opbevares grejet i en grejbank ved Friluftsbadet
(afstanden hertil er godt 5 km). Med etablering af et biværksted vil det eksi
sterende Infohus og bistader komme til at hænge væsentligt bedre sammen.

Biværkstedet anlægges ved flytning og genanvendelse af en eksisterende
træbygning, Store Mosevej 44a, 9310 Vodskov, indenfor det fredede område
i Hammer Bakker. Bygningen flyttes i forbindelse med en nyfredning og op-
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rydning indenfor fredningsområdet i Hammer Bakker.

Bygningen er på 30 m2 og opført med sort træbeklædning med et grundplan
på 805*364 cm og en højde til tagudhæng og 320 til tagryg. Taghældningen
er 25 grader, og taget er beklædt med fibercement bølgeplader. Bygningen er
opført med 30 cm tagudhæng (40 cm inkl. tagrende). Bygningen er delt i to
med indgang fra henholdsvis den ene gavl (dør: 90*200 cm) og henholdsvis
fra en dør i den ene langside.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 16.
november 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden,
dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul
Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren Madsen. For
Aalborg kommune mødte Flemming Helsing og for Danmarks Naturfred
ningsforening mødte Steen Birkedal.

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at huset er relativt stort, men
at man henset til, at det er beliggende i kanten af fredningen ikke vil protes
tere mod etableringen af huset.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Østerådal i Aalborg Kommune er en rekreativ
fredning med bestemmelse om, at der som udgangspunkt ikke må bebygges
eller opføres skure. Dog kan mindre bygninger opføres til rekreative formål.
Det ansøgte kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af natur
beskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dis
pensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet lægger til grund, at etablering af formidlingsbygningen
ved bistaderne er af rekreativ karakter og til gavn for den bredere formidling
i området. Fredningsnævnet kan derfor dispensere til det ansøgte på vilkår,
at formidlingshuset males i brun nuance som det eksisterende formidlings
hus og taget males i mørke neutrale farver i jordfarveskalaen.

Klagevej ledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Milj øklagenævnets hj emmeside www.nmkn.dk.Klagefristen udlø
ber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
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skyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

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 af overskredet klagefrist, manglende klageberet
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, for Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshoring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet.

Torben Bybjerg Nielsen



Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Peter Haigren Madsen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, sagsnr. 20 15-

0503 85,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Steen Birkedal,
7. Dansk Omitologisk Forening, København,
8. Dansk Omitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
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Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydostlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltningen.

Den 25. november 2015

FN-NJS 42/2015: Ansøgning om tilladelse til at opstille containere og
skurvogn i østerådalen.

Fredningsnævnet har den 21. september 2015 fra Aalborg Kommune modta
get en ansøgning om tilladelse til at opsætte vippecontainer til almindelig af
faldshåndtering, en almindelig container til opbevaring af driftsrelateret ma
teriel samt en mobil skurvogn i sommerhalvåret på matr.nr. 28c Mariendal,
Aalborg Jorder.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dis
pensation. Begrundelsen for fredningsnævnets afgørelse fremgår neden for i
afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund
Arealerne ved Østerådalen i Aalborg Kommune er omfattet af frednings
nævnets afgørelse af 1. oktober 1998, der har til formål at sikre, at ådalen
vedbliver at være et bynært areal til rekreative formål til glæde for byens be
folkning samtidig med, at det på lang sigt sikres, at ådalens nuværende alsi
dige natur fastholdes i overensstemmelse med naturgenopretningsprojektets
formål. Fredningen bestemmer, at opførelse af ny bebyggelse eller opstilling
af telte, campingvogne, boder og skure eller lignende indretninger ikke må
finde sted. Dog kan fredningsnævnet meddele dispensation, hvis der er tale
om rekreative formål med anlægget. Det er desuden tilladt at opføre mindre
tekniske anlæg, såsom pumpehuse o. lign., ligesom der midlertidigt må op
stilles telte og skure i forbindelse med reparations- og omlægningsarbejde.

Aalborg Kommune har i ansøgningen om formålet med det ansøgte oplyst,
at containere og skurvogn er målrettet den daglige drift og vedligehold inden
for det stærkt befærdede og meget brugte fredningsområde. Typiske drifts
opgaver er indsamling af affald, tømning af skraldespande, afslåning af ve
getationen samt vedligehold af f.eks. stier, dyrehegninger og infohuset.

Om skurvognen oplyses det, at den anvendes som base og fast mødested for
to medarbejdere, der gennem sommerhalvåret arbejder fast med drift og ple
je inden for fredningsområdet i Østerådalen. I vinterhalvåret fjernes skur-
vognen fra området. Skurvognen ønskes placeret i det nordvestlige hjørne af
et tidligere p-pladsareal.

Om container til materiel oplyses det, at den anvendes til det fornødne mate
riel, f.eks. to arbejdscykler, en lille traktor, plæneklipper, værktøj og redska
ber. Den måler ca. 6 meter i længden, 2,2 meter i bredden og 2,2 meter i høj
den. Den males i jordfarver. Kommunen er indstillet på at etablere et skråtag
på containeren samt etablere en slørende beplantning ud mod den mere åbne
plads. Containeren ønskes placeret i en snæver lysning i det nordvestlige
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hjørne af et tidligere p-pladsareal. Arealet er i dag nedlagt som p-plads og
afspærret med nogle store sten.

Om affaldscontaineren oplyses det, at det er nødvendigt med en lukket con
tainer for at undgå rottegener, hvorfor der ansøges om en vippecontainer.
Containeren måler i længden 4,,3 meter, i bredden 2 meter og i højden 2 me
ter. Den kan males i jordfarver og kan enten placeres let tilgængeligt i for
hold til tømning og samtidig rimeligt diskret af p-plads op mod den tilstø
dende bevoksning eller alternativt placeres mindre praktisk i forhold til drif
ten, men mere skjult, i et hjørne i sammenhæng med materialecontainer og
skurvogn.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 16.
november 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden,
dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul
Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren Madsen. For
Aalborg Kommune mødte Flemming Helsing og for Danmarks Naturfred
ningsforening mødte Steen Birkedal.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen har det udgangspunkt, at opførelse af ny bebyggelse eller opstil
ling af telte, campingvogne, boder og skure eller lignende indretninger ikke
må finde sted. Dog er det tilladt at opføre mindre tekniske anlæg såsom
pumpehuse eller lignende, ligesom der midlertidigt må opstilles telte og sku
re i forbindelse med reparations- og omlægningsarbejde. Det ansøgte kræver
derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet lægger til grund, at de ansøgte tiltag er nødvendige til drift
af det fredede område og kan derfor meddele dispensation til etablering af
skurvogn og materialecontainer i det tidligere p-pladsareals nordvestlige
hjørne på vilkår, at der etableres slørende busket. Endvidere kan der dispen
seres til affaldscontaineren der kan opstilles som ansøgt som vippecontainer
i det eksisterende p-pladsareal. Det er et yderligere vilkår, at såvel skurvogn
som containere males i diskret jordfarveskala.

Klagevej ledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen ud
løber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
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lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetaling kan
ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

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 af overskredet klagefrist, manglende klageberet
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet.

Torben Bybjerg Nielsen



Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Peter Haigren Madsen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, sagsnr. 2015-

0503 85,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Steen Birkedal,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening vi Thorkild Lund,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 25. oktober 2018 

 

FN-NJS-37-2018: Lovliggørelse af afgræsning med får i Østerådalen. 

Fredningsnævnet har den 31. august 2018 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at 

foretage afgræsning med andre dyr end kvæg på matr.nr. 28f og 29 Mariendal Jorder samt del af 33 le, 34b 

og 43 Scheelsminde, Aalborg Jorder, beliggende i Østerådalen i Aalborg Kommune. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 

afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 1. oktober 1998 om fredning af arealer i 

Østerådalen i Aalborg Kommune, der har til formål at sikre og forbedre de biologiske og landskabelige 

værdier ved drift og pleje af området i overensstemmelse med en godkendt plejeplan samt at sikre og 

forbedre de rekreative værdier, herunder sikre offentlighedens adgang under hensyntagen til de biologiske 

værdier. Fredningen har bestemmelse om, at der med fredningsnævnets godkendelse kan opsættes 

kreaturhegn og fangfælder i forbindelse med udførelse af naturpleje. Der er yderligere bestemmelse om, at 

der som led i plejen kan udsættes kvæg til græsning, men derudover må der ikke udsættes dyr eller ske 

fodring af dyr. Der kan ske kemisk ukrudtsbekæmpelse af bjørneklo. 

Aalborg Kommune anfører i sin ansøgning blandt andet, at der allerede for 2-3 år siden er iværksat forsøg 

med afgræsning med får for derved at bekæmpe den invasive art, Kæmpe-Bjørneklo. Aalborg Kommune må 

efter egne vedtagne regler ikke anvende pesticider til denne bekæmpelse, selvom fredningen giver 

mulighed derfor. Der anvendes i dag årligt store ressourcer til bekæmpelsen, men der er ikke tilstrækkelig. 

Kommunen har erfaring for, at afgræsning med får er effektiv og ønsker derfor at udvide mulighederne for 

afgræsning med afgræsning af får, i første række på og i arealerne omkring hundeskoven. 

Da afgræsning også med andre dyr end får er nyttig, herunder med heste, geder, grise eller lignende ønsker 

kommunen en generel dispensation til også denne form for afgræsning. Efter drøftelse meddelte 

ansøgerne, at den endelige ansøgning omfatter afgræsning med får og geder.  

Såfremt fredningsnævnet meddeler den ansøgte dispensation vil det blive nødvendigt med yderligere 

hegning. Hegnet vil være i alt på 1 km. nethegn på robiniepæle. Der vil i så fald blive fremsendt en 

ansøgning herom til nævnet. 
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Aalborg Kommune oplyser, at arealerne ikke er beliggende i Natura2000-område. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. oktober 2018. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede 

medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren Madsen. For Aalborg Kommune 

mødte Lene Larsen og Lars Delfs Mortensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Steen Birkedal. 

På det foreliggende grundlag havde Danmarks Naturfredningsforening ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer i Østerådalen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke 
indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som 
området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i 
alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i 
strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet besluttede at imødekomme ansøgningen om afgræsning ved får eller geder, henset til at 
pleje af arealer er i overensstemmelse med fredningens formål, og idet bemærkes, at der ikke ses at 
foreligge grunde til at antage, at afgræsning med får og geder vil være naturmæssigt mere belastende end 
afgræsning med kvæg. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

http://www.naevneneshus/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
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 (2016-
niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der 
modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 
før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis 
klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

                                                                           

Torben Bybjerg Nielsen 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Peter Halgren Madsen, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Aalborg Kommune, att. Lene Larsen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Birkedal, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

http://www.naevneneshus/
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8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

 

 



 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 6. august 2019 

 

FN-NJS-31-2019: Ansøgning om tilladelse til afdækning af eternit i Østerådalen. 

Fredningsnævnet har den 17. juli 2019 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 

at foretage afdækning af eternit på matr.nr. 41 og 7h Gug By, Sdr. Tranders på en strækning, der ejes 

af Aalborg Kommune. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som formandsbeslutning i medfør af 

forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, idet en dispensation skønnes at være af underordnet 

betydning set i forhold til fredningen. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om 

fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 1. oktober 1998 om fredning af Østerådalen, 

der har til formål at sikre og forbedre de biologiske og landskabelige værdier ved drift og pleje af 

området i overensstemmelse med en godkendt plejeplan og at sikre og forbedre de rekreative værdier, 

herunder sikre offentlighedens adgang under hensyntagen til de biologiske værdier. Fredningen har 

bestemmelser om, at der ikke må foretages ændringer i terrænet ved afgravning, planering, opfyldning 

eller lignende. 

Det fremgår af Aalborg Kommunes ansøgning, at der stedvist i ådalen i de nære omgivelser af en 

trampesti langs Lergraven er begyndt af dukke rester af gamle eternitplader op af jorden. Den præcise 

udstrækning af eternitpladerne kendes ikke, da den høje vegetation gør det svært at se forekomsterne, 

men der er en sandsynlighed for, at de ligger spredt på en 435 meter lang strækning. Arealet er 

beliggende som en smal stribe på 20-45 meter på vestsiden af Lergravssøen mellem Lergravssøen og 

Østerå og strækker sig ca. 100 meter ned syd for søen. 

Kommunen ansøger derfor om at slå vegetationen på strækningen og rydde for vedplanter for at kunne 

se omfanget af eternitpladerne. På de steder, hvor det miljøfarlige affald er begyndt at dukke op, vil 

der blive udlagt fiberdug, og der ønskes påfyldt 25-30 cm jord for at hindre asbestforurening til det 

omgivende miljø samt områdets brugere. Efterfølgende vil det nyudlagte jord blive tilsået med 

græsser, så jordlaget hurtigt etableres og bliver slidstærkt nok til at trampestien kan retableres. 

Endvidere søges der om midlertidigt oplag af jord på et areal i den nordøstlige del af Lergravssøen, 

som er registreret delvist som mose og delvist som eng. 

Kommunen oplyser at projektarealet er beliggende uden for Natura2000-område, og hvor nærmeste 

område er nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Der kan være forekomster af bilag 

IV-arter, navnlig odder, og projektet ikke at have negativ effekt på habitatområdet eller arterne. 
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Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 28. juli 2019 oplyst, at der ikke er bemærkninger til 

det ansøgte, idet bemærkes, at tildækning er at foretrække fremfor afgravning med efterfølgende 

spredning. 

Ansøgningen er bilagt kortmateriale, der viser arbejdsområdet for afdækning af eternit samt 

oplagsområde. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Sønderup Ådal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, 

meddele dispensation til det ansøgte projekt, der af miljømæssige grunde må anses for nødvendigt, 

og som ikke strider imod intentionerne med fredningen. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 
miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
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 (2016-niveau). 



 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist 
for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

                                                             

Torben Bybjerg Nielsen 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Peter Halgren Madsen, 
3. Miljøstyrelsen, Odense, 
4. Aalborg Kommune, sagsnr. 2019-057717, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Birkedal, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 



 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 25. juni 2020 

 

FN-NJS-15-2020: Infoskilt og pejleboring i Østerådalen. 

Fredningsnævnet har den 13. maj 2020 fra Aalborg Forsyning, Kloak A/S modtaget ansøgning om tilladelse 
til midlertidigt at opsætte infoskilt og til at etablere midlertidig pejleboring på matr.nr. 28fc Mariendal, Aal-
borg Jorder, der ejes af Aalborg Kommune. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som en formandsafgørelse, jf. forretningsorden for 
fredningsnævn § 10, stk.5 og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår 
neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 1. oktober 1998 om fredning af arealer i Østerådalen, 
der har til formål at forbedre de biologiske og landskabelige værdier ved drift og pleje i området i overens-
stemmelse med godkendt plan og at sikre og forbedre de rekreative værdier, herunder sikre offentlighedens 
adgang under hensyntagen til de biologiske værdier. Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må æn-
dres i terrænet ved afgravning, planering, opfyldning eller lignende. Der må som udgangspunkt ikke opsættes 
master, vindmøller, transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, men der kan med fredningsnævnets 
tilladelse opføres mindre tekniske anlæg og informations- og vejledningsskilte. 

 

Den blå cirkel er infoskilt og den gule er pejleboring.  

Den 19. maj 2020 ansøgtes om tilladelse til en yderligere pejleboring: 
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Det fremgår af ansøgningen, at der er indhentet tilladelse fra Aalborg Kommune. 

Det ansøgte ønskes opsat i perioden juni 2020 til oktober 2022, hvorefter de fjernes igen og området retab-
leres. 

Det oplyses om baggrunden for det ansøgte, at det skal anvendes i et forskningsprojekt mellem Aalborg Kom-
mune, Aalborg Forsyning, Aalborg Universitet og Niras A/S med henblik på at borgerne i Kærbyområdet kan 
bidrage med at indsamle data iom grundvandsstanden i Østerådalen. Derudover kan projektet medvirke til 
formidling af klimaets påvirkning på grundvandsstanden og samspil mellem grundvand, afløbssystem og 
vandløb. 

Infoskiltet får en størrelse på 122 x 160 cm og med en højde på 200 cm. Materialet bliver vejrbestandigt 
plastik med folie, robinie-stolper som graves ned i 90-100 cm dybde. Pejleboringen får en højde over jorden 
på ca. 100 cm med en dybde til vandspejl på maksimalt 3 meter. Materialet bliver PEHD-rør. 

Fredningsnævnet er fra andre sager bekendt med, at det nærmeste Natura 2000-område Natura 2000-om-
råde nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ligger ca. 6 km nordvest for projektområdet. Ved-
rørende Bilag IV-arter Østerådalen er i dag levested for flere arter af flagermus, samt spidssnudet frø, odder 
og grøn mosaikguldsmed som alle er opført på EU-habitatdirektivets bilag IV og beskyttede efter EU's natur-
beskyttelsesdirektiver.  

Ansøgeren i mail af 19. maj 2020 har erklæret, at projektet ikke har negativ indflydelse på Natura2000. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af den 22. juni 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer i Østerådalen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål.  
 
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke 
indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som 
området er udpeget for.  
 
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan 
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 
3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, herunder om projektets størrelse og tidsmæssige ud-
strækning meddele dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Kla-
gefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekrea-
tive interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
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 (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist 
for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Peter Halgren Madsen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Aalborg Kommune, att. Lars Delfs Mortensen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
12. Aalborg Forsyning, att. Anja Sloth Ziegler. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 7. september 2020 

 

FN-NJS-45-2019: Eldriftstiltag i Østerådalen i Aalborg Kommune. 

Fredningsnævnet har den 12. november 2019 fra Banedanmark ved Niras v/ Gunnild Vølund Vasehus mod-
taget ansøgning om tilladelse til at nedlægge, ombygge og forhøje vejbærende broer over jernbanen gennem 
Østerådalen på matr.nr. 28c og 28f Mariendal, Aalborg Jorder samt etablere midlertidige arbejdspladser i 
projektperioden. Arealerne ejes af Aalborg Kommune. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 1. oktober 1998 om fredning af arealer i Østerådalen, 
der har til formål at forbedre de biologiske og landskabelige værdier ved drift og pleje i området i overens-
stemmelse med godkendt plan og at sikre og forbedre de rekreative værdier, herunder sikre offentlighedens 
adgang under hensyntagen til de biologiske værdier. Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må æn-
dres i terrænet ved afgravning, planering, opfyldning eller lignende. Der må som udgangspunkt ikke opsættes 
master, vindmøller, transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, men der kan med fredningsnævnets 
tilladelse opføres mindre tekniske anlæg og informations- og vejledningsskilte samt telte og skure i forbin-
delse med reparations- og omlægningsarbejder. Den respektive myndighed kan med fredningsnævnets god-
kendelse evt. omlægge tekniske anlæg. 

På fredningstidspunktet var matr.nr. 28f Mariendal, Aalborg Jorder matrikuleret som 28c Mariendal, Aalborg 
Jorder, hvoraf en del blev undergivet fredning. 

 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Der ansøges om at: 

- Broen for stien Mariendal nedlægges og rampen øst for banen fjernes og arealet tilsås med græs. 
Dette berører matr.nr. 28f Mariendal, Aalborg Jorder. En ny og højere rampe etableres på matr.nr. 
28c Aalborg Kommune har i mail af 7. januar 2020 bemærket, at arealet bør efterbehandles under 
størst mulig hensyntagen til de biologiske værdier uden tilsåning med kulturgræsser og bundens 
øverste ca. 30 cm. retableres med næringsfattig jord, sand og grus uden indhold af næringsrig muld-
jord. Herudover bemærkes, at offentlighedens adgang til området fra nord, når broen for Mariendal 
nedlægges, er sikret gennem anlæg af ny stirampe for gående. 
 

- Broen for stien Mariendal erstattes med en ny stirampe for gående øst for jernbanen fra parkerings-
pladsen med tilslutning Over Kæret på matr.nr. 28c Mariendal, Aalborg Jorder. Placering af ramper 
vest for banen er beliggende uden for fredningen. Rampen etableres med en kronekant på 4,5 meter, 
således at der kan etableres en 3 meter bred sti med belægning i asfalt. Aalborg Kommune har vur-
deret, at den ansøgte ny stirampe for gående ligger i fredningsområdets nordlige udkant, imellem en 
befærdet vej (Over Kæret) og parkeringspladsen indenfor fredningen. Fredningsområdets nordøst-
lige del (og dermed det berørte areal) henligger i dag som sumpskov og blandet løvskov og krat på 
fugtig bund. Arealet er af væsentlig biologisk værdi som naturtype i sig selv og som levested for dyr, 
svampe og planter. I kraft af områdets trædække – der har en slørende funktion, har etablering af en 
ny stirampe kun begrænset synlighed indenfor resten af fredningsområdet og vil således kun i be-
grænset grad virke forstyrrende for oplevelsen af de overordnede landskabstræk. Etablering af en ny 
stirampe vil sikre offentlighedens fortsatte adgang til området fra nord, når broen for stien Mariendal 
nedlægges. 

 
- Opstilling af midlertidige arbejdspladser på neden for angivne områder: 

 

Aalborg kommune vurderer at etablering af midlertidige arbejdsarealer vil afskære publikum fra parkering 
indenfor fredningsområdet og dermed afskære kørende fra let adgang til Østerådalen fra nord. 
 
I forbindelse med etablering af midlertidige arbejdsarealer skal der som minimum sikres, at plejemyndighe-
den (Aalborg Kommune) har let adgang fra Over Kæret med køretøjer og maskiner til både informations-
bygningen og resten af fredningsområdet.  Desuden bør der som minimum sikres fortsat adgang til områ-
det for gående og cyklister.  
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Af hensyn til de biologiske værdier i området, bør ved reetablering af vegetationsdækket kun anvendes op-
rindeligt danske, egnskarakteristiske og biotopstypiske træer og buske. 
 
Eldriftsservitut: Der pålægges tre servitutlinjer langs banen for afstandene 10, 14 og 19 m. Servitutten med-
fører at der ikke må være træer langs banen. Det er Banedanmark, der afgør, om et træ har en risiko for at 
vælte og derfor må fældes. I forbindelse med at der pålægges servitut for eldrift skal der fældes 21 rødel på 
matr. nr. 28f fordelt med 9 træer i område 1 og 12 træer i område 2. 

 
 

Det er Aalborg Kommunens vurdering, at træerne tæt på banen indgår i et levende hegn/ trædækket bånd 
langs fredningens vestre afgrænsning.  Træerne er plantet og trærækken har kulturpræg og er uden større 
biologisk værdi.  
 

Om Natura 2000-område anfører kommunen, at det nærmeste Natura 2000-område Natura 2000-område 
nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ligger ca. 6 km nordvest for projektområdet.  
I kraft af den betydelige afstand vurderer det, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, vil kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura 2000-området nr. 15.  

Vedrørende Bilag IV-arter anføres, at Østerådalen er i dag levested for flere arter af flagermus, samt spids-
snudet frø, odder og grøn mosaikguldsmed som alle er opført på EU-habitatdirektivets bilag IV og beskyt-
tede efter EU naturbeskyttelsesdirektiver:  
 

Flagermus 

Det vurderes, at projektet ikke fjerner vigtige ledelinjer i terrænet af betydning for flagermusenes evne til 
at bevæge sig imellem raste- og fourageringsområder, og at projektet ikke medfører væsentlige forstyrrel-
ser af deres sommer og vinteropholdssteder: hulheder, sprækker, spættehuller, løs bark mv. i træer, for-
skellige slags bygninger, kældre og kalkgrubber.  

Odder  

Det vurderes, at projektet ikke forringer levesteder for odder: søer, moser, vandløb og samt bevoksnin-
ger/rørskov omkring disse.  
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Projektområdet ligger indenfor fredningens nordlige del, der er af mindre betydning som levested for odder 
i forhold til fredningens mere uforstyrrede dele. Projektområdet grænser op til tæt bymæssig bebyggelse, 
og er allerede præget af meget persontrafik og forstyrrelse. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke 
medfører nye væsentlige forstyrrelser af dyrene, hverken i anlægsfasen eller efterfølgende.  

Spidssnudet frø 

Arten er først og fremmest afhængige af velegnede ynglevandhuller omgivet af især med udstrakte enge og 
moser omkring hvor de voksne dyr kan fouragerer og raste/ overvintre. Herudover kan især øget trafik 
medfører trafikdrab på padder. 

Det vurderes, at projektet ikke berører vigtige levesteder for spidssnudet frø, og ikke vil medfører trafik-
drab på padder.  

Grøn Mosaikguldsmed  

Det vurderes, at projektet ikke medfører sløjfning, overskygning, næringsstofbelastning, sænket vandstand, 
eller på anden vis væsentlig beskadigelse af artens levesteder: som er solbeskinnede mesotrofe søer, kana-
ler og grøfter med krebseklo.  

Samlet vurdering 

Samlet set vurderes det, at projektet ikke påvirker bilag IV-arter negativt og at projektet ikke påvirker arter 
eller naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget indenfor Natura 2000-områder.  

Ansøger har over for Aalborg Kommunes bemærkninger anført, at der vil blive sikret adgang til det fredede 
område for plejemyndigheden (Aalborg Kommune) samt for gående og cyklister. 

 Miljøstyrelsen har i mail af 23. april 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 14. juli 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte projekt og 
anfører, at den har stor tillid til, at arbejdet med etablering af diverse ramper i forbindelse med ændring af 
færdsel over jernbanen sker med størst mulig hensyntagen til fredningsbestemmelserne for området. 

Friluftsrådet Himmerland- Aalborg har i mail af 24. april 2020 anført blandt andet, at man stiller sig uforstå-
ende over for, at de nye ramper ikke giver adgang for cyklister. Friluftsrådet ser ikke noget til hinder for, at 
den nye rampe – ligesom den gamle – tillader cyklister at benytte dem. Friluftsrådet anbefaler derfor, at 
der gives tilladelse til, at også cyklister kan bruge den nye rampe frem for at skulle cykler en omvej på knap 
1 km. 
  
Ansøger har herover for anført, at der i processen har været en tæt dialog med Aalborg Kommune omkring 
udformning af ramperne. Der har i dialogen været fokus på, at elever fra Vester Mariendal Skole fortsat får 
nem adgang til Østerådalen; kommunen har derfor stillet krav om, at ramperne bliver handicapvenlige og 
egnede for kørestolsbrugere, og Banedanmark har udformet ramperne i henhold til disse krav.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 31. august 2020. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede med-
lem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren Madsen. For Banedanmark v/ Niras 
mødte Carina Olander Rasmussen og Ditte Holst Nielsen. For Aalborg Kommune mødte Flemming Helsing 
og Christian Birk Schmidt. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Martin Sloth Andersen.  
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Ansøgerne oplyste vedrørende fældning af risikotræer, at dette er en konkret vurdering, og at fældningen 
foretages som plukhugst. Nogle steder vil beskæring være tilstrækkelig. 

Herudover oplystes det, at den nyanlagte bro vil blive forsynet med handikapvenlige ramper. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer i Østerådalen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål.  
 
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke 
indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som 
området er udpeget for.  Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 
livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet bemærker, at de påtænkte arbejder er velbegrundede. Nævnet kan herefter, og på bag-
grund af de foreliggende oplysninger, herunder om at projektet er beliggende i yderkanten af fredningsare-
alet, samt at der sker fuld retablering af omgivelserne efter nedtagning af den eksisterende bro, godkende 
det ansøgte projekt, og meddeler således tilladelse til gennemførelse af dette.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Kla-
gefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekrea-
tive interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
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 (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med 

http://www.naevneneshus.dk/
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klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede 
afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises 
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- 
og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med 
afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager 
trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, 
at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, 
herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

                                                                            

Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 
1. Poul Roesen, 
2. Peter Halgren Madsen, 
3. Miljøstyrelsen,  
4. Aalborg Kommune, att. Flemming Helsing, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
12. Banedanmark v/ Niras v/ Gunnild Vølund Vasehus. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   

 

Aalborg, den 8. marts 2021 

 

FN-NJS-4-2021: Ansøgning om tilladelse til opsætning af infoskilt i Østerådalen 

Fredningsnævnet har den 25. februar 2021 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 

til at opstille en informationstavle på matr.nr. 28f Mariendal, Aalborg Jorder., beliggende i Østeråda-

len, der ejes af Aalborg Kommune. 

Fredningsnævnet har efter høring af Danmarks Naturfredningsforening uden besigtigelse truffet en 

skriftlig afgørelse som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 1. oktober 1998 om fredning af arealer i 

Østerådalen, der har til formål: 

- At sikre og forbedre de biologiske og landskabelige værdier ved drift og pleje af området i 

overensstemmelse med en godkendt plan, 

- At sikre og forbedre de rekreative værdier, herunder sikre offentlighedens adgang under hen-

syntagen til de biologiske værdier. 

Fredningen har bestemmelse om, der med fredningsnævnets tilladelse kan opsættes informations- og 

vejskilte. 

Aalborg Kommune oplyser om det ansøgte skilt følgende: 

”… 

Den ønskede informationstavle viser forløbet af de nationale cykelruter Limfjordsruten og Hærvejs-

ruten, der passer ad stierne igennem Østerådal. Herudover er der bl.a. specifik information til cykli-

sten (og andre besøgende) om hvad man kan opleve i Østerådal. Tavlen monteres på sortmalede ege-

træsstolper i stil med nedenstående eksempel (ikke fra Østerådal). Tavlen til Østerådal er ensidig 

(modsat eksemplet). Selve tavlen måler 2 meter i bredden og 1 meter i højden. Selve tavlens bundkant 

monteres i en højde på ca. 0,8 meter over terrænhøjde så den samlede højde bliver ca. 1,8 meter…”. 

Infotavlens udseende og layout anføres at blive med en kortdel og en beskrivelse for Østerådal og 

hvad den besøgende ellers kan opleve i Aalborg og omegn. Tavlen ønskes placeret ved Østerådalens 

Infohus, Der er valgt en placering ved stien, hvor ruterne passerer og op mod en eksisterende bevoks-

ning, således at infotavlen både er synlig, men samtidigt diskret opstillet med en slørende baggrund. 

Neden for eksempel på det ansøgte informationsskilt, som dog bliver ensidigt.  

 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Aalborg Kommune oplyser videre, at nærmeste Natura2000-område er område nr. 15: Halkær Ådal, 

Sønderup Ådal, der ligger ca. 6,5 km nordøst for infohuset i Østerådalen. Det bemærkes, at opsætning 

af et informationsskilt ikke vil påvirke hverken arter eller habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget 

i Natura2000-området eller andre kortlagte habitatnaturtyper. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 26. februar 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte, 

hvis placering findes helt naturlig. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af Østerådalen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i med-

før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 

det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder om udseende samt pla-

cering af det ansøgte i tilknytning til ådalens info-hus meddele dispensation til det ansøgte. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
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Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse 

ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises 

som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet 

af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den 

påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, 

der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog 

ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er 

indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin 

klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales 

dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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         Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Peter Halgren Madsen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Aalborg Kommune, att. Peter Pedersen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friliftsrådet, kreds Aalborg-Himmerland. 
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