
01039.01

Afgørelser - Reg. nr.: 01039.01

Fredningen vedrører: Dronninglund Træer

e Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 14-04-1956

Kendelser

Deklarationer 9 dekl. 1956 - og 1957



FREDNINGSNÆVNET>



Afskrift.

Umatrikulerede arealer af
Dronninglund hovedgård,
Dronninglund sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Hjørring amtsrådskreds.

Undertegnede Hjørring amtsråd på Hjørring amts vejvæsens
vegne freder herved i medfør af § l, stk. 2, i lov om naturfredning
nr. 140 af 7. maj 1937 med bindende vlrkning for nuværende og irem-
tidige vejbestyrelser de på vedhæftede kort over Dronninglund hoved-
gård viste enkeltstående ældre og yngre træer, 17 aske, l bllk, 29
bøge, 6 ege, l elm, l gråpoppel og 15 kastanier,- der står ved lan-
devej nr. 12 Hjallerup - Asaa, enten helt eller næsten helt inde
på vejens areal eller i skellet mellem dette og ejendommen indenfor.

Træerne skal fredes således, at de ingensinde må fældes,
beskæres, topskæres, undergraves eller på anden måde hverken direkte
eller indirekte udsættes for en behandling, der kan føre til dæes
ødelæggelse eller forringelse. Fældning og bes~ing bør kunne finde
sted, når et træ på grund af s~om eller ælde eller af andre
årsager rummer en fare, dog at dette kun kan ske efter anbefaling
af en af nævnet valgt tilsynførende skovrider. Det skal i alle
tilfælde være amtsvejvæsenet tilladt af afskære de grene, der hæn-
ger ud over kørebane eller gangsti, og som er til gene for færdselen.

Endvidere fredes herved med samme virkning de på kortet
viste, med rødt indrammede skovbevoxede mindre arealer i det omfang,
de er inddraget under landevejen. Disse arealer må aldrig afdrive s
og/eller bebygges, men skal henligge i deres naturlige tilstand, dog
at forstmæssige hensyn ikke må tilsidesættes, ligesålidt som fred-
ningen skal være til hinder for, at underskoven på arealerne skæres
ned, således at man opnår den fornødne oversigt i vejudmundinger og
kurver. Hugst m.v. kan dog kun foretages efter udvisning af nævnets
tilsynsførende skovrider. Uanset frednince~skal amtsvejvæsenet have
ret til efter nærmere forhandling med fredningsnævnet at lægge en
kombineret gang- og cyklesti gennem disse skovbevoxede mindre area-
ler i begge sider af vejen, eventuelt et stykke fra selve vejen og
således, at de fredede træer bevares.

Anbringelse af eventuel fremtidig vejbelysning vil alene kunne
ske efter godkendelse af fredningsnævnet og således, at dette kan
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kræve forsyningsledningerne fremført som jordkabler.
For fredningen, der foretases for at sikre landskabelig-

æstetiske værdier, der skønnes af væsentlig betydning for almenheden,
kræves ingen erstatning. De med tilsynet forbundne udgifter er amto-
vejvæsenet udvedkommende.

Påtaleret tilkommer Hjørring amtsråd og fredninr,snævnet for
Hjørring amtsrådskreds, hver for sig eller i forening.

Hjørring amtsråd, den 14. april 1956.
K.O. Møller •
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Afskrift. REG. NR, /~39

Matr. nr. l ~ Dronninglund
hovedgård, Dronninglund sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Hjørring amtsrådskreds.

•

Undertegnede bestyrelse for Dronninglund idrætsforening som
ejer af matr. nr. l ~ Dronninglund hovedgård, Dronninglund so~n, fre-
der herved i medfør af § l, stk. 2, i lov om naturfredning nr. 140
af 7. maj 1937 med bindende virkning for nuværende og fremtidige ejere
af denne ejendom de på samme værende, på vedhæftede kort over terræn
af Dronninglund hovedgård viste 8 store træer: 2 bøge og l eg, der
står ved landevej nr. 12, Hjallerup - Asaa, henholdsvis i skellet mel-
lem vejen og matr. nr. l ~ og næsten helt ude på vejen, l eg ved i-
drætspladsens østlige ~skel og 4 bøge lige nordfor eller i idrætsplad-
sens nordlige skel.

Træerne skal fredes således, at de ingensinde må fældes, be-
skæres, topskæres, undergraves eller på anden måde hverken direkte

----eller indirekte udsættes ror en behandling, der kan føre til deres
ødelæggelse eller forringelse. Fældning og beskæring bør kunne finde
sted, når et træ på grund af sygdom eller æld~e eller af andre årsager
rummer en fare, dog at dette kun kan ske efter anbefaling af en af
nævnet valgt tilsynsførende skovrider. Det skal i alle tilfælde være
amtsvejvæsenet tilladt at afskære de grene~ der hænger ud over køre-
bane eller gangsti, og som er til gene for færdselen.

Der må ikke foretages bebyggelse, herunder opstilling af
boder eller ligende, indenfor en afstand af 15 meter fra stammerne.

For fredningen, der foretages for at sikre landskabelig-
æstetiske værkdier, der skønnes af væsentlig betydning for almenheden,
kræves ingen erstatning. De illedtilsynet forbundne udgifter er besty-
relsen uvedkommende.

Deklarationen vil være at tinglyse på matr. nr. l ~ Dron-
ninglund hovedgård, Dronninglund sogn, dog uden ddgift for foreningen
og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom hen-
vises til tingbogen.

Påtaleret tilkommer bestyrelsen for Dronninglund idrætsforening
og fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskrecls hver for sig eller i
forening.



II

Dronninglund, den IS- april 1956.

Ellgaard Jørgensen.
Bestyrelsen for Dronninglund idrætsforening.

H. Christensen.
Frederik Mortensen.

Børge Briksen.
Karl Kristensen. Jens Carner.
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Afskrift •

Matr. nr. l af Dronninglund
hovedgård, Dronninglund sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Hjørring amtsrådskreds.

F r e d n i n ,T s d e k l a r a t i o n •--------------Q--------------------------

•

Undertegnede bestyrelse for Dronninglund Håndværker- og
Borgerforening som ejer af matr. nr. l af Dronninglund hovedgård,
Dronninglund sogn, freder herved i medfør af § l, stk. 2 i lov om
naturfredning nr. 140 af 7. maj 1937 med bindende virkning for nu-
værende og fremtidige ejere af denne ejendom de på samme værende
på vedhæftede kort over terræn af Dronninglund hovedgård viste yngre
og ældre træer: 13 ake, l birk, 12 bøge or;4 ege, der står nord
for, og 6 bøge, der står syd for landevej nr. 12, Hjallerup - Asaa,
enten helt inde på matr. nr. l af-' i sellet mellem dette matr. nr.
og vejen eller næsten helt inde på denne, l bøg ved det vestlir;e
skel, noget tilbage fra vejen, 2 ege og 5 bør;e lige nord for eller
i Dronninglund idrætsforenings idrætsplads nordlige skel og l eg
ved idrætspladsens østlige skel.

Træerne skal fredes således, at de ingensinde må fældes,
beskæres, topskæres, underr;raves eller på anden måde hverken direkte
eller indirekte udsættes for en behandling, der kan føre til deres
ødelæggelse eller forringelse. Fældning og beskæring bør kunne
finde sted, når et træ på grund af sygdom eller ælde eller af andre
årsager rurrmer en fare, dog at dette kun kan ske efter anbefaling
af en af nævnet valgt tilsynsførende skovrider, Det skal i alle
tilfælde være amtsvejvæsenet tilladt at afskære de grene, der hæn-
ger ud over kørebane eller gangsti, og som er til gene for færdselen.

Der må ikke foretages bebyggelse, herunder opstilling af
boder eller ligenae, indenfor en afstand af 15 meter fra stammerne,
og der skal ved passende udhugnlng i skoven.drages omsorg for, at
de fredede træer ikke kvæles eller skygge s ud af opvoxende ungtræer,

Endvidere freder bestyrelsen herved med samme virkning
de på kortet viste, med rødt indrammede skovbevoxede mindre arealer
af matr. nr. l af nord og syd for landevejen og rundt om idrætsplad-
sen. Disse arealer må aldrig afdrives og/eller bebygges, men skal
henligge i deres naturlige tilstand, dog at fori{smæssige hensyn ikke
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må tilsidesættes, ligesålidt som fredningen skal være til hinder
for, at underskoven på arealerne skæres ned, således at man opnår
den fornødne oversigt i vejudmundKge~ og kurver. Hugst m.v. kan
dog kun foretages efter udvisning af nævnets tilsynsførende skovri-
der. Uanset fredningen skal amtsvejvæsenet have ret til efter nær-
mere forhandling med fredningsnævnet at lægge en kombineret gang- og

disse
cyklesti gennem/skovbevoxede mindre arealer i begge sider af
vejen, eventuelt et stykke fra selve vejen og således, at de fredede
træer bevares.

For fredningen, der foretages for at sikre landskabelig-
æstetiske værdier, der skønneG af væsentlig betydning for almenheden

• kræves ingen erstatning. De med tilsynet forbundne udgifter er be-
styrelsen for Dronninglund håndværker- og borgerforening uvedkommende.

Deklarationen vil være at tinglyse på matr. nr. l af Dronning-
lund hovedgård, Dronninglund sogn, dog uden udgift for foreningen
og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom
henvises til tingbogen.

Påtaleret tilkowner bestyrelsen for Dronninglund håndværker-
og borgerforening og fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds
hver for sig eller i forening.

Dronninglund, den 16. april 1956.
I bestyrelsen for Dronninglund håndværker- og borgerforening.

P. Christensen. Aage R. Christensen. Søndergaard Nielsen.
A.C. Lundø. Grand Jean Jørgensen Koeh. V. Christiansen.
Harald Gregersen. Møller Nielsen. N. Nielsen.
Aage Jensen. Hå'ry Jensen.
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Afskrift.
Umatrikulerede arealer af
Dronninglund hovedgård,
Dronninglund sogn.

REG. f'H? h.39
Anmelder:
Fredningsnævnet for
Hjørring amtsrådskreds.

Undertegnede Dronninglund sogneråd på Dronninglund Kommu-
nes Vejvæsens vegne freder herved i medfør af § l, stk. 2, i lov om
naturfredning nr. 140 af 7. maj 1937 med bindende virkning for nuvæ-
rende og fremtidige vejbestyrelser de på vedhæftede kort over terræn
af Dronninglund Hovedgård viste enkeltstående store træer, der står
ved kommunens biveje nr. 18, "Kirkevejen", og nr. 8, "Dronninggård-
vejenl', enten helt eller næsten helt inde på vejens areal eller i

• skellet mellem dette og ejendommen indenfor, således:
"Kirkevejen": nordsiden: 8 elme, 2 kastanier,

sydsiden: 6 aske, l elm,
"Dronninggårdvejen": østsiden: 5 ~~8k aske, 3 bøge, 6 ege, l elm,

5 kastanier,
vestsiden: 3 aske, 8 bøge, 12 ege, lo elme,

l lind.
Træerne skal fredes således, at de ingensinde ma fældes,

beskæres, topskæres, undergraves eller på anden måde hverken direkte
eller indirekte udsættes for en behandling, der kan føre til deres
ødelæggelse eller forringelse. Fældning og beskæring bør kunne fin-
de sted, når et træ på grund af sygdom eller ælde eller af andre år-
sager rummer en fare, dog at dette kun kan ske efter anbefaling af
en af nævnet valgt tilsynsførende skovriderT Det skal i alle til-
fælde være vejvæsenet tillad~t at afskære de grene, der hænger ud
over kørebane eller gangsti, og som er til gene for færdselen.

Anbringelse af eventuel fremtidig vejbelysning vil alene
kunne ske efter godkendelse af fredningsnævnet og således, at dette
kan kræve forsyningsledningerne fremført som jordkabler.

For fredningen, der foretages for at sikre landskabelig-
æstetiske værdier, der skønnes af væsentlig hetydning for almenheden,
kræves ingen erstatning. De med tilsynet forbundne udgifter er sogne-
rådet uvedkommende.

Påtaleret tilkolnmer sognerådet og Fredningsnævnet for Hjør-

ring amtsrådskreds hver for sig eller i forening.



Dronninglund sogneråd, den 6. juni 1956.

Einer Holst.
Chr. Jensen.
P. Christensen.
Knud Callisen.
Th. Christensen.
Lars Eriksen.

M. Nørgaard.
Chr. Hansen.
Sv. Aa. Nielsen.
Bernhard Ree.
Hans Jensen.
Chr. Laustzen.
Simon Nielsen.

Vald. Larsen.
M. Mortensen.
Otto Jacobsen.
Alexander Jensen.
Th. Aaen.
A. Krogh.

den ll. dec. 1957.
lndført i dagbogen for retten i Sæby,

LYST.
Akt: N 332.

Harald Hansen.
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Anmelder I

,r.'hli naøc.vn.' I"
.BJørr1r-a AmtørådsJaeds.

r r e d n i n ~ ti d e k l a r a t i o ;n !._-

• Undørie~nede ioåseJer ~van llØ~er. Dronn1n&lund. øom ejer at

lI&ir. nr. 1& .Il.coDrdn&lund Hovadgfird, .uronn1~lWl4 ~Ogn, freder herved

1 medtu at § l, at k.2. i lov 0111 nat urfred.n1n,s nr. 140 fd 7. -.1 19'7

med b11ldeladev1rkn.1~ for nuvarende os fremtW1Be ejere at denne eJ-

endom de på SWilAe vau-ende, på vedllæftede kort over ierrl.lll at LronpsDI-

lund Hovedgård visie Jfne;reo~ IIldre treer ; 14 "'ian1e~r.er I , aske-

træer t 5 bØse og l es nord tor landevej nr. 12" Hjallerup - Jaaa.

enten helt 1nåø på malOr. nr. la. eller i "".øllet mellem dette matr. 111".

og vejen. 7 elme 'V'ed Dronninslund kOIllmUlleS offentlige bivej nr. lS,

".urkeveJen", nordfor og Ill.llaten helt inde på vejen. 6 aske, 4 l:tllse,

10 ege, l elm og 5 kastanier øøt for Dronn1nalund kommune. offent11oe

bivej Ilt. e. "Drouniagl WlIiveJen" • os 8 bØge, 12 • .ge o~ l lind ..... ,

for denne vej. enten helt 1~e på na;r. nr. 1& eller 1 akellet melle.

det~e matr. nr. Oø vejen, eller næ8~øn nell; inde på denne.

DerUilov8l' freder je" BOl .. øjer af matr. nr. lå Dromuna11.W4

Hoved,ård l kaa~an1e nord fo~ landevej nr. 12.
tr.erne skal fredeø aUede. , at de 1t\4sena1Zl4e ml feld •••

"aDr •• , 10pøka'N, undergraveø eller pA anden mAde hverken dueb.

eller 1ll.4irek'e ud.ø.'te. tor en behandl1J'lB. der kan tRe 111 4ere.

Øde1Jqae1.e eller torr1n&eløe. ltidnil.l..&oi beekar1na btl' ltwm. t11&4.

a'ed, når et ire på p'UDd. af 81adom eller IdtId. eller at andl'e Ar.aser

I'WlllDU en fare, dOI at dette kun kan ake eftu anbetal1J:l,s at eA at

UV'Det valp t11s1I211tø.ren4e skovrider. Det skal 1 all. 111tll1de ....

ve-1ftøenet 1111a4' at atø"'e de &ren., der .tuID,ser ud over klØr•••



eller aangstl. 08 som e~ til sene fo~ t~dselen.

De~ m4 ikke tore'a&e8 beby&e;eltt8. herwuiet' opøtUl1Jl& af bo-
dØ' eller l1&Den4e. 1D4en:tor en atatatld Ilt 15 uter t~a si&Ølll4rne. eta

der sJæl vecl l?uaen4e w1hU&lUIl& 1 skoven drqeø 0l1l:I0&" tor. at de fr.-

d.e4_ triller lkke kvale. eller skyaseli ud at opvoxeD4e lm&1il'.er.

Ill4v14eze fredea herved med aan.u,e v1rkn1n& de på. kortet vist ••
Zmed rØdt ln4ra~8~. 8kovbevoxeje.~indre ~e~ler at ~&tr.nr. lA hen-

holdsv18 nord 0& syd tor landeveJen oe et ~ind~. areal ,et for Dron-
n1n&l~v.~en. Dias. arealer m~ aldrli ufdriaeu os/allet' beb1~.u.

menskal henl1&&& i deres naturli6e tilstand., doa at forutwusise hen,-

87n lkke ml tUs1cleB18ttcw. liiealllidt 50m frednin&en Bkal vau:e tU

hlnd" fo&, at \U.'llierakoven pi1. arei.~le.;:ne aluø.&eaned, aUedes at .man op-

nar den tornødne overallt 1 veJudu:.und1:nge.r 04i kurver. iiU&8t fIl.V. kan

etos kun toretages ef t 0.( \..ldvi8nir~at r.JaVnet~ \Us)'LWtøronde skovrlder.
\18l18et frodn1n,gen slæl ax:.ttlvejv16ueuet ~ve ret til efter nat"merefor-
hand11ng ma~ frodnir~onwvnet at l~sge en kombineret ~&D&-Ol 01klest1
aennem d. to skovbevox8de mindre arealet' 1 oesse slder at l..aev.~en.
wventuelt et ~tykk. fra selve vejen o. ~åled8B. at de fredede ir.er
bevarea.

Yor tredn1n&en, der to~eta&e~ tor a; sikre landsksbel1s-.ete-
tiske væ.rd1er. der &iklDnnea af vl6øelO.t11~oetydn1.n&for almenheden, kr.-

vea in&en eratatn.1na. De lDed 1Ol1uY118tfOl'bUIUine Ud.~1fter er e"aren

uvedkoml1.ende.

Deklarationen vil være a" 1.1.1~lY8epA m1n forwwnte eJønd.om,
doS uden wie1:t:t fo" mig, o~ Uled ret>pekt at nu ptUlv11endo hlllft.el~er0&

øervitutte&, hvorom henvl~e8 til t1nsbo&sn.
net bewørkes, at en 8~ed:funden skeltoran4rins mellem matr. nr

1& 0& 4S1 Drorw.111~lW14.ioloved.r;årdm.Iii.,hvorom do.eren 1 S.by købeta4 .
ID.V. under '/9 1952 har afglvet erkllB:t1.n& 1 benhold til t lnsl18 Dl 1l&81o.:..

vens t 2}, ~fr. § 22, ~tk.l, endnu ikke er noteret 1 matrlk1ena QO~
.enter.

Ved..Mlttecleko"t viser eJend.omaforholclene før akl1forandr1Da,n.

cl .. JIlMtØ." ,J. aIC.". i50 11?' e\oJl'i' areal" af ma:tr:i nt-4.'·lA mk."I• \'11"'lc-
~ .,

.. cJ.m-. 4&.· ill'~.'UC 14.nt·1ek-me4" ." ..t·: ,~ .. ,. .kO"t7ktVl';J~
'.ilz.cl.....--... :.. ;~ _ .LOr," .~.L, . t. .• "" , , .,:! ""'~.l.'
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AJØarådøkrecla hver fOrr'11" 1 foren1n&•

•aprU 1956.

So HØyer.

Efter bemyndigelse frR landbrugsministeriet som adkomstbe-
rettiget meddeler statens jordlovsudvalg herved tilladelse til ting-
lysnine af foranstående deklarationo

STATmiS JORDLOVSUDVALG, den 28. augo 19560
P.U.V.

:E..Bo

~I. Grumme o

fm.

Undertegnede Dronninglund Menighedsr~d, der er skØdehaver
på matr. nr. lah, meddeler herved samtykke til tinglysningen af n~r-
værende deklaration på dette W2tr. nr.

Dra nningl und, den 15 o september l 956o
DROriNIHGLuND MENIGHEDSHAAD.

Eiler Claussen.
fmd.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nro 70, Sæby kØbstad m.v.
den 180' sep. 1956.

LYST. Tingbog for ~rsø A.4 (3) Akt: skab A.624.
~rs Ø E (Ih)

Harald Hanseno

Genpartens rigtighed bekræftes.
F~ednin8sn~vnet for Hj Ørring Amt srådskreds, d.

'tIJ~rri
t

6. ~ebruar 1957.



sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjør-
ring amtsrådskreds.

Afskrift.
Matr. nr. l h Dronninglund
hovedgård, Dronninglund

~-~-~-~-~_!_~-g-~-~-~-~_!_~-~-~_!_!_~-~-~
Undertegnede menighedsråd for Dronninglund kirke som ejer af

Dronninglund kirkes parkeringsplads, matr. nr. l h Dronninglund ho-
vedgård, Dronninglund sogn, freder herved i medfør af § l, stk. 2 i
lov om naturfredning nr. 140 af 7. maj 1937 med bindende virkning
for nuværende og fremtidige ejere af parkeringspladsen de på samme
værende, på vedhæftede kort over terræn af Dronninglund hovedgård
viste enkeltstående store træer, nemlig
l kastanie og l elm næsten helt inde på "Kirkevejen".

Træerne skal fredes således, at de ingensinde må fældes, beskæ-
res, topskæres, undergraves eller på anden måde hverken dirolcte eller
indirekte udsættes for en behandling, der kan føre til deres ødelæg-
gelse eller forringelse. Fældning og beskæring bør kun finde sted,
når et træ på grund af ~ygdom eller ælde eller af andre årsager rum-
mer en fare, dog at dette kun kan ske efter anbefaling af en af næv-
net valgt tilsynsførende skovrider. Det skal i alle tilfælde være
vejvæsenet tilladt af afskære de grene, der hænger ud over kørebane
eller gangsti, og som er til gene for færdselen.

Der må ikke foretages bebyggelse, herunder opstilling af boder
eller lignende, lndenfor en afstand af 15 meter fra stammerne.

Por fredningen, der foretages for at sikre landskabelig-æste-
tiske værdier, der skønnes af væsentlig betydning for almenheden,
kræves ingen erstatning. De med tilsynet forbundne udgifter er menig-
hedrådet uQvedkommende.

Deklarationen vil være at tinglyse på matr. nr. l h, dog uden
udgift for menighedsrådet og med respekt af nu påhvilende hæftelser
og servitutter, hvorom henvises til tingbogen.

Påtaleret tilkommer menighedsrådet, provstiudvalget for Dronning-
lund herred og fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds hver for sig
eller i forening.

Dronninglund, august - september 1957.
Eiler Clausen. Emil Andersen. Hans Kjeldsen.
Chr. Andreasen. Niels Uhr. Nielsen. Jens Chr. Christensen.



Martin Hansen. H.O. Hansen. Sv. Hanghø j •

C.H. Daugbjerg.
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Afskrift.
Matr. nr. 4 ~ og 4 Q Dronninglund
hovedgård, Dronninglund sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjør-
ring amtsrådskreds.

Undertegnede proprietær Chr. 1. Honum, 0stermølle, Dronning-
lund, som ejer af matr. nr. 4 ~ og 4 Q Dronninglund hovedgård,
Dronninglund sogn, freder herved i medfør af § l, stk. 2, i lov om
naturfredning nr. 140 af 7. maj 1937 med bindende virkning for
mig og fremtidige ejere af denne ejendom de på vedhæftede kort
over terræn af Dronninglund hovedgård viste 4 enkeltstående, sto-
re bøge, der står på landevej nr. 12, Hjallerup - Asaa, udfor
ejendommen, men til hvilke jeg har forbeholdt mig ejendomsretten
ved overdragelsen af det areal, på hvilket de står, til Hjørring
Amtsvejvæsen.

Træerne skal fredes således, at de ingensinde må fældes, be-
skæres, topskæres, undergraves eller på anden måde hverken direk-
te eller indirekte udsættes for en behandling, ~er kan føre til
deres ødelæggelse eller forringelse. Fældning og beskæring bør
kunne finde sted, når et træ på grund af sygdom eller ælde eller
af andre iirsager rummer en fare~, dog at dette kun kan ske efter
anbefaling af en af nævnet valgt tilsynsførende skovrider. Det

• skal i alle tilfælde amtsvejvæsenet tilladt at afskære devære
grene, der hænger ud over kørebane eller gangsti, og som er til
gene for færdselen. Der må ikke foretages bebyggelse, herunder
opstilling af boder eller lignende, indenfor en afstand af 15 m
fra stammerne.

Endvidere fredes med samme virkning det på kortet viste
med rødt indrammede mindre areal af matr. nr. 4 ~ syd for lande-
vejen. Dette areal må aldrig afdrives og/eller bebygges, men skal
henligge i dets naturlige tilstand, dog at forstmæssige hensyn ik-
ke må tilsidesættes, ligesålidt som fredningen skal være til hinder
for, at underskoven på arealet skæres ned, således at man opnår
den fornødne oversigt i vejudmunding og kurver. Hugst m.v. kan
dog kun foretages efter udvisning af nævnets tilsynsførende skovri-
der. ~lredningen skal heller ikke være til hinder for, at amtsve jvæ-
senet efter nærmere forhandling med fredningsnævnet - og hvis fornø-



den ret hertil iøvrigt er opnået - lægger en kombineret gang- og
cyklesti gennem arealet, eventuelt et stykke fra selve vejen.

For fredningen, der foretages for at sikre landskeabe~ige
æstetiske værdier, der skønnes af væsentlig betydning for almenhe-
den, kræves ingen erstatning.

Deklarationen vil være at tinglyse på min fornævnte ejendom,
dog uden udgift for mig og med respekt af nu påhvilende hæftelser
og servitutter, hvorom henvises til tingbogen.

Det bemærkes, at en stedfunden skelforandrine mellem matr. nr.
l a og 4 ~ Dronninglund hovedgård m.m., hvorom dommeren i Sæhy køb-
stad m.v. under 3/9 1':)52}-Jarafgivet erklæring i henhold til ting-
lysningslovens § 23, jfr. § 22, stk. l, endnu ikke er noteret i
matriklens dokumenter.

Vedhæftede kort viser ejendomsforholdene før skelforandringen.
Jeg er bekendt med, at der på matr. nr. l ~ tinglyses frednings-
bestemmelser, der pålægger et 750 m2 stort areal, som ved skelfor-
andringen tilgår matr. nr. 4 ~, de samme fredningsbestemmelser so~
det foran beskrevne areal af matr. nr. 4 a.

Påtaleret tilkommer ejeren, Hjørrinc; amtsradskreds og fred-
ningsnævnet for Hjørring arntsrådskreds hvor fol' sig.

Dronninglund, den 17. september 1957.
Chr. 1. Honum.

Til vitterlighed:
Gustav Barfod, landinspektør, Dronninglund,
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Harald Høgsbro.

Indført i dagbogen for retten i Sæby,
den 18. Okt. 1957.

LYST. Akt: N. 2.
Harald Hansen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   
 

 

                                                                                                                                                   Den 20. december 2016 

FN-NJN-50-2016: Byportal i Brønderslev 

Fredningsnævnet har den 14. september 2016 fra Brønderslev Kommune modtaget ansøgning om 
tilladelse til at etablere en byportal på matr.nr. 7000c Dronninglund Hgd., Dronninglund, 
beliggende i krydset ved Slotsgade og Søndervangsvej i Brønderslev. Ansøgningen er indsendt af 
Dronninglund Borgerforening. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation til en del af det 
ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af fredningsdeklaration af 18. september 1956 om fredning af Dronninglund 
Træer, der har til formål at frede træer af typen kastanietræer, asketræer, bøge, eg og elm samt lind, 
med bestemmelse om, at de aldrig må fældes, beskæres, topskæres undergraves eller på anden måde 
hverken direkte eller indirekte udsættes for en behandling, der kan føre til deres forringelse eller 
ødelæggelse. Der er nærmere bestemmelse om, hvordan fældning i særlige tilfælde skal foregå. 
Herudover er der bestemmelse om, at der ikke må foretages bebyggelse, herunder opstilles boder 
eller lignende inden for en afstand af 15 meter fra stammerne, og der skal ved passende lejligheder 
ved passende udhugning i skoven drages omsorg for, at de fredede træer ikke kvæles eller skygges 
ud af opvoksende ungtræer. 
 
Inden for nærmere angivne arealer, herunder det ansøgte for etablering af byport, skal disse arealer 
henligge i deres naturlige tilstand, hvor skoven ikke må fældes for stedse, men samtidig må forst- 
mæssige hensyn ikke tilsidesættes og underskoven gerne beskæres, når det er påkrævet ved 
vejudmundinger, kurver mv. af hensyn til oversigtsforhold.  
 
Rækkevidden af fredningsdeklarationen for vejens udstyr angives efter kommunens vurdering f.eks. 
i deklarationen for umatrikulerede arealer under Dronninglund Hovedgård, Dronninglund Sogn. 
med registreringsnr.1039 underskrevet 14. april 1956 af Hjørring Amtsråd: 
 
”Anbringelse af eventuel fremtidig vejbelysning vil alene kunne ske efter godkendelse af frednings- 
nævnet og således, at dette kan kræve forsyningsledningerne fremført som jordkabler”. 
 
Dronninglund Kommune har fremsendt en primær og sekundær ansøgning. 
 
Om det primære ansøgning er oplyst, at byportalen vil blive ca. 2,80 m bred og 2 m høj i fredningen 
langs Slotsgade i det sydvestlige hjørne af krydset mellem Slotsgade og Søndervangsvej.  Der er i 
forhold til oprindelig ansøgning, af Vejmyndigheden i Brønderslev Kommune foretaget en mindre 
korrektion af beliggenheden af det ansøgte for at kunne opnå frie oversigtslinjer og fri udsigt til  
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eksisterende vejvisningstavler ved Søndervangsvej. Byportalen ansøges derfor placeret min. 5,75 m 
fra Slotsgades kørebanekant. Såfremt byportalen placeres som vist på et medsendt kortbilag, kan 
der opnås en afstand til eksisterende bøgetræ på 5,50 m. Der vil være behov for en terrænregulering 
under 1 m til etablering af byportalen, da denne søges placeret i niveau med vejens kantsten. 
 
Den ansøgte byportal er ifølge ansøgningen opført i opmurede søjler med inspiration fra indgangs- 
porten til Dronninglund Slot samt en rustfri stålplade imellem med udskæringer med relationer til 
til Dronninglund og Eventyrstien, der er en lokal, nyetableret sti mellem slot og by. Vedhæftet by- 
portalens nederste del ansøges om et udskiftbart banner med f.eks. ”Revy”, så der kan sættes banner 
op en gang imellem ved byfester og lign, og altså ikke noget der er permanent. Flere af byens fore- 
ninger har ifølge ansøger efterspurgt en løsning, hvor arrangementer kan synliggøres. 
 
Foran byportalen er der tiltænkt nogle planter/blomster f.eks. som kommunens 
"logo"/kommunevåben placeret i et skrånende plan etableret via mindre terrænregulering. 
Beplantning i bedet kan udskiftes efter behov. Højden af portalens underste del tænkes i niveau med 
vejens kantsten, således at den samlede højde efter nyreguleret terræn bliver 2 m. Byportalen ønskes 
belyst på selve portalens udstyr med LED-pærer tilsluttet gadebelysning. Samtidig ønskes de 
nærmeste træer belyst med up-lights der oplyser lidt af trækronerne. Belysningen vil ske i det 
tidsrum som den øvrige gadebelysning er tændt, idet portalen tilkobles samme automatik. 
 
Om den sekundære ansøgning er det oplyst, at projektet er lig ovenstående ansøgning men 
modificeret med følgende: 
- uden reklamering dvs. ingen undertavle med f.eks. ”Revy” eller lignende og modifikation af 
  teksten til alene at bære bynavnet ”Dronninglund” og ikke ”Velkommen til Dronninglund”  
- med eller uden belysning af portal og træer mv. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. december 2016. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Otto Ziegler. For 
Brønderslev Kommune mødte Keld Koustrup Sørensen. For Danmarks Naturfredningsforening 
mødte Lars Schønberg-Hemme. For Dronninglund Borgerforening mødte Allan Danielsen og Peter 
Schmidt. For Dronninglund Turistforening mødte Karen Axen. 

Keld Koustrup Sørensen bemærkede, at kommunen skal håndhæve naturbeskyttelseslovens § 21 om 
reklameskiltning i det åbne land. Det primært ansøgte projekt vurderes umiddelbart at stride mod 
den pågældende bestemmelse, som ikke giver mulighed for at meddele dispensation. Det er 
kommunen, som står som ejer af vejarealet. 

Brønderslev Kommune er i øvrigt positiv over for projektet. 

Turistforeningen tilkendegav, at det ville være godt for byen, at der gives mulighed for skiltning 
med arrangementer. 

Danmarks Naturfredningsforening protesterede mod det ansøgte i sin helhed og anførte, at 
indkørslen til Dronninglund by er smukt skovpræget. Der er i forvejen en række færdselsbetingede 
skilte ind mod byen. Folk, der kommer til byen er ikke i tvivl om, at de kommer til Dronninglund. 
Al unødig skiltning bør undgås. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen Dronninglund Træer 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. 

Fredningsnævnet må under hensyn til de landskabsæstetiske værdier, som fredningen må antages at 
skulle varetage, meddele afslag for så vidt angår den primære ansøgning. Fredningsnævnet kan 
derimod meddele dispensation til det sekundære projekt, hvor byportalen er renset for en tekst, som 
har et reklamemæssigt indhold. Det sekundære projekt indebærer en mindre terrænregulering med 
et skrånende plan, der kan beplantes, samt belysning. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 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 Natur- og 
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 
Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og 
Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 

http://www.nmkn/
http://www.nmkn/
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Natur- og Miljøklagenævnet 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 klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet 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. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Otto Ziegler, 
3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, København, 
4. Brønderslev Kommune, sagsnr. 05.14.08-GO1-27-16, 
5. Brønderslev Kommune, att. Asger Nielsen, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening v/ Lars Schønberg-Hemme, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
11. Dronninglund Borgerforening v/ Allan Danielsen, 
12. Dronninglund Turistforening v/ Karen Axen. 

 



Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Brønderslev Kommune 

 

 

                                                                                                                                        Aalborg, den 9.  februar 2017 

 

FN-NJN-45-2016:Kiosk og toilet i Brønderslev 

Fredningsnævnet har den 13. september 2016 fra Brønderslev Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 

til at etablere en tilbygning til eksisterende iskiosk på matr.nr. 1af  Dronninglund Hgd., Dronninglund, 

beliggende Slotsgade 9B, 9330 Dronninglund. Ansøgningen er indsendt af Dronninglund Borgerforening. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af deklaration af 21. april 1956 om fredning af Dronninglund Træer, der har til formål 

sikre landskabelig-æstetiske værdier, der skønnes af væsentlig betydning for almenheden samt med 

bestemmelse om, at flere træer af typen kastanietræer, asketræer, bøge, eg og elm samt lind aldrig må fældes, 

beskæres, topskæres, undergraves eller på anden måde hverken direkte eller indirekte udsættes for en 

behandling, der kan føre til deres forringelse eller ødelæggelse. Der er nærmere bestemmelse om, hvordan 

fældning i særlige tilfælde skal foregå. Herudover er der bestemmelse om, at der ikke må foretages 

bebyggelse, herunder opstilles boder eller lignende inden for en afstand af 15 meter fra stammerne, og der 

skal ved passende lejligheder ved passende udhugning i skoven drages omsorg for, at de fredede træer ikke 

kvæles eller skygges ud af opvoksende ungtræer. 

Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende kiosk – Skovkiosken - renoveres og udvides med et 

offentligt toilet. Som begrundelse for det ansøgte anføres, at Naturparken, der er en bynær skov på ca. 26 ha, 

hvor kiosken er beliggende, sammen med et kommunalt ejet græsareal på ca. 2 ha kaldet ”Den grønne Oase”, 

udgør et flittigt benyttet rekreativt område, hvor der er etableret mange forskellige aktivitetsmuligheder for 

borgerne. Efter etablering af en bålhytte i ”Den grønne Oase” benyttes arealerne blandt andet til 

fodboldturneringer, børnefødselsdage og af skoler. Det er derfor blevet vigtigt, at der er toiletmuligheder på 

stedet, herunder handicaptoilet. Tilbygningen oplyses at blive på 14.3 m
2 
med en ny udvendig 

træbeklædning. 

Brønderslev Kommune har oplyst, at det nærmeste Natura 2000 område er Habitat område H14 Ålborgbugt, 

Randers Fjord og Mariager Fjord/Fuglebeskyttelsesområde H2 Ålborg Bugt, nordlige del, som er beliggende 

ca. 8 km fra tilbygningen. Det vurderes, at tilbygningen ikke har nogen betydning for Natura 2000 området 
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eller de arter/naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget.  Kommunen vurderer heller ikke, at projektet vil 

påvirke arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. 

Besigtigelse 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. december 2016. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage 

Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Otto Ziegler. For Brønderslev Kommune mødte Keld 

Koustrup Sørensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Lars Schønberg-Hemme. For 

Dronninglund Borgerforening mødte Allan Danielsen og Peter Schmidt. For Dronninglund Turistforening 

mødte Karen Axen.  

Ansøgerne oplyste supplerende, at udvidelsen vil være på ca. 6,2 x 2,3 m på bagsiden af kiosken og væk fra 

vejen. Det vil ikke blive nødvendigt at fælde træer. Taget bliver fladt og hele kiosken forsynes med samme 

sorte listepaptag. 

Keld Koustrup Sørensen bemærkede, at kun enkelte udvalgte træer er omfattet af fredningsdeklarationen, 

hvorfor den påtænkte udvidelse af kiosken ikke være i konflikt med 15-meter-begrænsningen i 

deklarationen. 

Danmarks Naturfredningsforening havde henset til formålet med udvidelsen ingen bemærkninger. 

Fredningsnævnet voterede og tilkendegav, at et flertal i nævnet er stemt for, at hele bygningen inklusive 

tilbygningen forsynes med en tagkonstruktion i form af sadeltag, hvor en del af det eksisterende pyramidetag 

set fra vejen indgår.  På den måde undgås det flade tag over tilbygningen. 

På denne baggrund ønskede nævnet sagen udsat til fortsat votering, således at ansøgerne fremsender 

facadetegninger dels for så vidt angår det fremsendte forslag med fladt tag, dels med nævnets forslag med 

tagopbygning med sadeltag. 

Det samlede nævn tilkendegav som et vilkår, at træbeklædningen males i jordfarveskalaen, herunder 

svenskrød svarende til farven på det nærliggende tennisklubhus. 

Materiale modtaget efter besigtigelsen 

Fredningsnævnet har den 17. januar 2017 fra Brønderslev Kommune modtaget supplerende materiale fra 

Dronninglund Borgerforening. Det fremgår af en planskitse, at tilbygningen dels skal anvendes til et 

handicaptoilet og dels til et lager til brug for kiosken.  Der ansøges nu også om en modificeret 

tagkonstruktion med hældning tilpasset eksisterende bygning, således som tilkendegivet fra nævnets side.  

Brønderslev Kommune kan uanset den oplyste ændring af tilbygningens anvendelse anbefale det ansøgte.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen indeholdt i deklaration af 21. april 1956 om fredning af Dronninglund Træer 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. 

På baggrund af de nu foreliggende oplysninger kan fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte 

projekt, idet der stilles vilkår om, at hele bygningen forsynes med en modificeret tagkonstruktion tilpasset 

den eksisterende bygning, således som tilkendegivet af nævnet under besigtigelsen, og vilkår om, at der 

anvendes de samme materialer og farver som den eksisterende bygning.    

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 Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Miljø- 

og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- 

og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 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. 

http://www.nmkn/
http://www.nmkn/


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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Otto Ziegler 

3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, København, 

4. Brønderslev Kommune, sagsnr. 05.14.08-GO1-27-16, 

5. Brønderslev Kommune, att. Asger Nielsen, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening v/ Lars Schønberg-Hemme, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

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

11. Dronninglund Borgerforening v/ Allan Danielsen, 

12. Dronninglund Turistforening ved Karen Axen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Dronninglund Kommune

Den 14. august 2018

FN-NJN-27-2018: Fældning af et træ i Dronninglund.

Fredningsnævnet har den 4. april 2018 fra Dronninglund Kommune modtaget ansøgning om 
dispensation til at foretage fældning af et træ på matr. nr. 1af Dronninglund Hovedgaard ud for 
skovkiosken på Slotsgade nr. 9b, Dronninglund, hvilket areal ejes af Dronninglund Borgerforening.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealet besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 14. april 1956 om fredning af Dronninglund 
Træer, der har bestemmelse om, at træerne ingen sinde må fældes, beskæres, topskæres, 
undergraves eller på anden måde hverken direkte eller indirekte udsættes for en behandling, der kan 
føre til deres ødelæggelse eller forringelse.  Fældning og beskæring bør kun finde sted, når et træ på 
grund af sygdom eller ælde eller andre årsager rummer en fare eller kan være til gene for færdslen. 
Dog kan dette kun ske efter anbefaling af en af nævnet valgt tilsynsførende skovrider.

Dronninglund Kommune har om det ansøgte oplyst, at det drejer sig om et 2-stammet bøgetræ, som 
er ved at rive sig fra hinanden. Kommunen vurderer derfor, at det udgør en sikkerhedsrisiko for 
trafikanter på Slotsgade samt publikum i skoven at have det stående og anmoder om fældning af 
træet, der står ved indkørslen til skovkiosken.

I mail af 16. maj 2018 har kommunen bl.a. anført, at det anbefales fredningsnævnet at overveje 
følgende:

 Tilladelse til fældning af den ene eller begge tvejere på grund af angreb af kulsvamp. Hvis 
det under fældning af den ene stamme viser sig, at angrebet er så stort at den anden stamme 
også er stærkt angrebet, kan denne også fældes. Tilladelsen kan derfor til eksempel gives 
under forudsætning af, at fældningsarbejdet tilses af kommunens skov- og 
landskabsingeniør eller af en uafhængigt udpeget forstfuldmægtig.

 Tilladelse til fældning kan ske på vilkår eller anbefaling om genplantning og pleje af 
passende træer til erstatning for det fældede træ for at bevare fredningens intention og det 
smukke skovbillede og  indkørsel til Dronninglund by og slot.

 Tilladelse til fældning kan ske på vilkår eller med anbefaling om, at den fældede vedmasse 
efterlades til naturligt henfald i nærliggende skovbund, da en høj biodiversitet er afhængig af 
nedbrydningsorganismer af svampe, insekter og fugle, som ellers ikke vil være til stede, hvis 
vedmassen fjernes.
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Dronninglund Kommune har yderligere i mail af 13. juni 2018 anført, at der ikke er synlige 
redehuller i træerne. Den hulhed, der er opstået mellem tvejerne, er undersøgt for forekomst af 
f.eks. flagermus. Der var imidlertid edderkoppespind omkring hulheden, så der vurderes ikke at 
være aktivitet heri i form af flagermus. 

Miljøstyrelsen har henledt opmærksomheden på, at hule træer og træer med spættehuller ikke må 
fældes i perioden 1. november til 31. august.

Fredningsnævnets behandling af sagen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. juli 2018. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Per Therkildsen og det kommunalt udpegede medlem Jens Gudiksen. For Dronninglund Kommune 
mødte Thomas Mellergaard. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Lars Schønberg-Hemme. 
For Friluftsrådet mødte Thomas Jensen.

Det kunne ved selvsyn konstateres, at træet er råddent og delvist gået ud. Der er tale om et risikotræ 
med en meget begrænset levetid, og som kan være til fare for gående og kørende færdsel. 

Borgerforeningen har bedt kommunen om at fælde træet.

Dronninglund Kommune v/ Thomas Mellergaard, som er forstkyndig,  tilkendegav,  at træet udgør 
en sådan risiko, at det bør fældes hurtigst muligt. Begge tvejere er angrebet af kulsvamp.

Såvel Danmarks Naturfredningsforening som Friluftsrådet tilkendegav, at træet udgør en sådan 
risiko, at træet bør fældes i sin helhed. Fældningen bør tillades med vilkår om genplantning, og om 
at vedmassen placeres på et passende sted væk fra parkeringspladsen efter aftale med 
Borgerforeningen, som er ejer af arealerne.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Dronninglund træer 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 oplysning lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger om træets status og den risiko, som træet 
udgør for gående og kørende færdsel, meddele dispensation til fældning af træet i sin helhed. Der 
fastsættes et vilkår om genplantning af et bøgetræ, og et vilkår om, at den fældede vedmasse 
efterlades til naturligt henfald i nærliggende skovbund efter nærmere aftale med Borgerforeningen.

Klagevejledning
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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.
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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.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Per Therkildsen,
2. Jens Gudiksen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Brønderslev Kommune, att. Thomas Mellergaard
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Lars Schønberg-Hemme,
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 Vendsyssel,
12. Borgerforeningen i Dronninglund, v/ formand Allan Danielsen.



Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

telefon 9968 8461

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Brønderslev Kommune

                                                                                                                    Aalborg, den 28. april 2019

FN-NJN-21-2019: Fældning af 3 træer i Dronninglund.

Fredningsnævnet har den 14. marts 2019 fra Dronninglund Borgerforening modtaget ansøgning om 
dispensation til at foretage fældning af et træ på matr. nr. 1af Dronninglund Hovedgaard, 
Dronninglund, ud for iskiosken på Slotsgade nr. 9b, Dronninglund, hvilket areal ejes af 
Dronninglund Borgerforening.

Fredningsnævnet har den 25. marts 2019 fra Brønderslev Kommune endvidere modtaget en 
ansøgning om fældning af 2 træer placeret i det sydøstlige hjørne af matr. nr.1bk Dronninglund 
Hovedgaard, Dronninglund. 

Det er under sagens behandling oplyst, at alle 3 træer er gået ud eller næsten gået ud. Det er også 
oplyst, at der for alle træers vedkommende er fare for, at de vil vælte ned på henholdsvis 
parkeringspladsen og Slotsgade. 

Sagen er behandlet som en formandsafgørelse efter forretningsorden for fredningsnævn, jf. § 10, 
stk. 5.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealet besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 14. april 1956 om fredning af Dronninglund 
Træer, der har en bestemmelse om, at træerne ingen sinde må fældes, beskæres, topskæres, 
undergraves eller på anden måde hverken direkte eller indirekte udsættes for en behandling, der kan 
føre til deres ødelæggelse eller forringelse.  Fældning og beskæring bør kun finde sted, når et træ på 
grund af sygdom eller ælde eller andre årsager rummer en fare eller kan være til gene for færdslen. 
Dog kan dette kun ske efter anbefaling af en af nævnet valgt tilsynsførende skovrider.

Træet ved iskiosken

Brønderslev Kommune v/ natursagsbehandler Mads W. Skamris har om træet ved iskiosken oplyst, 
at træet er angrebet af kulsvamp i dens rodudløber, og at træet med stor sandsynlighed også er under 
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angreb af honningssvamp og formentlig også kæmpesporesvamp. Fælles for alle 3 svampetyper er, 
at de er vednedbrydende, og træerne vælter ofte i deres fulde længde. Det anbefales derfor, at træet 
fældes snarest muligt, da træet står meget udsat ved et område, hvor der færdes mange mennesker.   
Kommunen har foreslået, at der plantes et egetræ til erstatning for det træ, der fældes.  Der er også 
ønske om plantning af et andet egetræ til erstatning for det træ, som blev tilladt fældet i anden sag 
(FN-NJN-27-2018). Det nedskårne træ lægges i skoven til naturligt henfald, til biller og andre 
vednedbrydende organismer. 

Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, har i en mail af 1. april 2019 udtalt, at det nok er 
bedst at fælde træet.

2 asketræer i det sydøstlige hjørne af matr. nr.1bk Dronninglund Hovedgaard, Dronninglund.

Brønderslev Kommune v/ natursagsbehandler Mads W. Skamris har oplyst, at det ene træ er gået ud 
og det andet er næsten gået ud. De pågældende træer er placeret et meget uheldigt sted ud mod 
Slotsgade og ved en rekreativ sti. Træerne vil med stor sandsynlighed vælte ned over vejen eller 
stien inden for rimelig tid. Træerne er under angreb af svampe med mange såråbninger, hulheder i 
bark og vedmaterialet er under voldsom nedbrydning. Træerne hælder ud over den meget befærdede 
vej, og bærer store kroner med store grene, som er gået ud. 

Der henvises til luftfoto med placering af risikotræer mv., dateret den 29.03.19:



Fredningsnævnets behandling af sagen.

Fredningsnævnet har under en besigtigelse konstateret, at de omhandlede 3 træer er angrebet af 
svamp og er under nedbrydning. 

Brønderslev Kommune har under en besigtigelse konstateret, at der indenfor fredningen er en række 
andre træer, bl.a. 3 bøgetræer, som kan udgøre en risiko, ligesom der i området er flere asketræer, 
som inden længe vil gå ud som følge af angreb af asketoptørre.

Fredningsnævnet er indforstået med, at Mads W. Skamris, som er uddannet skovfoged med kurser i 
vurdering af risikotræer, fører tilsyn med de fredede træer, således at der til nævnet kan fremsendes 
en ansøgning om fældning af træer, når dette af sikkerhedshensyn skønnes påkrævet. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Dronninglund træer 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 oplysning lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger om træernes status og den risiko, som træerne 
udgør for gående og kørende færdsel, meddele dispensation til fældning af de 3 træer i deres helhed. 
Der fastsættes et vilkår om genplantning af et egetræ ved iskiosken, og et vilkår om, at den fældede 
vedmasse efterlades til naturligt henfald i nærliggende skovbund efter nærmere aftale med 
Borgerforeningen.

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.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Per Therkildsen,

2. Jens Gudiksen,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Brønderslev Kommune, att. Mads W. Skamris

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Lars Schønberg-Hemme,

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 Vendsyssel,

12. Borgerforeningen i Dronninglund, v/ Finn Larsen, formand for skovudvalget.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 16. juni 2019

Brønderslev Kommune

FN-NJN-27-2019: Lysmaster ved Slotsgade 11, Dronninglund.

Fredningsnævnet har den 30. april 2019 fra Brønderslev Kommune modtaget ansøgning vedrørende 
opsætning af lysmaster på matr.nr. 1ag Dronninglund Hgd, Dronninglund, samt udtalelse fra samme 
den 6. maj 2019.

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af forret-
ningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5.

Sagen baggrund

Arealet, hvor lysmasterne ønskes opstillet, er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 14. april 
1956 om fredning af Dronninglund Træer. Fredningen har til formål at frede en række nærmere 
beskrevne træer, der ikke må fældes, beskæres, topskæres, undergraves eller på anden måde direkte 
eller indirekte udsættes for en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse eller forringelse. An-
bringelse af eventuel fremtidig vejbelysning vil alene kunne ske efter godkendelse af fredningsnæv-
net, og således at forsyningsledningerne fremføres som jordkabler.

Placeringen af de pågældende master, der vil blive 8 m høje og som er til brug ved tennisanlæg, ses 
på nedenstående kortbilag:

Dronninglund Kommune har i sin udtalelse anført, at den er indstillet på, at den vil stille følgende 
vilkår for en kommunal tilladelse til masterne:

- Masterne skal opsættes på en måde, hvorpå nærliggende træer og deres rodnet ikke beskadi-
ges, så det omkringliggende skovmiljø bevares bedst muligt,

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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- Masterne skal have en udformning og farve som gør, at de falder bedst muligt i med det bag-
vedliggende skovbryn. Masterne må ikke overstige træernes højde, eller blive højere end de 
ansøgte 8 meter,

- For at sikre skovbrynet som fortsat godt levested og jagtområde for dyr, skal der bruges 
LED-lys, for at mindske lysforureningen i området, som kan forstyrre visse flagermusarter, 
som jager i skovbrynet og hvis jagtområder forværres ved brug af almindelig lyspære i ma-
ster og gadebelysning,

- Lyset skal, så vidt det er muligt fokuseres på tennisbanen, for at mindske lysforureningen i 
området, og lyset skal vende bort fra skovbrynet, med samme begrundelse som ovenforstå-
ende,

- Brugen af masterne skal i størst muligt omfang begrænses for at undgå lysforurening,
- Masterne skal placeres inden for markeret område på kortbilag 1- (se ovenfor).

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Dronninglund Træer betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før 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 an-
søgte 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 livs-
stadier. 

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, med-
dele dispensation på samme vilkår som de, der er opstillet af Brønderslev Kommune.

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,
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 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 virk-
ning 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.na-
evneneshus.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 overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets 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 afgørel-
sesudkast 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 bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre
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Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Gudiksen,
3. Brønderslev Kommune, sagsnr. 01.05.10-P19-2-19,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Lars Schønberg-Hemme,
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 Vendsyssel. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Brønderslev Kommune

Den 4. november 2020

FN-NJN-60-2020: Træer i Dronninglund

Fredningsnævnet har den 11. august 2020 fra Dronninglund Borgerforening modtaget ansøgning 
om dispensation til fældning og beskæring af træer (ask og bøg) på matr.nr.1bp og 1af Dronning-
lund Hgd., Dronninglund, beliggende ved hovedgaden i Dronninglund. Skovarealerne ejes af Bor-
gerforeningen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation for så vidt angår 2 træer, 
samt beskæring mv. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets 
afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 14. april 1956 om fredning af Dronninglund 
Træer, der har en bestemmelse om, 

”… at træerne ingen sinde må fældes, beskæres, topskæres, undergraves eller på anden måde hver-
ken direkte eller indirekte udsættes for en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse eller forrin-
gelse.  Fældning og beskæring bør kun finde sted, når et træ på grund af sygdom eller ælde eller 
andre årsager rummer en fare eller kan være til gene for færdslen. Dog kan dette kun ske efter anbe-
faling af en af nævnet valgt tilsynsførende skovrider…” 

Herudover er det i deklarationen bl.a. anført:

”…Endvidere fredes herved med samme virkning de på kortet viste, med rødt indrammede skovbe-
voxede mindre arealer i det omfang, de er inddraget under landevejen. Disse arealer må aldrig afdri-
ves og/eller bebygges, men skal henligge i deres naturlige tilstand, dog at forstmæssige hensyn ikke 
må tilsidesættes, ligesålidt som fredningen skal være til hinder for, at underskoven på arealerne 
skæres ned, således at man opnår den fornødne oversigt i vejudmundinger og kurver…”.

Det fremgår af ansøgningen, at Borgerforeningen sammen med deres rådgiver fra Skovdyrkerne 
har konstateret, at asketræerne i byen har udbredt askesyge, hvilket i flere år har givet et uæstetisk 
udtryk som en spøgelsesagtig misligholdt skov helt hen til medio juni, hvor der endelig kommer lidt 
blade på nogle af træerne. 

Borgerforeningen er bekymret for, at træerne på grund af sygdom vil knække og derved udgøre en 
sikkerhedsrisiko for gæsterne i skoven, samt anden færdsel. Træerne har angiveligt stadig en værdi i 
forbindelse med salg heraf, hvilket forringes eller helt bortfalder ved yderligere ælde og sygdom. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Træerne er placeret i det meste af fredningen langs Slotsgade. Træerne er markeret ind på kortet 
med rød farve. Der kan være flere træer, end de der er markeret. 

Borgerforeningen har af sikkerheds- og forstmæssige hensyn, samt for at sikre de landskabeli-
ge/æstetiske værdier, anmodet om, nævnet udvælger en tilsynsførende skovrider, som skal tage stil-
ling til fældning og beskæring af syge træer, som udgør en risiko. Det indstilles også, at træerne 
fældes efter løvfald, hvilket giver den største værdi, samt at der herefter plantes eg, bøg samt rød el 
i området, dog mindst 1 nyt træ pr. fældet asketræ.

Herudover er det anført, at Borgerforeningen har modtaget en henvendelse fra byens tennisklub 
med anmodning at få beskåret og fældet træer rundt om deres baner, da træernes grene hænger ind 
over arealet, hvilket beskadiger hegn, giver løvfald samt skygger over banerne. Skovlinjen som øn-
skes beskåret er på kortet markeret med GUL farve.

Endelig er det anført, at et par træer har så alvorlige skader efter svampeangreb, at der er en akut 
risiko for, at træerne vil vælte indenfor kort tid
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Brønderslev Kommune har i mail af 4. september 2020 henvist til ovennævnte kortbilag 1og be-
mærket, at flere af asketræerne i fredningen er ramt af asketoptørre, og at nogle af dem udgør en 
potentiel risiko for folk, der færdes via Slotsgade. Derudover er det oplyst, at flere bøgetræer er 
angrebet af svampe og er i langsomt forfald. Særligt de ansøgte bøgetræer står udsat, da de hen-
holdsvis står ved en parkeringsplads, stier og helt ud til vejen.

Kommunen har også henvist til, at der kan være flagermus i de gamle og udgåede træer, og at der 
derfor bør foreligge en ekspertvurdering af, hvorvidt fældning af disse træer får betydning for be-
standen.

Kommunen har indstillet, at den nedskårne vedmasse henlægges til naturligt henfald i skoven og 
ikke til videresalg. De med rødt markerede træer bør ikke skæres ned i deres fulde længde, men 
laves til ruintræer i en højde på f.eks. 4 m, således at de ikke længere udgør en risiko og kan stå til 
naturligt henfald til gavn for flora og fauna. Det med gult markerede træ bør skæres ned i sin fulde 
længde, da det står udsat på en parkeringsplads og har flere skader på baggrund af påkørsel.

Det er kommunens opfattelse, at træerne ved tennisbanen ikke bør fældes, men beskæres.

For hvert fældet træ bør der som minimum stilles krav om plantning af et hjemmehørende træ af 
bøg, vinter-eg eller stilk-eg af passende størrelse og god kvalitet.

Af hensyn til træerne har kommunen anmodet om fredningsnævnets stillingtagen til, at træerne 
skærmes ved sten eller kæder.

Sluttelig har kommunen oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. 14 Aalborg Bugt, Randers 
Fjord og Mariager Fjord beliggende ca. 8 km fra området. Tiltagene vil derfor ikke få betydning i 
forhold til udpegningsgrundlaget.

Fredningsnævnets behandling af sagen
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. oktober 2020. I besigti-
gelse deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-
lem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens Gudiksen. For Brønderslev Kommu-
ne mødte Mads Skamris. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Lars Schønberg-Hemme. 
For Friluftsrådet mødte Thomas Jensen. For Dronninglund Borgerforening mødte Allan Danielsen 
og Mogens Steen. For Skovdyrkerforeningen Nord-Øst mødte Hans Graversgaard.

Indledningsvist blev det drøftet, hvorvidt fredningsnævnet i overensstemmelse med fredningsdekla-
rations bestemmelse kan vælge den kommunalt ansatte Mads Skamris som tilsynsførende. Mads 
Skamris er efter det oplyste uddannet skovfoged med kurser i vurdering af risikotræer. 

Såvel Borgerforeningen som Mads Skamris og Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at de 
foretrak, at der udvælges en uvildig forstkyndig med speciale i råd i træer/risikotræer. 

Fredningsnævnet besluttede senere at tage stilling til en henvendelse til en sådan forstkyndig skovri-
der, idet det samtidig skal afklares, hvem der skal bære udgiften til denne. En sådan forstkyndig kan 
blive bedt om at foretage en gennemgang af de træer, som er omfattet af fredningen, og som efter en 
konkret risikovurdering af hensyn til publikum og trafik bør fældes. Denne vurdering bør angive, 
hvilke specifikke træer, der bør fældes, således at Brønderslev Kommune på dette grundlag kan 
udtale sig, om de nærmere vilkår, der bør stilles i forbindelse med fældningen, samt afgive en Natu-
ra 2000 konsekvensvurdering.

Fredningsnævnet gav udtryk for, at kommunen som tilsynsmyndighed bør tage stilling til, om det 
kræver fredningsnævnets dispensation til opsætning af sten/kæder for at afværge skader på træer 
ved påkørsel og lignende, og i givet fald, hvor disse afværgeforanstaltninger ønskes etableret.  

Der var blandt de fremmødte enighed om, at fredningsnævnet i dag alene tager stilling til fældning 
af 2 højrisikotræer, samt beskæring af træer ved tennisbanen.  

Der skete herefter udpegning af et bøgetræ på den lille parkeringsplads syd for tennisbanen, samt et 
bøgetræ nord for tennisbanen. Det kunne konstateres, at begge træer er gået ud, og de fremmødte 
gav udtryk for, at der er en ikke uvæsentlig risiko for, at træerne snart vælter.

Der foretoges endvidere besigtigelse af omgivelserne m.v ved tennisbanen. 

Borgerforeningen bemærkede, at der af økonomiske grunde er interesse for, at de fældede træer 
opskæres til brænde eller til flis. Det blev påpeget, at deklaration udtrykkeligt anfører, at forstmæs-
sige hensyn ikke må tilsidesættes. Det er ikke Borgerforeningens ønske, at der skal bevares ruintræ-
er,  ligesom man selv kan sørge for at fjerne de udgåede træer. 

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav, at man gerne ser, at veddet bliver liggende i områ-
det, som det er besluttet ved tidligere afgørelser i fredningsnævnet.

Friluftsrådet bemærkede, at kun akuttræer skal fjernes nu, resten må afvente en uvildig rapport.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Dronninglund træer betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før 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 an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
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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 oplysning lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3, når der henses til, at kun det ene træ fældes i sin helhed 
og det andet træ forbliver stående som et ruintræ.

Fredningsnævnet bestemte efter votering, at det udgåede bøgetræ midt på den lille parkeringsplads 
syd for tennisbanen kan fældes, ligesom det enkeltstående udgåede bøgetræ nord for tennisbanen 
kan beskæres til et ruintræ. Fredningsnævnet har vurderet, at begge træer er risikotræer, som er til 
umiddelbar fare for publikum og anden form for trafik i skoven og parkeringspladsen.

Ved tennisbanen kan ahorntræer beskæres, dog således at skovbrynet bevares. Enkeltgrene, der 
hænger ind over banerne og klubhuset, kan beskæres. 

Fredningsnævnet fastsatte vilkår om, at vedmassen fra de fældede træer skal anbringes i skoven 
som naturligt henfald som besluttet ved tidligere afgørelser. Fredningsnævnet fastsatte også vilkår 
om, at der sker genplantning for hvert fældet træ i form af et hjemmehørende træ af bøg, vinter-eg 
eller stilk-eg af passende størrelse og god kvalitet.

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 virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.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 overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets 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.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Gudiksen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Brønderslev Kommune, att. Mads Skamris,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Brønderslev,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
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10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel,
12. Dronninglund Borgerforening v/ Peter Schmidt,
13. Skovdyrkerforeningen v/ Hans Graversgaard.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Brønderslev Kommune 

Den 25. april 2021 

FN-NJN-16-2021 Ansøgning om etablering af autocamperpladser 

Fredningsnævnet har den 16. februar 2021 fra Dronninglund Borgerforening modtaget ansøgning om 

tilladelse til at etablere autocamperpladser på matr.nr. 1 ag Dronninglund Hgd, Dronninglund, belig-

gende Slotsgade 9b, 9330 Dronninglund. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse og forhandling den 14. april 

2021og har besluttet at meddele afslag på ansøgningen. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden 

for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af deklaration af 14. april 1956 om fredning af Dronninglund Træer, der har til 

formål at bevare et antal træer på arealerne. Der er bestemmelse om, at træerne ingensinde må fælde, 

topbeskæres, undergraves eller på anden måde hverken direkte eller indirekte må udsættes for en 

behandling, der kan føre til deres ødelæggelse eller forringelse. I deklarationen er det anført, at  

”Disse arealer må aldrig afdrives og/ eller bebygges, men skal henligge i deres naturlige tilstand”. 

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes etableret holdepladser for autocampere i en bredde af 

maksimalt 5 m og parallelt med grusvejen og ca. 50-55 m lang med plads til 6-7 autocampere. Der 

skal ikke fældes træer, men foretages terrænregulering ved afrømning af 30-35 cm jord, hvorefter der 

ilægges samme mængde grus. Der vil blive etablere strømudtag, men ikke afløb til tømning af auto-

camperne. 

Brønderslev Kommune har i mail af 7. april 2021 udtalt sig imod det ansøgte og anført, at en terræn-

regulering i det anførte omfang vil være i strid med fredningen. Hertil kommer, at autocampere i en 

vis grad må sidestilles med en bebyggelse i sin fremtoning. Autocampere er ikke en permanent byg-

ning, men det må formodes, at der mere eller mindre kontinuerligt er placeret autocampere i området, 

i hvert fald i visse årstider. Det er desuden vurderet, at autocampere med tilhørende aktivitet og men-

neskelig påvirkning er vanskeligt foreneligt med det at bevare ”den naturlige tilstand” i området. 

Kommunen har derfor henstillet, at der findes alternative placeringer uden for fredningen.  

Brønderslev Kommune har om bilag IV-arter oplyst, at det vil kunne påvirke flagermus negativt, hvis 

der fældes træer. Derudover er det oplyst, at nærmeste Natura 2000-areal er Fuglebeskyttelsesområde 

nr. F2 Aalborg Bugt, nordlig del og Habitatområde nr. H14. På grund af projektets karakter og af-

standen til nærmeste Natura2000-område er det ikke vurderet, at projektet vil påvirke Natura2000-

områder. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med forhandling og besigtigelse den 14. april 2021. 

I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpe-

gede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens Gudiksen. For Brønderslev 

Kommune mødte Gorm Pilgaard Jørgensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Lars 

Schønberg-Hemme. For Friluftsrådet mødte Thomas Jensen. For Dronninglund Borgerforening 

mødte Allan Danielsen og Peter Schmidt. 

Der var under mødet ikke enighed om, hvorvidt etablering af de ansøgte autocampingpladser inde-

bærer terrænregulering. Repræsentanterne for borgerforeningen argumenterede for, at den regulering, 

der skal til, er så ringe, at der ikke er tale om egentlige terrænregulering.  

Der var enighed om, at kun en del af den ansøgte strækning- ca. halvdelen – er omfattet af frednings-

deklarationen.   

Lars Schønberg-Hemme anførte, at Danmarks Naturfredningsforening må udtale sig imod det an-

søgte, idet man kan henholde sig til det af Brønderslev Kommune anførte.  

Thomas Jensen henstillede, at der ikke meddeles dispensation, idet han endvidere henviste til bestem-

melserne i skovloven. 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af Dronninglund Træer 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 må på det foreliggende grundlag afslå at meddele dispensation til etablering af plad-

ser til autocampere indenfor de fredede arealer. Det fremgår af fredningsdeklarationen, at arealerne 

aldrig må bebygges, men skal henligge i deres naturlige tilstand. Fredningsnævnet er enig i, at der 

ikke er tale om en egentlig bebyggelse, men en permanent tilladelse til parkering af flere autocampere 

findes at stride imod bestemmelsen om, at arealerne skal henligge i deres naturlige tilstand.  

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 Fødevare-
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klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side 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 for-

handlinger 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 afgørelses-

udkast 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 bortfal-

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

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, (ministerielt udpeget) 

2. Jens Gudiksen, (kommunalt udpeget) 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Brønderslev Kommune, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Brønderslev, 

9. Friliftsrådet, centralt, 

10. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel, 

11. Dronninglund Borgerforening v/ Allan Danielsen, 

12. Sannie Suhr Jørgensen. 
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