
Afgørelser – Reg. nr.:

Fredningen vedrører:  

Bemærkninger:

Domme:

Taksationskommissionen: 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag:

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 



FREDNINGSNÆVNET>



Kommune:

I-redede arealer

_ og_

19-3
lZ, lY Ranctrup IIvd. Skibsted sogn.
la m.fl. Sdr. Kongerslevby og sg.

Sejlfl~d ae Skørping Nordjyllands Amt.

Areal:

, Fredet:

Formaal:

Indhold:

e Ejer:

Paatal eret:

19,2 ha. la mfl. Sdr. Kongerslev, 1,2 ha. lY, zl Randrup Hvd

FN d. 15/7-58
OFN d. 24/7-61 x)

Landskabsfredning af område med oldtidshøje, græsfælle~,
og lynghede. Botanisk fredning af lY m.fl. Randrup.
Offentlig adgang til matr la_ Sdr. Kongerslev.
Der må ikke bygges, beplantes, ændres terrænform,
dyrkes.
Hugst kan kun foregå i samråd med Fredningsnævnet.
Vegetationen må ikke skades.
OFN af 24/7-61 stadfæster kun kendelsen af 15/7-58. x)

Privat.

Fredningsnævnet. x) Fejl: Se Reg.nr. 02400.010
.JH
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ale. b1 oe .:ilo" oata"ter~:
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L:\;V5,~f;)t .I1ar i forbinde.l.se med ., Jllii)d., hvortil u...Jllt.lii&e 1".-

ejere og .l;aDb.~,livarevar ind:;i....d.dt. beui&ti&.' arealerne.
:Jon fIJI' ;~dr•. ,onearslev . enl~4~d udende re,tJI',.,&iumtaat _-

talte si~: iKJs:.eimod frf.'!df.dng og fremsatte ikke •• tatnin;..:akra"f'. men ytre-

d•• at nl\~)ni"",hedsr._~de1~havde t'mkt p~: en beplaa.iD& lan~a ~aad.n af' 't:red-

niu~somrUået •

..jerw,t at h":.,tr. nr. '6 d .•"1'. Kongersl", hvor~ lluer an
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_ olt.tatteJe del ar parcellen •. uvor,på sra'Yh.)Jen liKør. s' ledes a' beplant-

nina 0& boby~(;;J.ue Aer ikKe ;ri', tinde ated.
el l.!.jer.ue tolf mave nr • .l "3 o~ \ s ...dr. ~ot.a....:,Gr~l.fY' cler er oj,Jdyrke-

d. 1/aI'Ce.ll er , har erklæret .1.& enige i en yederla.gafri r.... 1D& t!. i ende ud
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~let1111e areal i "kibsted sOlin udg..;r:

0,7') ha at kutL'. ;1r. l :t \andru.p hovedg6liird tilb.;t;rønde ,dchard l...ybee,h
juuri t$en {j1L

0.46 at u.iLtr. nr. l z '~drup hoveI1::,a.arc1 t11hl.:,rende ':41e18,eter !!ieleen.

Jet er toreslffet, a~ fredn1acen for bOgbe O~r:ders vedkommende
Skal &k ud jXA oj)retholdelse af' :.;t;atu8 quo wed fc#rbud mod bebYt:,.dl se, be-

plaxlt.!lina. o:-.otillina af boder, :oaater eller :.lindreak IRMede inJ ...1"n~er

Oil., .iUud..elulriJ!I i terrænformer.u.e. heret" tax' ~~al c~1n& og .u,...slet kun kun-

~ ne tillde sted i et øLdWlt omfans. at ve~.tClt1on ... nuvi.,re~d.&arMt..L" ikke

ændre...., 0&a.t hugst i den nuv"frede bevobn1D& - væsentli,& "naende af

ener - kun furetaees ofter n,~m.re iorbandlins~ed fredn1n~sn~.t.
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udyrlt.t, o~ ejet'en edcl, rede. a:t ban ikKe uden .ederlllii. &un-~,.... ød t1l

en 'f'ori; l i lio'tel ae til at lade arealet forbliv. iie..l~.fJdø ufJ;(r..e'. da en

del a:[ Oll.r.. det lli:I. anse. fur ee"J8t til dJrkn1ne.
• ndeli~ e.ckl·>;redede ~ eåe",e af ptr. ,i'ir. l '1 oe l z uandrup,_I hovad.:,a,Jrd ~1&entee 1 t'radn!n& udetri vederlaf& af dan at for.J! ~~.t oa-
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fattede del at disiie parc*\tller t det' er ud;yrket t a" lede+t dern.e del frem-

deles Skal ll$nl i~&e uåyrket OiS at beb3St!:elae og be~"1~ntJ'J1n8ikli.e rr~ finde
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sted, og sko'V'hugst kun må tinde tited i be~r<Ula.t olkt'ang_

.H:L'Vnet t'tnder, at begge omr:.der allerede i:~t ~u.nd af dere.
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; ,iV::1d angar mat!'. n·r. l a .dr. t;ont:,:ar..;.levfindes fredningen

. at burde have det indhold. som er torealiiet af 1,aturfre "ininlJ,sforetilngen ,
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pl~~tes,t o~ at der ikke mU Oyt~re8bygnin&er Qf nogen ar'. rejses master
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e niJ.~ sted. eOll. ::J:ndrer lands;t""bets k~rak:t.r.
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tationen.v Karakter ikke fØldres •• ~.usst 1 den v:arende bevokanillS - væeent-
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•.,mr. det er vist o:.d i;;ul farve pa det vedhæf'tede !'ida_

-e~ hen~sn til den af rursl~~.'omfuttede dul af m~tr. A~.

36 d .air. ~'..o.nl!ør~l.v vil den at f.'redflinC810TeIlS ~ fIJi".... fredrdn& af

h.tjen. V'lire at udvide s~.l,ledei;jt ut den o~~iv.nt1. del at' 'pRo.1Ieu, der er

bete~et medr,,,d far."., ikk.. nå bepluntea elier beb3~::''' og ikke ",.;.re.

til ce~ist;IDd t'Ol' ~raVl.l.ins.

l...Jtr. ~r. l x ot;: 1 Y -,dr. J<()n~er..ilev t'redea .lJ'( 6amt·e .,·tt.d.t
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e'vist ~'tl, r1.d~et medblå o~ brua f'arve.
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J.#edeo t1nglyat som Jn:'ft\3l'::H' l-:' _tr. rir. l a, j6 d, l Y o~

l x ...dr. }\on~';:'b,'~lev 0& m..Jtr. nr. l '1 og l Z ,,-""JIldl'Upb.ovedbU,.æd.

J) r6.Jnin..:,an :vnet
tor ,.albvrE ."mtsri.dskreds, den ~. au~ust li;t58.

J'. Juhl •

.ya~ i Hellum i~i.nd$t.4 herreders retakt'eda den ll. a.ti~. 1~51.'
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\;ebyr 3 kr.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, 
Sydøstlig del, 
Telefon: 9968 8461, 
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 5. april 2017 

 

 

FN-NJS-10-2017: Ansøgning om lovliggørende dispensation til disc-golfbane i Kongerslev. 
 

Fredningsnævnet har den 28. februar 2017 fra Nicolai Hedevang Nielsen på vegne Discgolfklubben 

Aalborg Dinosauers ved Nørresundby Idrætsforening modtaget ansøgning om lovliggørende 

dispensation til at opretholde Discgolfbanen på matr.nr. 1a Sdr. Kongerslev by, Sdr. Kongerslev, 

beliggende i området bag Kongerslev kirke. Arealerne er ejet af menighedsrådet ved kirken. 

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet ikke at lovliggøre banen, men at 

forlænge en midlertidig tilladelse, således at banens installationer skal være fjernet inden 3 år fra 

denne afgørelse. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets 

afgørelse. 

 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet Fredningsnævnets kendelse af 15. juli 1958 om fredning af lyngbakkerne ved 

Kongerslev, der er en tilstandsfredning, som har til formål at bevare området, der er et 

 

”… meget stort højdedrag med vid udsigt og rummer 6 anseelige oldtidshøje samt har en 

varierende vegetation, der selvom den ikke omfatter sjældne planter dog er et i 

undervisningsmæssig henseende udmærket et udmærket ekskursionsområde, fordi vegetationen 

varierer fra græsfælled til lynghede og eng og blandt andet karakteriseres ved mængder af 

enebær på de tørre bakkesider…”. 

 

Fredningen har bestemmelse om forbud mod bebyggelse, beplantning, opstilling af boder, master 

eller andre skæmmende indretninger og imod ændring af terrænformerne. Aalborg Kommune har 

oplyst, at arealerne ikke er beliggende i Natura2000-område. 

 

Fredningsnævnet har den 2. oktober 2012 meddelt tidsbegrænset tilladelse til opretholdelse af banen. 

Denne tidsbegrænsning udløb den 1. oktober 2014, hvor forholdene, herunder sliddet på banen 

skulle revurderes. 

 

I forbindelse med sagsbehandlingen i 2012 udtalte den daværende Naturstyrelse, at den anså det 

ansøgte for værende i strid med fredningen. 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. marts 2017. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det 

ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren 

Madsen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Steen Birkedal. Såvel Ålborg kommune som 

menighedsrådet og præstegårdsudvalget ved Sdr. Kongerslev kirke var repræsenteret. Ansøgeren, 

Nicolai Hedevang Sørensen, var repræsenteret ved sin far, Aage Hedevang. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 

 

Aage Hedevang oplyste om den anlagte bane, at den er nærmeste bane set i forhold til Aalborg. Han 

mener ikke, at banen og de i alt 9 installationer skæmmer området. Banen har eksisteret i 5-6 år og 

benyttes kun af få mennesker. Han finder det positivt, at mennesker, herunder yngre mennesker, 

kommer ud i naturen. Der findes andre tilsvarende baner i naturskønne områder. Sporten udøves 

nænsomt, og banen i sin helhed fremtræder ikke synligt i naturen. 

 

Præstegårdsudvalget ved Gregers Kjeldsen udtalte sig som ejer af arealerne imod en lovliggørelse 

af banen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at den som udgangspunkt støtter nye sportsgrene, 

men den nu ansøgte disc-golfbane hører nærmere hjemme i kanten af f.eks. en allerede anlagt 

golfbane og ikke i et fredet området som dette. Såfremt der opstår slid på terrænet, vil det tage 

meget lang tid at retablere det. 

 

Aalborg Kommune tilsluttede sig bemærkningerne fra Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved lyngbakkerne ved Kongerslev 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 lægger ved sin afgørelse til grund, at de opstillede installationer ikke hører 

hjemme i et fredet område i naturen og skæmmer denne, omend det medgives, at installationerne er 

godt gemt i områdets natur. Herefter, og idet opstillingen således må anses som værende i strid med 

fredningens formål, skal nævnet afslå at meddele dispensation. Idet der tidligere er meddelt en 

tidsmæssig dispensation, vil nævnet ikke stille krav om en øjeblikkelig fjernelse, men fastsætter for 

ansøgeren en frist på 3 år fra denne afgørelse til at fjerne installationerne. 

 

Klagevejledning 

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

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

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

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

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

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

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

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

 



 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

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

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

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

Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 
 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 

overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

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

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 

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

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

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

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

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

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

afgørelsesudkast i partshøring. 

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

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

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

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

 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Peter Halgren Madsen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Birkedal, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Menighedsrådet ved Sdr. Kongerslev kirke v/ formand Uffe Thorbjørn Sørensen, 
11. Gregers Kjeldsen, 
12. Østre Provsti, 



 

13. Nicolai Hedevang Nielsen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 3025 5459 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   

 

 

Den 26. september 2022 

 

FN-NJS-6-2022: Landbrugsmæssig drift på matr.nr. 1a Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev. 

Fredningsnævnet har den 2. februar 2022 fra menighedsrådet for Sdr. Kongerslev, Nr. Kongerslev og 

Komdrup Præsteembede modtaget ansøgning om fortsat landbrugsdrift efter udstykning af den øst-

lige del af matr.nr. 1a Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev. Ansøgningen er indsendt af landinspektør 

Erik Støvring. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne og foretagen forhandling besluttet at meddele 

dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgø-

relse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af deklaration af 11. august 1958 vedrørende Præstegårdshede, der er en til-

standsfredning med forbud mod bebyggelse, beplantning, opstilling af boder, master eller andre 

skæmmende indretninger og mod ændring af terrænformerne. 

specifikt vedrørende matr.nr. 1a anføres: 

”… 

hvad angår matr.nr. 1a. Sdr. Kongerslev findes fredning et burde have det indhold, som er foreslået 

af Naturfredningsforeningen, hvorfor det bestemmes, at arealet bør henligge udyrket og ikke må be-

plantes, og at der ikke-må opføres bygninger af nogen art, rejses master eller anbringes andre skæm-

mende indretninger. Ejheller må der finde gravning sted, som ændrer landskabets karakter. 

Græsning og høslet må finde sted i et sådant omfang, at vegetationens karakter ikke ændres. Hugst i 

den værende bevoksning - væsentlig ener - må kun finde stod efter forhandling med fredningsnævnet 

…”. 

Ansøger anfører i sin mail: 

”… 

På vedhæftede ændringskort har jeg indtegnet den omtrentlige fredningsgrænse, således som den 

fremgår af det til deklarationen hørende rids. 

  

Det ses, at denne grænse afviger til begge sider af det i sagen aftalte nye skel. Da det nye skel følger 

den eksisterende dyrkningsgrænse, skal jeg anmode om, at der meddeles fornøden dispensation fra 

deklarationens bestemmelser 

…”. 

  

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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An  
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Ovenfor ses det areal, der ønskes fraskilt til landbrugsdrift. Den stiplede linje er fredningsgrænsen og 

den punkterede er ny skellinje.  

Kongerslev Præstegårdsudvalg har i mail af 9. marts 2022 erklæret sig enig i at søge dispensation. 

Idet alene en mindre del af det fredede areal er beliggende i Rebild Kommune, er sagen sendt i høring 

i Aalborg Kommune, som i mail af 9. maj 2022 anført: 

”… 

Aalborg Kommune har modtaget henvendelse vedr. tilpasning af fredningsgrænse for fredningen på 

Præstegårdheden ved Kongerslev. 

  

Aalborg Kommune har gennemgået det fremsendte materiale og fået tilsendt yderligere gis-filer for 

henvendelsen. Disse filer viser grænsen for fredningen, som den er angivet i fredningskendelsens 

kortbilag samt den nuværende driftsgrænse. Aalborg Kommune har verificeret disse data via geore-

ferering af fredningskendelsens kortbilag over matrikeldata og nyeste behandlede ortofoto. Heraf har 

Aalborg Kommune udarbejdet følgende kortbilag, hvor ansøgers linjer fremgår med hhv. grøn og blå 

linje med ortofoto fra 1954 og 2022 som baggrund. 

  

På vedhæftede kortbilag er fredningens nuværende registrering angivet med lilla skravering. Den 

grønne linje viser fredningsgrænsen som den fremgår i fredningskendelsens kortbilag. Aalborg Kom-

mune vurderer at registreringen af fredningen bør berigtiges så den fremgår afgrænset af den grønne 

linje. 

 

Vær venligst opmærksom på naturbeskyttelseslovens bestemmelser stadig gælder uanset frednings-

grænsen. 

  

Den blå linje på vedhæftede kort er dyrkningsgrænsen som den fremstår i dag. 

….” 

  

”…. 

Ud fra ovenstående del af fredningen, vurderer Aalborg Kommune at den fortsatte opdyrkning af den 

sydligste del af matrikel 1a, er i modstrid med fredningen, og at denne opdyrkning burde være ophørt 

ved fredningens ikrafttræden. 

  

Aalborg Kommune har ikke været opmærksomme på denne uoverensstemmelse, da dyrkningen af 

arealet er fortsat efter fredningens ikrafttræden i 1958. 

  

Aalborg Kommune finder det hensigtsmæssigt, at fredningsgrænsen i det digitale kort tilrettes i over-

ensstemmelse med afgrænsningen i fredningskendelsen. Aalborg Kommune kan derimod ikke anbe-

fale, at fredningsgrænsen ændres yderligere, hvorfor fredningskendelsens afgræsning anbefales fast-

holdt 

…”. 
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Ovenfor ses foto fra henholdsvis 1954 og 2022. 
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Aalborg Kommune har i mail af 14. september fremsendt følgende kortbilag: 

 

  

 

og oplyst, at §3-areal uden for den hidtil registrerede fredningsgrænse er 2664 kvm. 

 

 

 
 

samt oplyst at §3-areal uden for fredningsgrænsen, jf. kortbilaget i fredningsdeklarationen kan bereg-

nes til 4289 kvm. 

 

Aalborg Stift har i mail af 12. juli 2022 under henvisning til mail af 11. juli 2022 fra kirkegårdskon-

sulent Mogens Andersen anbefalet, at fredningsnævnet indkalder til møde til drøftelse af sagen. Han 

anfører blandt andet: 
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”… 

I fredningsnævnets afgørelse fra 1958 står der ikke noget om, at dyrkning af dyrkede arealer skal 

opgives og hvilken tilstand de evt. skulle bringes i. Fredningen har altså haft til formål at sikre til-

standen på fredningstidspunktet. Der står heller ikke noget i kendelsen om, at udstykning ikke må 

finde sted.  

Sandsynligvis har man hos daværende fredningsnævn tilstræbt at følge eksisterende matrikelgrænser, 

uanset om der var fredningsinteresser på hele matriklen.  

Det er almindeligt, at fredninger fra 1950-erne har nogenlunde samme opbygning, også kendt fra 

kirkeomgivelsesfredningerne. Det giver til tider tvivl om tolkninger.  

På ovenstående baggrund er det uklart for mig, hvad der søges dispensation om, idet dyrkning inden 

for det fredede område vurderes lovlig i omfang det foregik i 1958. Det antages, at fotoet fra 1954 er 

tilstrækkelig dokumentation.  

Det er ikke aktuelt at ændre grænsen mellem dyrkede og udyrkede arealer i overensstemmelse med 

luftfoto fra 1954, idet alle nuværende udyrkede arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Evt. ændring af fredningsgrænsen vil være usædvanligt. 

…”. 

 

Fredningsnævnet behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. september 2022. I besig-

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

udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Zacharias Brix Madsen. For 

Aalborg Stift mødte Anna Malena Gillstof og kirkegårdskonsulent Mogens Andersen. For menig-

hedsrådet ved  Sdr. Kongerslev, Nr. Kongerslev og Komdrup kirker mødte Christen Toft Christensen, 

Mogens Madsen og formand Uffe Sørensen. For Aalborg Kommune mødte Catrine Grønberg Jensen 

og Julie Drud. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Martin S Andersen. For Dansk Ornito-

logisk Forening mødte Anton Thøger Larsen. Landinspektør Erik Støvring var mødt. 

 

Sagens faktiske omstændigheder blev gennemgået og de mødte parter udtalte sig. Aalborg Kommune 

henviste til ansøgningen og erklærede at ville fremsende oplysning vedrørende beskyttede arealer 

uden for de registrerede fredningsgrænser og beskyttede arealer uden for grænsen i fredningsdekla-

rationen, hvilket er sket og beskrevet ovenfor. 

Det blev på mødet oplyst, at 1 ha nu dyrkes med korn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealerne ved Præstegårdshede betyder, at dyrkning 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 
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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 anser deklarationens ordlyd: ”burde” som et ”skal”, og at der derfor skal søges om 

dispensation til dyrkning af det ansøgte areal.  

Henset til den lange årrække, hvori arealerne har været dyrket uden, at der derved har været grebet 

ind fra tilsynsmyndighedens side, idet der er tale om et beskedent areal, og idet der kun ønskes dyrket 

lave et-årige planter og afgrøder, finder fredningsnævnet at der ud fra den fredningsmæssige vurde-

ring kan meddeles dispensation til dyrkning af lave et-årige planter og afgrøder.  

Dispensationen gælder det område, der er ansøgt om dyrkningstilladelse til, og som er omfattet af 

fredningen. 

Der er ikke herved taget stilling til, om fortsat dyrkning kræver tilladelse fra andre myndigheder. 

Nævnsformanden oplyste, at sagen vil blive fremsendt il Miljøstyrelsen med henblik på eventuel re-

gistreringsmæssige ændringer på arealerne på grundlag af kommunens oplysninger, men sådanne 

ændringer er uden indflydelse på nævnets trufne afgørelse.  

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-

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.naevne-nes-

hus.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. Geby-

ret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevneneshus/


8 
 

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 Fødevarekla-

genævnets 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 Fø-

devareklagenævnet 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 parts-

høring. 

 

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. 

                                                           

 Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Zacharias Brix Madsen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Aalborg Kommune, att. Catrine Grønberg Jensen, 

5. Aalborg Stift, 

6. Aalborg Østre Provsti, 

7. Menighedsrådet ved Sdr. Kongerslev, Nr. Kongerslev og Komdrup kirker, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

9. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

11. Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg, 

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

13. Landinspektør Erik Støvring,  

14. Friluftsrådet, centralt, 

15. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
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