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A) Fredning af dele af St. Vildmose og
B) Tørveskærsrettigheder ~ St. Vildmose.

e

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds har

!) den 7/8 1970 afsagt kendelse om fredning af dele af St. Vild~)

mose Og
den 3/1 1972 om tørveskærsrettigheder

i St. Vildmose (nf. pag.22).

I disse kendelser hedder det:

e

•e

A) Fredning af dele af St. Vildmose:
Ved kendelse af 8. oktober 1940, lyst den 26.s.m. har Overfredningsnævnet fredet et areal af matr.nr. 5 ~ Aaby by og sogn
(Aaby Bjerg), hvilket areal ligger øst for og i kort afstand fra Lergravvej, der fra Aabybro går i nordøstlig retning op i den centrale
del af den nu i det væsentlige opdyrkede Store Vildmose. Rester af
denne mose findes på matr.nr. l Q1 Vildmosen, A9by sogn, der for så
vidt angår den nordvestlige del grænser umiddelbart op til det fredede
areal og Lergravvej. Denne del af Vildmosen betegnes i det efterfølgende som område I. Ca. l km nord for Aaby Bjerg og vest for Lergravvej findes en anden rest af Vildmosen, matr.nr. l ~ og l Q ligeledes
Vildmosen, Aaby sogn, hvilke to ejendomme betegnes som område II.
I begyndelsen af maj 1969 blev Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds (gl.Aalborg Amtsrådskreds)opmærksom på, at der indenfor område I, og umiddelbart nord for Aaby Bjerg, fandt en opfræsning sted
tilsyneladende med produktion af tørvesmuld for øje. Den 13.s.m. afsagde nævnet i medfør af ~ 9, stk. 2, i den dagældende Naturfredningslov kendelse om, at det pågældende afskrælningsarbejde burde stilles i
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bero. Bekendtgørelse herom blev indrykket i Statstidende for den 17.
s.m. Det var fejlagtigt oplyst, at sagen angik matr. nr. l! og 5~ Vildmosen, Aaby sogn. Den 16.s.m. afholdt nævnet møde på Tylstrup Kro, hvor
det rette matrikulære forhold blev oplyst, nemlig matr. nr. lbl sst.,
der ifølge tingbogen tilhører styrmand Ove Albret Skeel, BirkeIse, ved
skøde lyst den 17. august 1967 og senere. Nævnet havde straks,men forgæves søgt at lade kendelsen forkynde for ejeren på dennes bopæl, men
dennes fader oplyste over for stævningsmand en , at sønnen netop var på
vej til Grønland, og at den del af arealet, hvor afskrælningen var påbegyndt, var udlejet til gårdejer Poul Kauffoann Sørensen, Tylstrup.
Denne var under mødet (den 16. maj) repræsenteret af landsretssagfører
Sv. Sanvig, Brønderslev, der mødte ved advokat Ove Petersen, som protesterede mod den iværksatte standsning af arbejdet og forbeholdt sig
at fremsætte erstatningskrav. Lejekontrakt af 21. april s.å. blev forevist. Det fremgik heraf, at Kauffmann Sørensen, i det følgende kaldet
Kauffmann, havde lejet et areal på ca. 15 td. land. Af lejekontrakten
skal citeres følgende:

"

-

§ l.

Arealet udgår i nord fra Lergravvejen og følger parcellens
østre skel således, at den lejede parcels sydøstre begrænsning
"
være parallel med Lergravvejen.---"

nordskal

§ 2.

••
•

"
Lejemålet begynder l. maj 1969 og vedvarer til l. !Jlaj1974, til
hvilket tidspunkt det bortfalder uden opsigelse.
§

liDetlejede areal må af brugeren alene benyttes til afgravning al:
tørvesmuld og kun således, at afgravningen sker i rektangulære stykker,
jævnt og i samme dybde.1I
~ 4.
liDet lejede areal afleveres ved brugsforholdets ophør i planeret
stand for så vidt angår de afgravede stykker. De således planerede arealer skal i sydøstlig retning udføres parallelt med Lergravvejen.---II
1' __

tt)

3.

§ 8.

Den årlige afgift andrager kr. 6.000,00, hvilken leje erlægges på
landsretssagfører Knud Kochs kontor i Aalborg. Lejen for brugsåret l.
maj 1969 til l. maj 1970 erlægges med halvdelen kr. 3.000,00 ved kontraktens underskrift og anden halvdel l. oktober 1969. Derefter erlægges lejen helårsvis forud med kr. 6.000,00 hver l. maj, første gang
den l. maj 1970.--"
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Det blev aftalt på mødet den 16. maj, at Kauffmann snarest skulle
tilsende Fredningsnævnet en opstilling over sit erstatningskrav.
Nævnet, der allerede den 14. maj havde underrettet Don~8rks Naturfredningsforening om sagen, modtog ved skrivelse af den 30. s.m, meddelelse 00, at foreningen agtede at rejse fredningssag inden udgangen
af august måned.
Ved skrivelse af ll. juni fremsendte landsretssagfører Sanvig den
aftalte opgørelse. Skrivelsen var sålydende:
Gårdejer P. KD~fmann har SOD bekendt investeret et betragteligt beløb
til forberedelse af spagnumproduktion og selvom fredningssagen skulle
falde væk, vil han ikke i år hove nogen mulighed for at begynde produktionen og dermed qegrænse sit tab. Ud over indtægtstabet drejer det
sig 00 følgende positive udgifter:
Lejeafgift samt omkostninger ved lejekontrakt
3.260,00 kr.
Oprettelse nf kassekredit og ejerpantebrev
1.081,00 Ombygning af traktor
1.932,75 Leje og transport af bulldozer
8.010,00 Trnktorfører, løn
2.068,30 1.232,00 Statens Jordlovsudvalg, fræsning og rydning
123,75 Jydsk Laboratorium, undersøgelser
17.707,80 kr.
============

Da min klient er kommet i en vanskelig økonomisk situation SOD følge
af det skete, skal jeg meget henstille, at der allerede nu ydes hao
størst mulig udbetaling som o'conto-erstatning.
I skrivelse af 3. juli erindrede landsretssagføreren om udbetaling
af denne erstatning. Nævnet havde i den anledning den lo.s.m, en telefonsamtale oed landsretssagføreren, hvor det blev aftalt, at nævnet
burde have en nærmere dokumentation, og ved skrivelse af 23.s.m. mindede nævnet landsretssagføreren heron. Ved skrivelse af 25.s.0. modtog
nævnet dokunentation for en del af posterne. Den 30. august afsagde
nævnet kendelse om, at der tillægges Kauffoann en erstatning på 9.500
kr. Spørgsnålet 00 restbeløbet af det påståede krav ville der senere
blive taget stilling til.
Den 6. oktober s.å. stadfæstede Overfredningsnævnet Amtsfredningsnævnets ligenævnte kendelse, og ved skrivelse af 7.s.0. gav Overfredningsnævnet Aalborg Amtsstue udbetalingsordre. (Mod et rentetillæg her
af indtil l. oktober 1969.)
Ved skrivelse af 27. august s.å. fremsatte Danmarks Naturfrednings
forening begæring om fredning af de ovenfor omtalte områder I og II,
Jvf. vedhæftede kort. Område I opgives at være af 279,27 ha, og område

- 4 141,66 ho. (Neolig oatr. nr. l~ af 1329813 02 og eotr. nr. 12
Jf 86800 02.) Af fredningsbegæringen
skol citeres følgende:

T~

2f

oLlhandlede oeråder er de sidste nogenlunde uberørte rester of
28~ o~~indelig ca. 6750 ha. store højoose St.Vildmose, der i indevæ_~~rde trhundrede næsten fuldstændigt er opdyrket eller afgravet til
tc.cv€produktion. Arealerne, der foreslås fredet, rUlJOer den korakteri,-,",i-:'ske
højoosevegetetion, der er betinget af, at r;}osenudelukkende ern~lSS of Dineralfattigt regnvand. Det er derfor en ganske speciel orts~Dttig vegetation, der foreko8L1er på højmosefladen ned en overvejende
~_oDinons af tørver.lOsarter,dværgbuske SOLl klokkelyng og hedelyng og
~~r,~ellige halvgræs-arter. Selve højDosefloden er fuldstændig træfri,
~edens rDnderealerne, hvor terrænet er forstyrret ved tørvegravning,
e~ forsynet oed en ganske tæt brænDe af buskads overvejende bestående
o! pil og birk, saet visse steder hvidgran. Med hensyn til en Dere de~
t:Jilleret omtale ef vegetation-en. henvises til udtalelse fra Landbohøjskolens botaniske institut (bilag 2). Foruden at være interessant i
b0tanic,k-floristisk henseende rlliJOerhøjooserne Dateriole af den aller~t0rste betydning for en række videnskabsgrene, der i disse år er i rig
udvikling, det gælder fagdiscipliner sOr;}klioahistorie, kosnisk ncteo~ologi, kosoisk fysik og jordbundslære. I løbet af indeværende århun~rede er osnge højDoser i Nordvest-Europa forsvundet, og levende høj~c3eflader er idog en stor sjældenhed. Det Då derfor, uc fra undervisnings- og forskningsoæssige synspunkter, tillægges den allerstørste
betydning at de sidste søges sikret gennen fredning. Der nedlægges følgende fr6dningspåstand:
lo 3ebye,gelse skal ikke være tilladt.
2. Opstilling af skure, boder, oaster, pæle, transforDatorstationer
el. ondre skæooende indretninger Då ikke finde sted.
3~ Areolerne nå ikke benyttes til caDping.
4Q Bilophugningspladser Då ikke etableres.
5. Arealerne nå ikke benyttes til henkastning af affald.
(j, :Iotorbaner eller flyvepladser
oå ikke anlægges.
'l, J0plontning oed busk- og trævegetation oå ikke finde sted.
S. Eksisterende hvidgronplontninger
r.1å ikke f'ornyes.
9, ~fv8ndinger Då ikke foretages.
lo. Terrænforoerne Då ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
ll· Areolerne Då ikke yderligere opdyrkes.
12, Der Då ikke indenfor de fredede ooråder anvendes keoikolier til
ui-:rudts-eller skodedyrsbekælJpelse.
~~( Fredningen skal ikke være til hinder for, at ~e påtaleberettigede,
uden bekosning for ejerne, foranlediger, at en ønsket nsturtilstond
tl_.--u-De

•

e

- 5 opretholdes.
14.Påtoleret tillægges fredningsnævnet for Aolborg gl. Dotsrådskreds,
fredningsplonudvolget for Aolborg og Viborg Doter, NDturfrwdningsrådet og Donoarks Neturfredningsforcming •
"

•

•
•
tit

Bekendtgørelse om den freosotte begæring blev i overensstemmelse
med § lo i den dagældenue Noturfredningslov indrykket bl.a. i Stotstidende for den 3. og lo. septenber 1969, ligesom de i ejendomoen interesserede blev underrettet herom ved tilsendelse af fredningsbegæringen Ded vedhæftet kort og OD nøde den 18.s.n. De på5ældende ejen'douDe er herefter følgende:
Sab l. Motr. nr. lbl Vildmosen, Aoby sogn.
00 ejerforhold jvf. foran i indledningen (Styrmond Ove Albret
Skeel, Birkolse).
Den 18. november 1921, ll. august 1922 og senere er lyst serv.itut om jagtret, tørveskærsret D.V.
Den 5. februDr 1969 vor lyst byudviklingsplan-yderzone.
Sag 2. Motr. nr. l~ Vildmosen, Aoby sogn.
Godsejer Erik Ludvig Skeel, Gl. Toftegoord.
Skøde lyst den ll. septeuber 1967.
Tilsv2xonde servitut OD jagtret, tørves~~ og byud~linRsplon
SOD vedrørende octr. nr. Ibl,
Motr. nr. l~ sonne ejer SOD Dntr. nr. l~, ifølge skøde lyst den
11 ~opteober 1967.
Den 5. februar 1969 lyst byudviklin~splon-yderzone.
De eventuQlt berettigede ifølge n~vnte servitut OD tørveskærsret
hor bl.o. ved bekendt~ørelse i Statstidonde for den 2~. juli 1970 været
opfordret til at varetoge deres interesse og dokumentere deres r~t inden den 7. august 1970. Ingen har meldt sig.
Til oødet den 18. september vor indvorslet forudcn ejerne, panthaverne og gårdejer Kauffoann tillige Donuarks Noturfredningsforcnint~,
DonDarks Geologiske Undersøgelser, Noturfrcdningsrådet, Den Kgl. Vcterin~r- og Landbohøjskole, Fredningsplonudvolget, Aalborg Aotsråd og
Sognerådet i Aobybro.
På @ødet blev fredningsbegæringen genneogået. Godsejer Erik Skeel
henledte opoærksooheden på en påtænkt afvanding of arealerne, der støder op til ooråde II, igenneo hvilket der agtes ført en ofvandingskane:
For ejerne Qødte godsin~pektør, lDndsretssogfører Koch, Nr. Sundby
ved odvokat Rønnov Jessen, der protesto~de
ood fredningen og beGærede
sagen udsat for et foroulere erstatningspåstand og begrunde denne, i
hv~lken anledning han agtede at opt~gc forb0ndli~ bl~0. oeo NO~ur~Dd

- 6 ningsrådet, Kulturoinisteriet m.fl. Advokaten henviste iøvrigt til, at
arealerne ikke kunne have større fredningsoæssig værdi, efterson de
ikke var narkeret på det kort, som Naturfredningsrådet for nylig havde
freostillet over fredningsværdige områder.
Umiddelbart efter mødet og flere gange sen~re hor nævnets oedlemner, saDlet eller enkeltvis, besigtiget de store arealer. I n~rheden
af Aaby Bjerg (også kaldet Nørbjerg) og den sydlige del af område II
ses, at ældre tørvegravning er foretaget Ded det resultat, at træ- og
buskbevoksning, der øj~nsynlig ikke kan trives på den uberørte Dosegrund, har fundet indpas.
Til saEen er produceret en række erklæringer.
Danmarks Geologiske Undcrsø~elser her i erklæring af ll. juni 1969
udtelt: "Højmoser ned levende, uforstyrret overflade er af overordentlig stor betydning for en række videnskaber. For økologien og vegetationshistorien er højmoser et klassisk studieobjekt, SOD i de sidste
årtier her fået fornyet aktualitet. Næringskredsløbet i en højmose
er overordentlig særpræget, idet al næring tilføros gennem atoosfæren.
Dette rejser en række interessante probleoer, SOD langt fre er løste.
Dertil koooer, at højmoser i disse år er blevet et forskningsobjekt
af helt uoverskuelig rækkevidde for undersøgelser indenfor onråder SOD
klimahistorie, kosmisk meteorologi, kosoisk fysik og geofysiske og geokeniske DetodGr. Mon står indenfor disse felter ved begyndelsen af en
rig udvikling. Seotidig Ded at højmoser bar fået en så overordentliB
stor videnskabelig betydning, er der sket det ulykkelige, at højmoser
i det nordvestlige Europa forsvinder Ded en foruroligende hast. Han Då
forudse, at nan i lande SOD Dannerk, Vesttyskland 0.8. i løbet af ganske kort tid ikke har en eneste videnskabelig anvendelig urørt højoose tilbage. Det Då stå helt klart, at det er en videnskabelig og national forpligtelse så hurtigt SOD muligt at frede ue sidste tilbageværende rester af levende højmose. Fra videnskabelig side Då planen 00
en fredning af de sidste levende arealer af Store Vildmose anbefales
på det oest indtrængende. Sign. Johs. Iversen, stetsgeolog, dr. phil."

•
•

e

•
•

I tilslutning hertil har sanDe institution i erklæring af 19. januar 1970 udtalt: liSt.Vildmosen i Vendsyssel hor været et neget særpræget og af sin art enestående landskabselcnent i hele det eanske landskab. Den er opstået SOD følge af de specielle afsp8rr~ngs-.ob derned
følgende afløbsforhold, der indtrådte efterhånden SOD kystlandet langs
vestkysten opbyggedes. I det derved dennede flade bassin opvoksede genneD årtusinder den store vildoose, SOD Ded tiden udvikledes til Vendsyssels alt dooinerende landskab, og SOQ derfor også i Deget høj grad
kOD til at præGe udviklingen i denne lDndscel, ikke blot naturhisto-
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risk - f.eks. oed hensyn til afvanding, vegetation o.v. - nen også kulturhistorisk. Den e~fektive "kultivering" nf vildoosen og herunder ikke
oindst den kraftige afgravning af tørveoassen, har oedført en total
ændring, og det vil naturvidenskabeligt sige ødel~ggelse, af det interessante og geologisk neget vigtige landskab. Det er derfor af største betydning, of såvel videnskabelige soo pædagogiske grunde, at de
endnu eksisterende rester af den forduos store vildoose sikres og beVares gennen fredning, så det fortsat selv i begrænsede ooråder kan vare ouligt at undersøge og deoonstrerc hele den udvikling - såvel klinatiske, vegetations- SOD landskabsoæssige - der førte til denneIsen
af St. Vildoose. ---- Vi kan derfor fra geologisk side fuldtud anbefole
og krofti~ støtte den rejste fredning."
Botanisk Institut hor ved skrivelse af 23. juni 1969 bl.o. erklæret:
"
hd I, det sydvestlige Doseofsnit.Størsteparten af dette oreel
optoges af en træ- og buskfri højDoseflade oed en karakteristisk vekslen Delleo højere, relativt tørre tuer og neget fugtige levninger (de
såkaldte høljer). Tuernes vegetotion dooineres næsten fuldstændigt af
l) Klokkelyng,(Erica tetrnlix) og 2) Tue-kæruld CEriophoruo voginotuo),
yderligere forekoo en del 3)Hedelyng, (Calluna vulgaris), 4) Tranebær
(Oxycoccus quodripetalus) saot arter af 5) Tørveoos (Spbagnuo spp) og
6) Rensdyrlav (Cladonia spp). De fugtige høljer er noroalt enten fuldstændigt dækket nf 7) Hvid Næbfrø (Rhynchosporn albD) eller også ruoDer de en blanding of Tørv?oos (især Sphagnuo cuspidotuo), Hvid Næbfrø
(Rhynchospora alba), 8) Soalbladet ~~ruld (Eriophoruo onGustifoliuo)
snot 9) Tue-K06leaks (Trichophoruo caespitosuo). I vestranden af oorådet forekoooer ooråder, hvori der tidligere er foregået tørvegravning.
Gravene er nu unuer tilgroning især oed &cruld. Saotidig foregår der
også en stærk tilgroning ned Birk og Pil. Sydøst for det fredede Norbjerg breder Bævreosp sig teooelig stærkt udover hedefladen. Ae II.
Det nordvestlige ooseafsnit.S~ooenlignot Ded ooråde I er denne højooseflade væsentlig tørrere, hvilket bl.D. giver sig udtryk i, at de egentlige høljer næsten fuldstændi~ Dangler, !len vegetationen er stadigvæk
af den udprægede næringsfattige type dooinerct of
herefter opregnes en væsentlig del af den ovenfor ved ooråde I nævnte flora SODt
yderligere bl.a. rævling, rosonrinlyng og oultebær.
Erklæringen fortsætter: "De afgravede oI:.1råder
i den vestlige del
af oorådet Dinder Qest 00 de afgravedG dele i oQråde I. I don sydli~e
del af oorådet forekouoer I:.1inQro
partier oed hvidgranbevoksningora 8aDoonfottende kDn siges, at L1en i do 2 or.lhandlcdGooråder hor en typisl::
udviklet højoose, altså en vGgotationstJ~G, der udelukkende fodes of
11

----
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nineralfottigt regnvand. Disse oreeler er kun forstyrret nf tørvegravning eller ofvanding i de perifere dele, resten er fuldt intakte. De 2
onråder er de sidste levende rester af den tidligere neget store højoose Store Vildnose, af hvilken den øvrige del nu er under landbrugsoæssig drift eller anvendes SOD tørveskær. Ren bøjDosevegetation er i
dog ber i landet og flere andre sted8r i Nordvest-Europa en særdeles
sjælden vegetationstype, og det Då udfra såvel undervisningsmæssige
son videnskabelige synspunkter tillægges den allerstørste betydning, at
Dan søger de få resterende områder sikret gennen fredning. En fredning
af Dosen bør indebolde besteonelser Dod ofvanding, opdyrkning, tilplantning eller afgravning, ligesoD enhver forn for benkastning af aff[lld Då forbydes. sign. Jørgen Jensen, aClD nuelJ.
sis , cEmd. nag."
Nævnet havde ved skrivelse af 20. oktober 1969 udbedt sig en udtaleIso fra Naturfredningsrådet, der i sin svarskrivelse af 23. dccenber 1969 udtalte følgende:
"__- Noturfredningsrådet nåede desværre ikke at besøge lokaliteten før
snedækningen gjorde en besigtigelse oosonst. Da Don antoger at nævnet ønsker et svar snarest skal Dan ikke yderligere udsætte s~gen i
forventning OD bedre vejr, Don søge at besvare sådanne spørgsoål i nævnets og advokat Koch & Rønnov-Jessens skrivelse SOD kan besvares uden
egentlig bosigtigelse. Rådet nå straks bemærke, at nan ikke betvivler
de faktiske oplysninger, der frengår of ananuensis Jørgen Jensens beskrivelse, og at Don lægt;or stor vægt på aen vurdering af onrådets naturvidenskabelige værdi, son freogår af stotsgeolog dr. phil. Jobs.
Iversens skrivelse. Der er således efter Naturfredningsrådets skøn på
grundlag af ovennævnte skriv~lser næppe tvivl OD, at onrådet er fredningsværdigt efter Naturfredningslovens pDragraf l stk. 2.Nævnet har
specielt bedt 00 Naturfredningsrådets vurdering of bøjooseportiets
holdbarhed i tilfælde af fredning. Et sådcnt spørgsnål kan eftar s8gens
natur næppe besvares ned absolut sikkerhed, nen efter Naturfredningsrådets bedste skon vil den væsentligste del af den resterende højnoseoverflade kunne holde sig på trods of afvandingen. En generel beskrivelse af bøjDosens natur kan f.eks. findes i "Dancarks Natur", Politikens forlag 1969, bind 5 pag. 473 ff. Kort refereret består en højnose
af en svagt bvælvet flade. R2ndzonen ligger hele vejen rW1dt i et lavere niveau end selve fladen. Der er en vist ret udbredt, Den fejlagtig
opfattelse at tørveDassen er i stand til ot suge vond op fra undergrunden" I :virkcligflGdon "1ever.~ bajDosen, og....durDed
dens vegetotionsdække
udelukkende af den nedbør der folder på den. De ekstreot næringsfattige forhold detto oeufører er en af forudsætningerne for den Deget spe-

-~-
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cielle vegetation på højmosefladen, specielt forekomsten af de forskellige tørvemosarter. Tørvernasset kan som nævnt ikke suge grundvand
op, men har en udpræget evne til at holde på vandet, således at skråningen i højmosens kant er teQffieligstejl i forhold til den centrale
flades hældning.Hvis man nu, som det er sket i St.Vildmose, bortgraver
eller opdyrker en del af fladen, vil dette ikke direkte påvirke den
resterende del. Visse ændringer vil der dog efterhånden ske, idet randzonen-af den resterende del næppe vil kunne holde en så høj vandstand
som tidligere. Den tørrer ud og tørvemassen svinder efterhånden. Dette svind vil dog kun fortsætte, indtil højmosefladens randzone har fundet en ny balance i forhold til hældningsvinklen. ~er er efter Naturfredningsrådets skøn ingen grund til at antage, at denne zone hvor der
sker en oidlertidig nedbrydning vil blive særlig bred. Et andet forhold der sikkert frembyder en langt større fare for højmosevegetation
er luftforureningen. Som nævnt ovenfor er alle højmosens planter indstillede på ekstreot næringsfattige forhold. Hvis der f.eks. ved kunstgødningsstøv eller på anden måde tilføres større mængder af næringsstoffer, vil det true en del af arterne og dermed hele samfundet. Denne
fare truer dog enhver højmose. Med hensyn til nævnets semmenligning
af st. Vildmose og Ll. Vildmose må det erkendes at sidstnævnte henligger i naturtilstand over et langt større område og at dens omgivelser
i Tofte skov etc., også er af stor fredningsmæssig værdi. Den er derfor værdifuldere end resten af St. Vildmose. Imidlertid er de to mosers vegetation ingenlunde ens. De undersøgelser der er udført ~f prof.
Knud Jessen på St. Vildmose, viser e.eks. at pors her er ret fremtrædende ude på Dosefladen, hvilket ikke er tilfældet i Ll. Vildmose. Rådet må derfor konkludere, at en fredning af Ll. Vildmose med omgivelser i fremtiden vil v~re nf den aller største betydning; den må vurderes som en af de vigtigste sager for Dansk Naturfredning i den nærmest8 freotid, men en sådan fredning - hvorom der i øjeblikket ikke
engang er rejst nogen sag - kan ikke gøre fredningen af resten af St.
Vildmose omsonst. Der er så få rester tilbage i Danmark af højmose,
at det er af stor betydning for fremtidig moseforskning og økologisk
forskning at der bevares flere områder. Vedrørende adv. Koch & Rønnov-Jessens henvisning til kortbilag D.V. i Naturfredningskoomissionens betænkning skal kort anføres, at det beror på en oisforståelse, at
Dan kan slutte at der ikke udenfor de på kortet markerede områder kan
findes naturvidenskabelige inte~esser---".
Specielt med henblik på det sidste har Københavns Universitet, Institut for Sporeplanter, København, i en skrivelse af 4. marts 1970,
underskrevet af lektor Tyge Christensen, udtalt følgende:
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"---Under den første behandling af sagen OD fredning af en Vildmoserest i Åby sogn skal - efter hvad jeg cundtligt har erfaret - en Dodstender af fredningen have erklæret, at arealet ikke kunne v~re af
større fredningsDæssig værdi, siden det ikke var carkeret på det kort
over særlig fredningsværd~ge ooråder, SOD naturfredninbsrådet nylig
havde ladet freDstille. I den anledning kan jeg SOD hovedansvarlig
for den botaniske del af den udførte kortlægning oeddele, at lokaliteten er Ded: Der blev til brug for naturfredningsko~issionen
trykt
to kort ned botaniske oplysninger,----- Det ene bærer underskriften
"Botaniske interesseområder, Tyge Christensen, januar 1967"
På dette kort er alle botanisk vigtigere ooråder medtaget uanset stør~
re eller Dindre arealmæssig udstrækning. ---- Det andet kort --- blev
betegnet SOD en skitsenæssig oversigt over egne, hvor ou1igheden for
at tilvejebringe naturparker er til stede. ----Den beskedne rest,der
er tilbage af den tidligere så udstrakte Store VildDose, opfylder naturligvis ikke de arealoæssige krav til et naturparkocråde. Den er
derfor ikke vist på det sidst ootalte kort. På det førstnævnte er den
carkeret."
Don 18. carts 1970 afholdtes nyt møde ned de i ejendoDcene og i
fredningssagen interesserede. Mødet sluttede oed, at landsretssagfører Koch for ejerne og landsretssagfører Sanvig for Kauffoann ville
freDsende deres skriftligt forculerede erstatningspåstand, ligesoD de
videnskabelige institutioner ville freDsende supplerende erkl~ringer
i anledning af det på Dødet frenkoone.
I tilslutning hertil har Botanisk Institut i fortsættelse af sin
ovenfor citerede skrivelse 23. juni 1969 afgivet erklæring af 23.oarts
1970, underskrevet af oagister Jørgen Jensen:
"---1 )artssaLlLwnsætningen i hø,jI:lOSen.
Det blev på oødet anført, at Soldug-arterne skulle være forsvundet fra højDosefladerne. Det er rigtigt,
at Soldug ikke er anført i Din beskrivelse af arealerne fra 23. juni
1969. Dette er uden tvivl en forglcDoelse, idet de fugtighedskrav SOD
artElrne stiller, fuldt kan tilgodeses i de ooråder, der er foreslået
til fredning. Med hensyn til spørgsoålet OD Multebærs forekoost er det
culigvis rigtigt, at der i øjeblikket findes en overvægt af hanplanter. Imidlertid kan en sådan bestand holde sig i en lang årrække og
muligheden for tilførsel af frøplanter af hunlige individer oed trækfugle vil hele tiden være tilst8de. Det blev ved oødet freoført, at de
forskellige arter kan træffes andre steder i Jylland, specielt blev
Pors freDlli~vet.Dette er rigtigt, cen det der i nærværende sog har interesse, er i første række ikke de enkelte arter, men den helt specielle artskoobination de indgår i, og SOD hører hjeooe i det særlige

---e ---
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oilieu, der opretholdes, fordi der udelukkende tilføres vand og næring
direkte gennem regnvandet, SOD falder på fladen, og som fastholdes i
det stærkt porøse Tørvemos-lag. Det er meget væsentligt for forståelsen af de næringsforhold, der hersker i en højmose, at være klar
over, at nosen ikke er istand til at tr~kke vand op fra dybtliggende
lag, der har forbindelse ned den h~vede stenalderhavbund.2) tilgroning med træarter.Det er helt tydeligt, at de steder, hvor træarter
i øjeblikket kan trives godt og til en vis grad brede sig ind nod
den centrale del af højoosefladen, er steder, hvor der er foretaget
gravning i tørvelaget, enten langs ned afvandingskanal er , hvor man
yderligere her foretaget en opkastning af nineraljorden på de tilgrænsende arealer, eller på steder i randzonen, hvor tørvegra~ling
har medført oprodning i tørveoasserne oed en forøget ilttilgang SOD
følge, der bevirker en kraftig oos~tning af det organiske stof i tørven hvorved der frigøres øgede mængder af plantenæringsstoffer. På de
store, centrale flader, SOD ikke er blevet mekanisk forstyrret, er
højnosen tr~fri. 3) Dræningens indvirkning på de resterende højoosepartier. Det er Din opfattelse, SOD støttes stærkt af hvad der kan
iagttages på stedet, at virkningen af en afvandingskanal, hvorfra der
ikke føres dræn ind i selve højDosefladen er yderst oinioal, kun de
yderste 30-40 Deter vil blive direkte berørte heraf, Dan kan iagttaEe
en vis saDoensynkning og en vegetationsændring, der dog også til en
vis grad skyldes, at tørvelagene er forstyrrede. Når det som anført
af landsretssagfører Koch ikke lykkedes at holde nogle mindre Dosearealer på statens areeler intakte, skyldes dette utvivlsomt, at 00råderno var for små, og at dG lå helt omgivet af stærkt gcnneQdr~nede
og opdyrkede ooråder, hvad de til fredning foreslåede arealer kun i
mindre grad gør. 4). Prioritering af oorådet.Der blev på mødet stillet
spørssmål, 00 det var ouligt at prioritere ooråderne I og II i forhold
til hinanden. Område I er det fugtigste af de 2 områder, oedens II har
et væsentligt tørrere præg med større oængder af hedelyng, Don netop ouligheden for ved siden af hinanden at kunne iagttage 2 forskellige stadier af en levende højmose, der stadigvæk varierer Dellom
fugtigore og tørrere stadier, gør det overDådigt vigt~Gt at begge
arealer sikres, derfor vil æt ikke være Duligt at sætte det ene højere Gnd det andet. Det bør yderligere fromhæves, at der er så få højooscarealer tilboge i Danmark og det øvrige Nordvesteuropa, at det
såvel udfra nationale SOD internationale synspunkter er af allerstørste betydning at disse bevares. 5). Kanol gennen den nordlige del af
område 11.Det blev på Dodet n8vnte, at der var planer 00 at lægge en
kanal genneG den nordlige del af område II. Noget sådant vil betyde
i

•
••
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en alvorlig fare for den nuværende vegetation jvf. det under 2) og 3)
n~vnte, idet nan dels vil få randzoner ned saoDensynkninger af tørvelagene 30-40 D ind fra hver side af kanalen og dels vil skabe Duli~hed for at der på begge sider af kanalen vil gro krat af forskellige
tr~arter op og dermed øges risikoen for yderligere trævækst i arealet.
Der oå derfor tilstræbes at finde en anden linieføring for en eventuel
aflastningskanal."
Lektor SiDon Lægaard, Botanisk Institut, Aarhus Universitet har
afgivet sålydende erklæring af 7. april 1970: " I tilknytning til
nævnsoødet den 18.3.d.å. skal je~ efter aftale skriftligt uddybe Dine
svar på nogle af de spørgsmål, der blev rejst. Der blev under nævnsmødet berettiget lagt stor vægt på OD højmoseoverfladen kan bevares i
den oprindelige tilstand i tilfælde af fredning. Herunder rejst6s især
spørgsDålene: l) Vil afvandingskanalerne ookring arealerne udtørre og
derved ødelægge deD? 2) Vil arealerne blive invaderet af træ- og buskarter? Med det forbehold, at jeg kun har iagttagelser fræden nordlige
del af areal I og den sydlige (nen ikke den ellersydligste) del af
areal II, måtte jeg besvare begge spørgsoål ben~gtende, dog med Dinere
forbehold. Med hensyn til disse forbehold nå det freDh~ves at spørgsnålene drejer sig 00 et biologisk, stærkt dynamisk præget, systeo,hvis
funktion er betinget af en lang række, kendte og ukendte faktorer.
Spørgsmål der drejer sig OD sådanne systeoer kan meget sjældent besvares klart og entydigt. Der må næsten altid tages forbehold eller svares "efter bedste skon" • Når der således spørges OD, der ikl::ekan ske
opvækst af træer og buske på den uforstyrrede højnoseoverflade, kon
det ikke afvises fuldstændigt, Den det vil være få og spredte ekseoplarer, der næppe vokser ud til fuld størrelse. Jeg Då, trods indl~ggene fra advokat Koch, fastholde at trævæksten i de onråder, jeg har
set, er nøje knyttet til partier af højmosen, der på en eller anden
nåde er forstyrret, det være ved tørvegravning, groftegravning og spredning af opgravet moteriale, eller blot ved kørsel eller anden overfladisk beskadigelse af ooseoverfladen. Udenfor sådanne partier har jeg
kun set få, små og spredte træer og buske. Jeg vil således ikke Dene,
at trævækst vil være nogen alvorlig trussel Dod den intakte højooseoverflade. løvrigt vil eventuelle træer kunne rydues uden at dette
indgreb vil nindske den videnskabelige værdi af fredningen. Med hensyn
til faren for udtørring af højnosen på grund af de eksisterence skelgrøfter, nener jeg ikke en sådan fare eksistErer. Den nordlise del af
areal I repræsenterer den fugtigste fase af en højooses udviklingscyklus. Der er således her en regelmæssig vekslen mellen tuer og høljer. Disse haljer, Dod deres karakteristiske vogetation Ded bl.a. hvid
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n~bfrø, findes næsten helt ud til skelbækken. Kun de yderste lo D. eller visse steder 20-30 o. her et andet præg. Dette skyldes, efter nit
bedste skon, more, at der her er spredt opgravet materiale fre grøften,
end at der er sket en udtørring. Med hensyn til en eventuel begr~nsning af fredningens omfang, og til en prioritering af arealerne i forbindelse herned, turde jeg ikke taG8 stilling. Jeg vil dog fremh~ve,
at areal I og II repræsenterer to hovedfaser i en højooses udvikiing,
ned henholdsvis opbygning og degeneration. Det er forskninGsnæssigt
og pædagogisk meget værdifuldt at have disse to faser ved siGen af
hinanden. II
Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring, har ved dets leder, Palle
Friis, den 22. april 1970 tilskrevet Danoarks Naturfredningsforening
sålydende:
"---har jeg kontaktet stud. QaG. Jens Henrik Bech, son gennem flere år
har varetaget ouseets undorsø~elsesvirksoDhed i Store Vildmose. Jens
Henrik Bech her udarbejdet vedlegte redegorelse, som jeG håber vil kunne bidtage til fredningens genneoførelse. SOD nævnt i indledningen, er
de arkæologiske fund fra selve områderne kun af rin~e oofang, fordi
arealerne ikke er blevet kultiverede, nen talrige fund fro omkringligBende opdyrkede områder gør mig overbevist om, at Dan ved denne fre~ning sikrer en,righoldig arkæolOGisk arbojdsnark Ded gunstige bevarine;sforhold for vore efterkoomere."
Den heri omtalte redegørelse (af 18. oarts d.å.) fra stud. nag •
Jens Henrik Bech er produceret til sogen, og uddyber det i nuseets
skrivelse anførte. Den fremhæver navnlig, at de pågældende to områder
overvejende sandsynligt, på baggrund af de ikke så få v~rdifuldo ark~ologiske fund i naboaroaler, indeholder Doget af interesse for vicenskeben.
Fredningsplanudvalget for Aalborg og Viborg Aoter hor ved skrivelse af 19. r.10rts1970 meddvlt, at udvalget h8r vedtaget IIot støtte cen
foreslåede fredning eventuelt oSæå således, at den udvides ind i Hjørring Aot
ll

•

Statens Jordlovsudvalg, Tekniske kontor, Tonder, har ved skrivelse
ef 8. DGj 1970, underskrevet af Th. Claudi West, tilskrevet Fredningsplanudvclget for Nordjyllands Amt sålydende:
"
nå jog meddele, ot JOG desværre glente at bringe et helt cmdet
spørgsoål på bane: Jordlovsudvalget hor i saDarbejde med hedeselskebet,
,__ Vibor~, i længere tid arbejdet Ded en plan OD, hvorledes der kan skBffes afløb til Rye å fro den midterste del af Store Vildoose syd for
Blukhus - Tylstrup vejen. En af de løsninger, der arbejdes ued, er opgravning af en ny kanol IIToftGgårdskanelen11 direkte mod vest L1i~ t iwel-

- 14 lem Ny Toftegaerd og Gammel Toftegeard, jævnfør vedlagte kort. Nu oplyste godsejer Skeelos fornylig om, at der også i dette område er fredningsplaner undervejs, som kunne tænkes at ville søge at forhindre en
sådan kanal. For nu ikke at spilde flere kræfter på en opgave, der
eventuelt kan forhindres gennemført, mener vi det rigtigst at gøre opmærksom på planen og beder om orientering om, hvorvidt vi ved en sådan løsning af afvandingsmulighederne vil komme på tværs af fredningsplanerne. Såfremt Fredningsplanudvalget vil og kan forhindre en sådan
løsning, var det jo ønskeligt at få besked herom snarest muligt."
Denne skrivelse er af Fredningsplanudvalget oversendt til Fredningsnævnet ved skrivelse af 12.s.m.
Den 21.s.m, blev der i sagen, efter at nævnsmedlemmerne forinden
somme dag havde besigtiget de til fredning foreslåede arealer, afholdt
et møde på Aabybro kro, til hvilket møde var indvarslet og deltog de
i fredningssagen implicerede. Sagen blev derpå optaget til kendelse,
idet nævnet påny den 31. juli d.å. besigtigede område I og II.
Det skal her bemærkes under henvisning til § 69, stk,'l i Naturfredningsloven, lov nr. 314 af 18. juni 1969, at nærværende sag, der
er rejst før den l. oktober slå. behandles efter den dagældende lov,
lov nr. 192 af 16. juni 1961, hvilket naturligvis ikke udelukker anvendelse af den seneste lovs bestemmelser på selve områderne, jvf.
således nedenfor dens ~ 56 vedrørende offentlighedens adgang.
Nævnet finder, at de pågældende til fredning foreslåede arealer i
høj grad er fredningSVærdige, jvf. § l, stk. l, i loven af 1961,
på grund af deres skønhed og fordi deres bevarelse af naturvidenskabelige og undervisningsmæssige grunde skønnes at være af væsentlig
interesse, hvilket findes at være tilfældet i lige grad med hensyn til
både område I og II. Matr. nr. l~, l~ og lbl Vildmosen, Aaby sogn, og
parceller herfrn, der måtte Være udstykket den lo. september 1969 og
senere, vil være at frede i nedennævnte omfang, idet der med hensyn
til grænserne for fredningen henvises til vedhæftede kort. Der vil
herefter være at pålægge ejendommene følgende:

•
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fredningsservitut:
l. Bebyggelse skal ikke Være tilladt.
2. Opstilling af skure, boder, master, pæle, transformatorstationer
eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.
3. Arealerne må ikke benyttes til camping.
4, Bilophugningspladser må ikke etableres •
5. Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.
6., Motorbaner eller flyvepladser må ikke anlæ5ges•
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Beplantning med busk- og trævegetation Qå ikke finde sted.
8. E~sisterende hvidgranplantninger må ikke fornyes.
9. Afvandinger Då ikke foretages.
lo. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
ll. Arealerne må ikke yderligere opdyrkes.
12. Der ~å ikke indenfor de fredede onrådcr anvendes kemikalier til
ukrudts- eller skadedyrsbekæmpelse.
13. Fredningen skal ikke v~re til hinder for, at de påtaleberetti~ede,
uden bokostning for ejerne, foranlediger, at en ønsket naturtilstand opretholdes.
14. Nævnet forb0holdor sig ved tillægskendelse at træffe nærDere bestenmolse om eventuel udvidelse af eller begrænsning i offentlighedens
adgang til de fredede arealer, jvf. i sidstnævnte henseende § 56,
stk. l og 2 i den nugældende naturfredningslov.
15. Påtaleret tillægges Naturfredningsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, FredningsplanudvalGet for Nordjylland og Fredningsnævnet
for gl. Aalborg Amtsrådskreds, hver for sig. SåfreDt Aoby sogn i
forbindelse Ded den forestående regulering af grenserne for fredningsnævnenes arbejdsområder, henlægges under Fredningsnævnet for
Gl. Hjørring Amtsrådskreds, tillægges påtaleretten dette fredningsnævn i stedet for nærv~rende fredninGsnævn.
Under hensyn til den sene freDkomst af oplysninger vedrørende den
projekterede afvandingskanal gennem område II (af hensyn til nabogrundene) hor nævnet ikke I~ent at burde sinke sagens afslutning for ~t behandle dette spørgsDål. Nævnet forbeholder sig - efter derom eventuel
fre~sDt begæring - ved tillægskendelse at tage stilling hertil. Det
skol anføres, at nævnet har fremsat forslag om, at en eventuel kanal
føres genne~ rør, der er of en sådan beskaffenhed, at de hindrer vands
indsivning fr~ siderne. Dette forsl~g er dOb blevet afvist ned den begrundelse, at allerede gravnin~en vil virke skndclig, idet luftens ilt
på nfgørende vis vil influere på tørvejorden. Nævnet hor endvidere foreslået, at en konal eventuelt kunne etableres gennem den del nf oorådet,
hvor der i forvejen er Grnvet tørv, og hvor der nu er træ- eller buskbevoksning.
Erstatningsspørgsoålet.
Ved skrivelse af 19. @orts 1970 hor landsretssngfører
neS vegne opstillet disses erstotningskrav således:

Koch på ejer-

- 16 bI Styroand O.A.Skecl.
ad sag l. Mtr. nr. 1-279 ha tørvemassc a 3.600 kr.
279 ha (efter Gfcravning af tørveoasse)
a 3.000 kr.
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1.004.400,-

kr.

837.000,- kr.
1.841,400,- kr.

Ued tillæg af renter OG oDkostninger, idet der henvises til den
ovenfor citerede kontrakt af 21. april 1969 ned Kauffoann. Ifol~e denne kontrakt er den årlige leje 400 kr. pr. td. eller 720 kr. pr. ha,
hvilket giver i 5 år de lige ootalte 3600 kr. Landsretssagføreren
oplyste, at Statens Jordlovsudvalg har opnået for afgravede torvearealer Dellen ooråde I og II 3000 kr. pr. ha.
a
c
ad sag 2.Matr. nr. 1- og 1- Godsejer Erik Skcel.
141,5 ha tørveDDsse a 3.600 kr.
141,5 ha (efter afgravning af tørveoasse)
a 3.'000 kr.

509.400,- kr.

424.500,- kr.
933.900,- kr.
idet der iøvrigt henvises til det lige foran vedrorende sag l anførte.
Lancsretss2Gforer Sv.Sanvig her for sin klient, Kauffmann, pasttet denne i erstatning tilkendt.
l. Tabt fortjeneste
750.000,- kr.
2. Positive udGifter ved
Gf fredningssagen
'standset sphagnUL1produktion 17.707,80 kr.
Med fradrag af erlagt
9.500,- kr. 8.207,80kr.
3. Leje i 5 år
30.000,- kr.
788.207,80kr.
Det er i tilslutning til post 3 af landsretssagføreren anført fo~gende: "__- Med hens;yn til den planlngte produktion, har hr. KauffDann Sørensen på basis af erfaringer fra tidliGere produktion på egen
jord knlkuleret Ded foreløbis at freostille årligt Dindst 20.000 n3
sphagnum. Salgsprisen er 12 kr. pr. 03 ved snls i vOGnlæs, Den betydeliGt vøjere ved salg i sække. Der er pårognet et nettooverskud på
produktionen (efter fradrag o~så af egen nrbejdsløn) på mindst
150.000 kr. ar l·~g t .--o

II

- 17 -

•
•e
•

Nævnet skal herefter vedrørende erstatningsspørgsmålet udtale
følGende:
Nævnet har af det foreliggende fået den opfattelse, at en højmose
er højst omkring centrum, således at tørvemassens tykkelse falder
jævnt ud mod siderne. Det er uoplyst, hvorledes de heromhandlede to
områder er placeret i forhold til mosens oprindelige centrale parti,
men der gås ud fra, at tørvemassens tykkelse er stærkt varierende.
Der ses ikke, at være foretaget, og der kan måske ikke, uden at skade
mosen, være foretaget prøvegravninger til belysning af dette spørgsmål.
Fredningsplanudvalget for Nordjyllands Amt, har ved skrivelse af 30.
juli d.å. meddelt, at man ved hjælp af luftfotos, foretaget omkring
1965 har konstateret, at der ses at være afgravet for tørv på et areal
af 105,9 ha af områderne I og lIs samlede areal, og dette fordeler
sig med 75,7 ha på område I og 30,2 ha på område II. Skrivelsen slutter med at udtale, at der ikke ses at være gravet ~ter tørv i den sydlige del af område II (hvor bl.a. hvidgranplantningen findes). Nævnet
har under sine besigtigelser konstateret, at der på den sydlige del
af dette område, findes en større hvidgranbeplantning, ligesom der
langs den vestlige kant af samme område findes en bevoksning af træer
og buske, en bræmme af 20-30 meters dybde, hvilke "skovområder" også
må have betydning for erstatningsberegningen.
Nævnet går ud fra, at
de steder, hvor der findes sådan træ- og buskvegetation, er uegnet eller i hvert fald mindre egnede til tørvegravning. Den omstændighed, at
der, som af Fredningsplanudvalget
konstateret,har fundet afgravning
sted, finder nævnet dog ikke uden nærmere undersøgelser, at berettige
til den antagelse, at de pågældende steder er fuldstændig afgravet for
tørv, men nævnet er af den opfattelse, at det anførte støtter den antagelse, at tørvemassen fra naturens side eller ved menneskenes indgriben i udstrækning og tykkelse er endog stærkt varierende. I denne
forbindelse skal fremhæves, at det til Kauffmann af område I lejede
areal, på ca. 7 ha, i erstatningsmæssig henseende i forhold til ejeren
bør anses som afgravet jvf. nedenfor under Kauffmanns erstatningskrav
v.edrørende lejen på de 30.000 kr.
Der er af ejerne henvist til kontrakten med Kauffmann. Ved beregningen af erstatningen, det gælder såvel spørgsmålet om tørvernassen som
afgravede tørvearealer (til eventuel senere landbrugsrnæssig udnyttelse),
finder nævnet, at det endvidere bør tages i betragtning, at det for
ejerne på forhånd må stille sig i høj grad usikkert, om de inden for
en overskuelig fremtid skulle kunne udleje og derefter (når afgravning
har fundet sted) sælge do pågældende områder eller f.eks. udnytte de~
landbrugs~æssigt. Produktion af tørvesmuld og sphagnuo ses ikke for
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tiden at være nogen særlig indbringende branche. Lovgivningen, konjukturer m.fl. andre faktorer vil på forskellig vis øve en afgørende men
som oftest uforudseelig indflydelse på efterspørgsel af områder soo de
fredede, der henhører til landzone (jvf. lov nr. 315 af 18. juni 1969.)
Det må derefter antages at være en afgjort fordel for ejerne~og' Knuffoann~ nIlenede pu at kunne disponere over en fredningserstatning.
Selvom den stedfundne fredning betegner et indgreb i ejernes beføjelser som ejere, findes der ved erstatningsfostsættelsen
yderligere
at burde tages hensyn ti~, at ~erne dog beholder den herlighedsret, der
bl.a. består i fortsat at have jagtretten, der eventuelt kan udlejes.
Når det af ejerne er gjort gældende, at Jordlovsudvalget sælger afgravede tørvearealer til 3.000 kr. pr. ha, skal bertil beoærkes, at der
forud overvejende sandsynligt er gået en kultivering
ved tilførsel af
kunstgødning, gravning af grøfter m.v., der sikkert .kræver ret store
udgifter. Når mosearealer i Lille Vildmose til Landbrugsdrift ved seneste ejendomsskyldsvurdering sættes til beløb af ca. 1.300 kr. pr. ha,
kan dette måske være vejledende oed bensyn til værdien af de "afgravede" arealer.
Ad Kauffnanns

erstatningskrav.

Ad post l, 175.000 kr. for tabt fortjeneste.

•e
e

Der f,ås ud fra, at der årligt pr. td. land oose under en aloindelig
driftsform afgraves ca. 500 m3 løs sphagnuo og tørvesould (svarende til
en dybdegravning på ca. lo cm.), hvilket, som her under sagen, for 15
td land i 5 år skulle resultere i ca. 7500 m3 x 5 eller i alt ca. 37000
m3 (med en dybdegravning på 50 co.).
At Kauffoann på dot heroohandlede areal i de 5 år - SOD af barn påstået - skulle kunne oparbejde 20.000 03 x 5 eller 100.000 03 (foroentlig svarende til en gravedybde på eD. 1,5 meter) kan være Duligt, Den
dog under forudsætning af bl.a. passende vejrlig og tilstrækkelig tørvenasse. Kauffnann har oplyst, at ban, på basis af sine erfaringer fra
tidligere produktion på egen jord, har kalkuleret med at kunne producere og sælge nævnte 100.000 03 til en udsa15spris på 12 kr. pr. m3 ved
salg i vognlæs, nen ved salg i sække til et betydeligt højere beløb.
Hvis de 100.000 03 skulle kunne lægges til grund, og såfreot Don skønsmæssigt i overenssteoDelse oed Kauffosnns anbrinGende, af praktiske
grunde går ud fra en genneosnitspris på 15 kr. pr. 03 (hvilket tilsyneladende ikke overstiger den i dag gældende pris i væsentlig grad), ville resultatet blive, at han på en onsætning på 1.500.000 kr. skulle
kunne påregne en nettoavance på de påståede 750.000 kr. - eller 50 %.
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• Når besteomelsenne i lov om handel ced gødning og grundforbedringsoidler (lov nr. 92 af 16. marts 1962 og de sig hertil sluttende bekendtgørelser) skal overholdes, og når der dog bør være et vist rioeligt
forhold mellem Kauffcanns påståede nettoavance og branchens for tiden
værende nettoavance på ca. 5 ~, finder nævnet, at Kauffnanns heronhandlede krav ikke bør anerkendes fuldt ud, i hvert fald ikke sålænge,
der ikke af hoc gennem hans skatteregnskaber og på anden vis er tilvejebragt dokumentation til understøttelse af kravet.· I nangel af sådan dokuoentation finder nævnet, at erstatningen for tabt fortjeneste
skønsmæssigt vil være at anerkende med højst 85.000 kr. tilligemed
renter, alt som nedenfor nærmere bestemt.
Ad post 2. 17.707 kr. 80 øre med fradrag af betalt 9.500 kr.
Denne post anerkendes
af renter, jvf. nedenfor.

for restbeløbet

Ad post 3. lejeafgift, forfalden
eller i alt 30.000 kr.

•
••

8.207 kr. 80 øre med tillæg

12.000 kr. og ikke forfalden

Denne post, ••.•••••••••••••••••••
anerkendes og forrentes jvf. nedenfor, dog med fradrag af en mellemrente (8%) af de ikke forfoldne afgifter, 18.000 kr.Med hensyn
til de resterende 12.000 kr. (de
forfaldne og betalte lejeafgifter)
skal af hensyn til renteberegningen blot bemærkes,at dette beløb af
praktiske grunde betragtes SOD en
helhed (uanset beløbet er opdelt
i tre rater, forfaldet for tidsrlliJDetden l. maj 1969 til den l.
DOj 1970).

18.000kr.

30.000 kr.

Ad ejernes erstatningskrav.
Når henses til det anførte og til, at det foreliggende grundlag
rUDL,er ikke få usikkerhedsmomenter,
finder nævnet, at erstatningen for
begge ejere skønsmæssigt bør være 1200 kr. pr. ha tørvemasse og 800
kr. pr. ha underliggende
og "afgravet" areal. Med hensyn til ovennævnte "skovoIJråder", der tilsyneladende kun findes i større udstrækning på område II, er det ikke oplyst, hvor meget det drejer sig om,
Don efter iagttagelser på stedet og på grundlag af det foreliggende
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kortoaterinle sættes disse nrealer skønsnæssigt til ikke under 15 ha,
for hvilke ydes en erstatning på 1000 kr. pr. ha~
Med disse beQærkninger, og idet advokatbistand skønnes rimeligt
begrundet, vil der være at udrede følgende i erstatning:
Gårdejer P. Kauffmann Sørensen, Luneborg, 9440 Aabybro.
Post l. Tabt arbejdsfortjeneste
Post 2. Afholdte udgifter
Post 3~.Forfaldne lejeafgifter
~~Ej ferfaldne lejeafgifter

85.000
8.207
12.000
18.000

kr.
kr.
kr.
kr.

00
80
00
00

øre
øre
øre
øre

123.207 kr. 80 øre,

•
•e

der forrentes således:
Post l 05 3~ 103.000 kr. (ned fradraG af Delloorente 8% (vedrørende
post 3~) i forhold til
6.000 kr. forfalden den l. naj 1971,
6.000 kr. forfalden den ~. naj 1972 og
6.000 kr. forfalden den l. naj ~973)
vil være at forrente ned 8 % årlig fra kendeIsens dato, indtil betaling sker.
Post 2, 8.207 kr. 80 øre vil i overensstenDelse ned Overfredningsnævnots kendelse af 6. oktober 1969 være at forrente Ded 6 % årlig heraf
fra den ll. jmli 1969 til 30. septenber s.å. og Ded 8 % årlig horaf
fra den l. oktober 1969, indtil betaling sker.
Post 3~, 12.000 kr. vil være at forrente SOD post 2 •
Der vil ~~re at tillægse sagsonkostninger

Ded 3500 kr •

Styrnand O.A.Skeel, BirkeIse, 9440 Aabybro.
o 279 ha tørvoODsse ned fradrag af 7 ha
(udlejet til Keuffoann) eller 272 ho
a 1200 kr.
b 279 ha "afgravet" underliggende
arealer a 800 kr.

326.400 kr.
223.200 kr.

549.600 kr.,
tilligened renter heraf 8 % årlig fra kcndclsens dato, indtil betalin5 sker sant sagsomkostninger OGe 4500 kr.
Godsejer Erik Skecl, Gl. Toftogaord,
'.

Skovareal 15 ha a 1000 kr.
a 126,5 ha tørvcDosse o 1200 kr.
b 126,5 ha "afgravet" underliggende
arealer a 800 kr.

9440 Aabybro.
15.000 kr.
151,800 kro
101.200 kr.
268 •ooo kr.,

- 21 tillige~od renter heraf 8 % årlig fro kendolsens dato, indtil betaling
sker, samt sagens o~kostninger Ded 4000 kr.
Erstatningsbeløbene og sagsoDkostningerne vil være at udrede i
overenssteDnelso Ded bestemnelsen i § 17, stk. ~ i lov nr. 192 af
16. juni 1961.
a
c
bI
D~nne kendelse vil være at tinglyse pa D2tr. nr. 1-, 1- og 1-Vi1dnosen, Aaby sogn, og parceller, der nåtte være udstykket herfra
den lo. septenber 1969 og senere.
Der er ikke af panthaverne frenset protest nod fredningen. Da disses panteret ved den stedfundne fredning iøvrigt ikke ses at være udsat for risiko, vil der ikke være at tillægge den nogen del af erstatningsbeløbene.
I nedfør af § 19, stk. 3, i lov nr. 192 af 16. juni 1961, vil
denne kendelse være at indbringe for Overfredningsnævnet. Dette fritager dog ikke den, der ønsker at anke, fra selv at indbringe kendelsen for Overfredningsnævnet, NyropsGade 22, 1602 København V inden
ankefrist ens udløb ( 4 uger).
o

Thi besteDoes:

•
•e

Matr. nr. l~, l~ og lE! VildDosen, Aaby sogn, og parceller, der
nåtte være uustykket herfra den lo. septeober 1969 og senere, underkastes fredning i ovenfor bestemte oDfang, idet der ned hensyn til
fredningsgrænserne henvises til vedh~ftede kort •
Der udredes følgende i erstatning:
Gårdejer P. lCauffn8nn Sørensen,
123.207 kr. 80 øre
Styroand Ove A. Skeel,
540/.600 kr. 00 øre
Godsejer E. Skeel,
268.000 kr. 00 øre.,
ned tillæg af sagsomkostninger og renter og for så vidt angår Kauffnann Sørensen ned fradraG af Delleorente, alt son liGe ovenfor nærmere bestent.

P. Christensen

P. Schierbeck

WoersaD
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kendelse af 3/1 1972 om tørveskærsrettigheder

Fredningsnævnets
St. Vildmose:

Under 7. august 1970 afsagde Fredningsnævnet

i

for Nordjyl-

~nds amts sydlige fredningskreds kendelse vedrørende fredning af
31e af Store Vildmose, IDRtr.nr. l ~, l Q og l bI Vildmosen, Aaby
ogn. På et ret sent tidspunkt af sagens behandling blev nævnet op~rksom på, at der på de to først nævnte arealer hvilede servitutter
m tørveskærsret,

som nævnet hidtil havde anset for at være uden

raktisk betydning, og som kunne være en brugsret, som i tilfælde af
ortfald af udøvelsesretten ved en frGdning,

tt

t erstatningskrav.

eventuelt kunne begrunde

Det måtte herefter være nødvendigt at skabe klar-

ed over, hvem de eventuelle berettigede var, hvorfor nævnet, foruden
Statstidende for ~. 24. juli 1970, indrykkede bekendtgørelse herom
. den lokale avis. På dette tidspunkt anså nævnet det for uhensigts~ssig

at udsætte sagens behandling, navnlig da man regnede med, at

ler næppe var berettigede, der ville gøre krav gældende.
Der meldte sig imidlertid straks 20 personer, der rejste
:rav om erstatning.

•
•

4t

............
De pågældende servitutter er lyst den 18. novembGr 1921 og
Gnere, og af deres indhold skal, ......•. citeres, at køberen skulle
respektere den forskellige Selvejere og tidligere Arvefæstere m.fl.
Aaby, Tolstrup og This€ sogne tilkommende Ret til at erholde udvist
ederlagsfrit Tørveskær i Vildmosen, saalænge Tørv ------"(bilag
g ----" Der paahvilGr Stamhuset Forpligtelse

97 ~)

til at udvise vederlags-

rit Tørveskær i Stamhusets Vildmose ----- til Selvejere m.fl. i
aby, Tolstrup og Thise Sogne-----".
De erstatningssøgende

blev ved anbefalet brev af ll. novGmber

.970 indkaldt til et møde på Aaby kro den 25.s.m., hvor de indkaldte
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lr mødt eller repræsEnteret.

Sagen blev gennemgået med de~; idet

,t navnlit blev tilkendegivet,

at de naturligvis måtte dokum~ntere,

; deres påståede ret ifølge servitutterne var knyttet til fredningsrråderne, og at de erstatningssøgende

i hvert fald måtte sandsynlig-

~re d~res tab. SLilltidigblev det tilkendegivet,

at nævnet hos god-

et "BirkeIse" (Stamhuset) ville indhente nærmere oplysning for på
enne mådE; at bidrage til oplysning om, i hvilket omfen€. de pågældende
åtte have fået anvist ret til tørveskær i fredningsområderne

og i

ekræftende fald i hvilken .udstr.ækning,denne ret måtte være udøvet.
Den 22. juni 1971 bl€y der påny afholdt et møde på Aaby kro
ed de erstatningssøgende,

og sagen blev for så vidt angår sag 5 - 19

ptaget til kendelse, mcd~ns sab l - 4 Ob 20 blev uds8t til nærmere
mdersøeelse.

Kendelse vedrørende de førstnævnte 15 erstatningssøgende

Jlev afsa2:t den 2. juli s.å., hvorefter disse ikke fik tillagt erstatling med den begrundelsE., at de ikke sås at have ført bevis for, "at
le efter lovlig anvisning her foretaget tørveskær inden for de to ved
:ende1sen af 7. august 1970 frE.:dedeområder af Store Vildmose". Ken-

4t

.elsen, der blev lovligt forkyndt for de pågældende, sluttede med en

•e

envisning til deres ank€adgang .
De 5 resterende erstatningssøgende
Sag l.

':<
.D.

var herefter føl[,ende;

Christenst:;n,

" 2. Marius Mølteard,
Johan Toft6g8.ard Andersen,

II

3.

II

4. Lars Olesen og

II

20.

fru K. Riishøj,

ler under mødet den 2. juni 1971 var gjort bekend t med, at de snarest
Jåtte søge deres ret dokumenteret over for Amtsnævnet, idet de.dog
3amtidig fik underretning om, at Overfredningsnævnet,

h~ortil hoved-
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4t

agen var anket~ den 28.s.m. afholdt møde på Aaby kro kl. 10, og at
e - efter aftale med Overfredningsnævnet - i nævnte møde gerne
åtte give møde og der fremsætte dEres dokumentation og anføre deres
nbringender. Af Overfrcdningsnæ\nets

i extrakt til Amtsnævnet ved

,krivelse af 9. december 1971 fremsendte mødereferat (Vedrørende ~ø.et den 28. juni 1971) fremgår bl.2., at godsinspektør, nu afdøde
.andsretssagfører K. Kock, jlalborg, oplyste, "at det stedse havde
~ret praksis, at godset (Birkelse) anviste og havde ret til at anrise gravningssteder", samt at €,odset ville anvise sådanne uden for

e

le frededE ornTåder.

Aj.dette mødereferat fremgår endvidere, at E. Christensen
sag l) og Johan Toftegaard AndErSen (sag 3) gav udtryk for "at et
gravested længere borte ~ar til ulempe, hvorefter de krævede erstatning hErfor, et de kun havde gravet til behov, at alene Ejnar Christensen havde gravet i de senere år - han oplyst8 ca. 10 læs årligt - og
?t de ønskede'en erstatning på 5.000 kr."
I skrivelse af 6. decemb6r 1971 til Ov~rfredningsnævnet har
.. sodsejer E. Skeel, Gl. Tofteb8ard, fabybro, ejer af den væsentlige

•e

tel af det ikke fr~dede område af Vildmosen, erklæret, at han "efter
låkrav fra de til enhver tid værende ejere af.
18tr.nr·.11 ~ Aaby by og sogn, p.t. gårdejer Ejnar Christensen,
Houen, 9440 - Aabybro,
latr.nr. 50 ~ Aaby by 0E sogn, p.t. gårdejer Marius Mølgaard,
Knøsgaard, 9440 - Aabybro,
,atr.nr. 13 f øster Hjermitslev, Tolstrup sogn, p.t. Jens Toftegaard
Andersen, ø. Houen - 9440 Aabybro,

vil anvise dem passende tørveskærsareal til eget brug på godsemjorder
udenfor d~t fredede areal.

- 25 På tilsvarendt

måde vil jbg anvise

9440 - Aabybro,

rohannesborg,

De i denne skrivelse

gårdejer

areal

til tørveskær,

omtalte

~r identiske

Lars Olesen,
sålænge

han lever".

med de foran

under

3ag l til 4 nævnte.
Da det ikke af mødereferatet
Lars Olesen samt fru Riishøj

4t

fremgår,

skrivelse

3 sidstnævnte

tid, tr disse

It

indkaldt

tillagte

iog tilføjes,

brev af 13. decemb~r

i Terndrup

og iøvrigt

Nævnet

tt'anses

tt tørveskærsret,

e

ie ved kendelse

til ~t udøve

tid måtte anvise
begrunde

dette nævn med hen-

1971, illenkun ved denne,

ef godset

sted i mosen,

en

inden

for

af Vildmosen.

Da

fra de pågældende

at

udEn for fredningsom-

efter det foreliggende

tørveskær

har haft

Birkelse

områder

til efter påkrav

andet

og da de pågældende

være henvist

ID80

under l - 3 nævnte

1970 fredede

sig villig

Jrl,risedem tørveskærsareal
råderne,

Det skal

E. Christensen

ej heller

af 9. december

efter anvisning

af 7. august

godset har erklæret

at anføre.

1971

følgende.

at de ovenfor

udøvet

1971

dokumentation.

skrive1st

det godt~jort,

til hans leve-

(8a&, 3) efter mødet med Amtsnævnet

Andersen

skal udtale

Ved godsets

lige

den 23. december

have yderligere

den 22. juni 1971 har sat sig i forbindelsE.
blik på den efterlyste

SkeeIs

\Ted anbefalet

de måtte

Toftegaard

ved godsejer
er begrænset

~t ingen af disse

(sag l) og Johan

Mølgaard,

tørveskærsret

til møde på dommerkontoret

kl. 10, for det tilfælde

Narius

har givet møde for Overfredningsnævnet

i€n 28. juni 1971, og idet den Lars Olesen
citerede

hvorvidt

findes

at burde

på det sted, som godset til enhver

dem, ses de ikke at have lidt noget

tab, der kan

erstatning.
Vedrørende

af godsets

sag 4, Lars O'esen,

ovennævnte

skrivelse

skal bemærkes,

tør udlede

et nævnet

en ret for denne

til

ikke

- 26 ~rveskær, ligesom denne ej på anden vis ses at havt dokumenteret en
ldan ret, hvorfor den ham ved oftnævnte skrivelse tillagte tørveskærset for hans 18vetid anses som en velvillighedsakt

fra godsets side.

Med disse bemærkninger, og idGt tilføjes, et fru Riishøj
sag 20) ej heller ses at have dokumenteret nogen ret til tørveskær
g derfor ikke har dokumenteret ret til erstatning.
Konklusionen er sålydende:
"Der tillæges ingen erstatning til gårde jerne Ejnar Christenen (sag l), Marius Mølgaard (sag 2), Jens Toftegaard Andersen (3)
g Lars Olesen (4) samt fru Kirsten Riishøj (20).

Nævnets foranstående lcenn.elseEorgens tand for anke til Over.redningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 København V, og anKefristen er
l uger, jvf. naturfredningslovens

~ 24, stk. 3, jvf. stk. 2. Ankefri-

3ten begynder at løbe fra det tidspunkt nærv~ende
frem.

e
e
e

kendelse er kommet

I

)oul Chris tensen

Schierbeck

Woersaa
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Begge disse kendelser er indanket for Overfredningsnævnet;
n under A) nævnte af alle 3 erstatningsberettigede

med påstand om

:sentligt højere erstatninger samt af Nordjyllands amtsråd med
'nsyn til erstatningsfordelingen,

den under B) nævnte af de under

!nne kendeIses sag l, 3 o€ 4 nævnte erstatningssøgende.
kendelse A.
~

Under anken af fredningsnævnets

kendelse af 7/8 1970 om fred-

Lng af dele af St. Vildmose har godsejer Erik Skeel samt gårdejer
luffmann Sørensen nedlagt påstande om erstatning som krævet for fred-

It Lngsnævnet, medens

skibsfører Ove Skeel har nedlagt påstand om er-

tatning, svarende til 11.000 kr. pr. ha for tørvemasse? og 4.100 kr.
r. ha for afgravet areal, idet henvises til en af direktør Hørup
ielsen udarbejdet rapport herom.
Overfredningsnævnet

har den 28/6 1971 foretaget besigtigelse

f det fredede med deltagelse af de ankende o[ disses advokater samt
epræsentanter for de i sagen interesserede mynditheder og instituioner, herunder Darunarks Naturfredningsforening

•

og Naturfredningsrådet .

Fredningen blev herunder stærkt anbefalet fra videnskabelig

4t ide samt af fredningsplanudvalget. De ankendes
4t armere uddybet og begrundet. Kammerherre Skeel

erstatningspåstande
fremsatte endvidere

1ske om tilladelse til indhegning af det fredede med vildthegn.

Overfredningsnævnet

har herefter besluttet at stadfæste den

f fredningsnæ~net ved kendelse af 7/8 1970 gennemførte fredning for
å vidt angår omfang og indhold. Det bemærkes herved? at indhegning
kke er tilladt. Påtaleret tilkommer dog alene frednL~gsnævnet samt
:aturfredningsrådet. Derimod har O~erfredningsnævnet
~ld

kunnet tiltræde de 2f fredningsnævnet

ikke fuldt

tilkendte erstatningsbeløb.

blev
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4t

'or nrealerne I og II er tilbudt henholdsvis 466.000 kr. og 230.000 kr.
;amt til gårdejer KEuffmann Sørensen kr. 100.000, hvilke tilbud alle
>mfatt€r ethvert tab i anledning af fredningen. De tilbudte erstatlingsbeløb, d~r forrentes med lo ~ p.a. fra den 7/8 1970 er alle
~ccepteret og betalt.
Erstatningsudgiften med renter vil efter Overfredningsnævnets
beslutning være at udrede med 9/10 af statskassen og l/lo af Nordjyllands amtskommune.
\TE'dr.afvandingskanalen .
Statens jordlovsudvalg har i skrivelse af 16/8 1971 til
Jverfredningsnævnet meddelt, at udvalget - eftbr at fredningen V8r
gennemført ved nævnskendelse af 7/8 1970
afvandingsmulighederne

- har taget spørgsmålet om

for statsarealerne beligg~nde øst for det fnJ-

dede op til fornyet overvbjelsc, og at dbt herefter er besluttet at
opgive den gennbm areal II projekteredt:;;"J:'cftegårds-kanal".
Til erstatning for denne 8fvandingsmuligh~d har statens jordlovsudvalg i
skrivelse af 2/5 1972 anmodet om Overfr€dningsnævnets godkendelse af,

4t at der
4t

som led i et projekt, hvorefter vandet ledes uden om det fre-

dede, foret2ges en uddybning på indtil 35 cm af den langs nordgrænsen

e af areal

II førende afvandingskanal "Skiveren". Overfredningsnævnet har

efter udtalelse fra repræsentanter for Danmorks Naturfredningsforening og Natur fredn ingsråd et , hvorefter uddybningen må antages at være
uden betydning for fredningen, besluttet at godkende det ansøgte.
Dette er meddelt statens jordlovsudvalg i skrivelse af 15/5 1972, idet
samtidig er henstillet, at tung kørsel på det fredede i forbindelse
med arbejdets udførelse undgås.

- 29 'tall kendelse B.

Fredningsnævnets kendelse af 3/1 1972 om tørveskærs-

lttigheder er som nævnt indanket for Overfredningsnævnet

af lb.nr. l,

jnar Christensen, lb.nr. 2 Jens Toftegaard Andersen og lb.nr. 4
trs Olesen - alle repræsenteret af Aalborg amts landboforening ;d påstand som for fredningsnævnet om tilkendelse af erstatning på
.000 kr. på grund Elfanvisning af fjernere gravested.
Det fremgår af sagen, at ret til tørveSkær for så vidt

4t

19år lb.nr. l, E. Christensen, matr.nr. 11 Q Aaby by og sogn, og 3,
)han Toftegaard Andersen, matr.nr. 13 lOster

tt )gn, samt 2, Marius

Mølgaard, matr.nr. 50 g

Hjermitslev, Tolstrup
Aaby by og sogn, for

,ilken sidste ikke er anket, er nævnt i skøderne vedrørende de pågæl3ndes ejendomme, medens der for så vidt angår lb.nr. 4, Lars Olesen idligere funktionærbolig under godset - er tinglyst dokument om
ørveskærsret som en hæftelse på ejendommen.
Under anken gøres det gældende, at tørveskærsretten stedse
ar været udøvet i den sydlige del af areal II nær de pågældende s
jendomme, hvorfor nogen anvisningsret med hensyn til gravningssted

tt {ke kan

anerkendes for godset. Endvidere anføres, st der i 1948 af

>han Toftegaard Andersen er betalt et beløb på 5.000 kr., for at

tit
tit

lrveskærsretten kunne medfølge hans dengang nyetablerede ejendom.
Under hensyn til, et Overfredningsnævnets
. erstatningssøgende

forhandling med

fandt sted under besigtigelsesmødet den 28/6 1971

.den fredningsnævnets afgørelse vedrørende tørveskærsrettighederne
lrelå, har Overfredningsnævnet

den 15/5 1972 anmodet de ankende om

; ville oplyse, hvorved man mener at kunne dokumentere en i forhold
.1 det af godset anerkend te vid eregående ret, nemlig t il at grave

en bestemt del af Vildmosen. Der er ikke fra de pågældende fremkom;t yderligere til belysning af spørgsmålet.

- 30 Efter O~crfredningsnæ\nets

opfattelse giveT de i sagen

'oreliggende dokwnenter ikke støtte for en tørveskærsret knyttet
.il et bestemt sted i mosen. Overfredningsnævnet

finder herefter,

It der - således som antaget af fredningsnævnet

- ikke foreligger

~rundlag for tilkendelse af erstatning fer anvisning af andet grave,ted som følge af fredningen, hvortil godset har erklæret sig villigt.
)en af fredningsnævnet afsagte kendelse vil derfor være at stadfæste.

le

Et kort nr. 14-103 udvisende de frededE. arealer, der andra~€r
~2l ha, er vedhæftet nærværende. kendelse.
T h

i

b

e s t e m

ID

e s:

Den af fredningsnævnet for Nordjyllands amts eydligc fredningskreds den
A)

7/8 1970 afsagte kendelse om fredning af dele ef St. Vildmose
og

B)

3/1 1972 efsaete kendelse om tørveskærsrettigheder

ti stadfæstes

med de af det forpnståcnde

i Vildmosen

følgende ændringer.

I erstatning tilkendes nedennævnte

be.løb, der alle er anviste

re len 27/1 1912.
Skibsfører O.A. Skeel

466.000 kr.

Godsejer Erik Skeel

230.000

Gårdejer Poul Kauffmann
Sørensen

100.000 "

Af erstatningsudgiften,

II

ielt 796.000 kr., med renter 10 %

p.a. fra 7/8 1970 at regne til anvisning, udredes 9/10 af statSkassen
og l/lo af Nordjyllands amtskommune.
Udskriftens

rigtighed bekræftes.

/7 t

1

i

• -1UJ,/:"!-/(L/../f°vL

G-f Her;nann

FREDNINGSNÆVNET>

•

Ktb. NR.

'"I ..

~/l.

I

~d~

..

KENDELSE

vedrørende
fredning af dele af Store Vildmose
bI.
nr. 1-, 1-, og 1-V~ldQosen
Aaby sogn).

(ae
Datr.

Afsagt den 7. august 1970.

CITERET

FULDT UD I OFN K AF

17/5 1973

6/8;/..

REG. NR. 51 82
."

-

Sag 437/70

Afsagt den ,~ januar 1972

ttJ

Bilag 49

CITERET

FULDT UD I OFN K AF

17/5 1973

Kendelse;
Under 7: augus~ 1970 afsagde Fredningsnævne~ for Nordjyllands amts
sYdlige fredningskreds kendelse vedrørende fre~ng
af,de1e af Store
Vildmose; matr; nr; l!~ 12 og ~bl Vildmosen, Aaby sogn; på et ret sent
tidspunkt af sagens behandling blev nævnet opmærksom på, at der på de
to først nævnte arealer hvilede servi~t~er om tørveskærsret, som nævnet hidtil havde anset for a~ være uden pr~ctisk betydning, og som
kunne være en brugsret, som i tilfæld~
bortfald af udøvelsøsre~ten
ved en fredning~"even~elt kunne begrunde et erstatningskrav; Det må~te herefter være nødvendigt at skabe klarhed over, hvem de even~elle
berettigede var, hvorfor næ~et, foruden i statstidende for den 24:
~97Q indryl~ede bekendtgørelse herom i den lokale avis...På dette
juli(~,
tidspunkt anså nævnet det for uhensigtsmæssig at udsæ~te sagens behandling, navnlig da man regnede med, at der næppe var berettigede;
der ville gøre krav gældende;
Der meldte sig imidlertid straks 20 personer~ der rejste krav om
erstatning;
Af kendelsens slutning (side 22) skal citeres følgende:
"Da fredningen, i det omfang den nævnte tørveskærsre~ berører fred..
ningsområderne, er uforenelig med denne ret, skulle spørgsmålet herom
egentlig have været behandlet i kendelsen, hvilket; som følge af det
lige anførte; ik1<ekunne ske; Nævnet vil derfor tilsende de pågældende
en genpart af kendelsen, herunder denne redegørelse, med oplysning om,
at sagen nu indbringes for overfredningsnævnet, der herefter formentlig
vil tage stilling til, hvorvidt dette nævn selv vil behandle spørgsmålet eller hjemvise det til Amtsfredningsnævnet s videre behandling;
Efter aftale med Overfrednings~-vnet ha~ Amtsnævnet fortsat behandlingen af denne del af sagen tunder 437/70);.
De pågældende servitutter er lyst den 18; november 1921 og senere;
og af deres indhold skal; efter kendelsen~ oiteres; at &køberen $ku~le
"respektere den forskellige Selvejere og tidligere Arvefæstere m;fl; 1
Aaby, Tolstrup og Thise Sogne tilkotIU:1ende
Ret til at erholde udvist ve-

derlagsfrit Tørveskær i Vildmosen;" saalænge Tørv----" (b:11a.g
97!) og
_--" Der paahviler Stamhuset Forpligtelse til at udvise vederlagsfrit

OVER FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR.

:r/,,-2.
6!IO-GQ

U D S K R l F T

a f

OVERFREDNlNGSNÆVNETS

KENDELSESFROTOKOL

===============

~

År 1969, den 6. oktober, har Overfredningsnævnet
afsagt følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 2041/69 om tilkendelse af erstatning i anledning
af et i medfør af naturfredningslovens § 9, stk. 2, nedlagt
forbud omfa~tende matr. nr. l bI, Vildmosen, Åby sogn.
l den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds
den 30. august 1969 afsagte kendelse hedder det:
"Få østsiden af Lergravvej, der går i nordlig retning fra Åbybro til Kjær Herred, og som nu er en bred asfalteret vej, ligger i kort afstand fra vejen det fredede Åby Bjerg
på matr. nr. 5~,

Åby by og sogn. Medens landskabet på vestsi-

den af vejen kan forekomme noget ensformigt, er arealet på østsiden et særdeles smukt hede- og moseareal, resterne af Store
Vildmose, hvor Åby Bjerg føjer sig smukt ind i landskabet.
l maj 1969 blev nævnet opmærksom på, at man med
traktor var ved at affræse det øverste lag af arealet mellem
vejen og Åby Bjerg.
Under hensyn til, at det må antages at have en vis

- 2 -

..
~

almen interesse at søge at bevare r~sterne af Store Vildmose,
sålænge forholdene nu engang tillader det, blev det ved nævnets
beslutning af 13. maj 1969 bestemt, i medfør af naturfredningslovens § 9, stk. 2, at det påbegyndte afskrælningsarbejde

skulle

stilles i bero.
Det er oplyst, at arealet er matr. nr. l bl Vildmos~n, Åby sogn (ikke som først æltaget matr. nr. l l eller 5 ~,
sst.), der ifølge tingbogen tilhører Ove Skeel, Birkelse.
Den 14. s.m. kom nævnet i forbindelse med ejerens
fader, kammerherre Skeel, Birkelse, der oplyste, at sønnen lige
var taget til København, idet han havde fået hyre. Det blev endvidere oplyst, at arealet var udlejet til en gårdejer i Luneborg.
Gennem politiet lykkedes det at få oplyst, at den pågældende er
gårdejer Poul Kaufmann Sørensen, Luneborg, Tylstrup. Dennes advokat, landsretssagfører
fredningsforening,

Sanvig, Brønderslev, og Danmarks Natur-

blev s. d. underrettet om det passerede.

Såvel ejeren om lejeren fik tilsendt afskrift af nævnets protokol, for ejerens vedkommende forkyndt på behørig vis
.(~

tt

den 16. s.m., hvilken dag nævnet afholdt møde på Tylstrup Kro med
Sørensen og landsretssagfører

Sanvig. Sørensen har ifølge kon-

trakt af 21. april d. å. lejet for 5 år ca. 15 td. land af ovennævnte matr. nr. til produktion af tørvesmuld. Det lejede område
angives at have en udstrækning på 500 meter i nord-sydlig retning.
Sørensen har ret til at afskrælle dette mod øst, indtil 175 meter
regnet fra landevejen. Sørensen protesterede mod den foretagne
standsning af arbejdet og forbeholdt sig at kræve erstatning.
Han lovede at fremsende en redegørelse og dokumentation for sit
krav.
Bekendtgørelse

om sagen har været indrykket i Statsti-

- 3 -

dende for den 17. maj 1969.
Ved skrivelse af s.d. modtog nævnet fra landsretssagfører Sanvig den lovede redegørelse. Det blev i tilslutning hertil telefonisk aftalt, at nævnet skulle få tilsendt dokumentation.
Ved skrivelse af 30. s.m. meddelte Danmarks Naturfredningsforening, at fredningssag forventedes rejst inden udgangen
af august d. å ••
Ved skrivelse af ll. juni d. å. modtog nævnet opgørelse fra landsretssagfører Sanvig, hvori denne opgjorde kravet til
17.707 kr. 80 øre og anmodede på sin klients vegne om en a/contoudbetaling snarestw
Ved skrivelse af 23. s.m. erindrede nævnet landsretssagfører Sanvig om dokumentation, der blev modtaget ved skrivelse
af 2'5. s.m••
Efter dot foreliggende finder nævnet, at der bør tilkomme gårdejer P. Kaufmann Sørensen erstatning i anledning af

f.e

den foretagne standsning. Da der ses at foreligge fornøden dokumentation, i hvert fald for 9.500 kr., vil der, jvf. naturfredningslovens § 17, være at udrede Sørensen dette beløb tilligemed
renter heraf, 6

%

årlig fra den ll. juni d. å., indtil betaling

sker, idet bemærkes, at denne afgørelse vil være at forelægge
Overfredningsnævnet , jvf. samme lovs § 19, stk. 3. For så vidt
angår det resterende af Sørensen

fremsatte krav, vil der blive

taget stilling hertil, eventuelt i forbindelse med den eventuelle
fredningssag."
Koruclusionen er sålydende:
"Der tillægges gårdejer P. Kaufmann Sørensen i erstatning 9.500 kr. tilligemed renter heraf, 6

%

årlig fra den ll. juni

1969, indtil betaling sker, at udrede som i naturfredningslovens
§ 17 bestemt."

, ..
- 4 Dcrillekendelse
medfør

er forelagt

nævnet trufne

kan tiltræde

den af frednings-

afgørelse.

T h

i

b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet

for Ålborg

amtsrådskreds

30. august 1969 afsagte kendelse vedrørende
~

ning af nedlagt
i henhold

i

§ 19, stk. 3.

af naturfredningslovens
Overfredningsnævnet

Overfredningsnævnet

erstatning

forbud på matr. nr. l bl, Vildmosen,

til § 9 i lovbekendtgørels8

den

i anled-

Åby sogn,

nr. 194 af 16. juni 1961

stadfæstes •
I erstatning
Sørensen,

Luneborg,

udbetales

til gårdejer

kr. 9.500 med rente 6 10 p. a.

9382 Tylstrup,

1969 og 8 10 p. a. fra

fra den ll. juni 1969 til den 30. september
den l. oktober

1969 til betaling

Erstatningsudgiften

sker.

med renter vil være at udrede med

3/4 af statskassen

og 1/4 af Ålborg

kredsen

købstadkownuner

beliggende

fentliggjorte

Paul Kauffmann

amtsfond

og de i amtsråds-

i forhold til den senest of-

folketælling.

J~

e

Udskriftens

rigtighed

bekræftes
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05182.00
Dispensationer

i perioden:

27-08-1991 - 28-11-2003
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~EG.NR.:~<~v. Naturstyrelsen
AUG

KOP

fREDNINGSNÆVNET
rOR NORDJYLLANDS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS
JERNBANEGADE 12, 9800 HJØRRING
TLF. 98925677.
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Den 27. august

......

1991.

FS 19/91.

'

REG.Nl

J
Nordjyllands

:l

5

I '652

,00

amt,

Landskabskontoret,
Vej 30,
øst.

Niels Bohrs
9220 Alborg

af 28. maj 1991 har Nordjyllands

Ved skrivelse
Amt ansøgt

om dispensation

i henhold

til naturfredningslovens

§

34 til at etablere en vigeplads på et areal af matr. nr. l ~
Vildmosen,
Aaby, beliggende
ved Centralgårdsvej,
landevej 538,
Aaby-Vildmosen.
Arealet på 200 m2 er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse
af 17. maj 1973 vedr. fredning af dele af Store
Vildmose,
ligesom det er omfattet af naturfredningslovens
§ 43
om beskyttelse
en udvidelse
meter

af moser.
Amtet har oplyst, at anlægsarbejdet
omfatter
af vejdæmningen
med 4 meter på en strækning af 50

mod nord

i landevejens

og at den nuværende

grøft

østside

vil blive

fra stien
flyttet

til trædestenene,

med ud til det nye

ejendomsskel.
Naturfredningsrådet
i henhold

har som påtaleberettiget

tilOverfredningsnævnets

ved skrivelse

afgørelse

af 26. juli 1991 anbefalet

jekt. Projektet
er tillige anbefalet
forening i skrivelse
af 28. s.m.
Jeg skal herved
nævn

efter

skriftlig

votering

Nævnet
mende
vens

er indstillet

det foreliggende

af Danmarks

meddele,

på at give

sig,

at amtet

den fornødne

frednings-

for sit vedkommende

§ 34 at meddele

har noteret

pro-

Naturfrednings-

at et enigt

har besluttet

i medfør af naturfredningslovens
pensation.

af 17. maj 1973

den ansøgte

dis-

for sit vedkom-

tilladelse

efter

lo-

§ 43.

Fredningsnævnets

afgørelse

kan påklages

til over-~~S

fredningsnævnet
af blandt andre ansøgeren,
kommunen og Danmarks
Naturfredningsforening.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgø-

}1\\

r~ls~n

~r m~dd~lt

før klagefrist~ns
udnytt~s,
inden

•

•e
e

d~n pågæld~nd~.

Tillad~lsen

udløb.

indgivet,

Er klag~

må ikke udnytt~s
må tillad~ls~n

ikk~

m~dmindre den oprethold~s
af Overfredningsnævn~t.
Tillad~ls~n
bortfald~r,
hvis den ikk~ udnytt~s

5 år fra dato •

,
'.

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.
.

Aalborg, den 1.juni 1994.

Birkeise Godskontor,
Kammerherrensvej 59,
9440 Åbybro.

Yedr.FS 15/1994: Kreaturafg,ræsning

på en del af matr.nr. 1 p vildmosen,

Tise.

De har ved skrivelse af 17. marts 1994 ansøgt om tilladelse til kreaturafgræsning af e.t
nærmere angivet areal af Grevens Ris. Arealet er omfattet af den verserende sag om
fredning af St.Vildmose. Nævnet har indhentet en udtalelse fra Nordjyllands amt.
Nævnet tillader herved, at det omhandlede areal anvendes til kreaturafgræsning og hegnes
med almindeligt trådhegn på træpæle, og at der etableres vandingsanlæg i en størrelse,
der ikke overstiger 25 kvadratmeter.
For tilladelsen er fastsat følgende vilkår:
Der skal etableres 2 hegnsgennemgange som vist på vedlagte kort.
Der må ikke udsættes tyre og uvorne kreaturer.
Gravhøje skal frahegnes, hvis der opstår kreaturskade.
Græsningstryk og - perioder skal aftales med Nordjyllands amt.
Tilladelsen gælder, indtil der er truffet endelig afgørelse i den verserende fredningssag.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke
udnyttes inden klagefristens uqløb. Rettidig klage har opsættende virkning. Klage skal
indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

~

.I.

+ kort.

~

o..oL
~I~

/21Ijll.-f -

003\..1
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SCANNET

Fredningsnævq.et for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

,

51~2.00
Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

1 O OKT. 2003
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

•

Aalborg, den 9/10-2003

Luh

FS 68/2003, hegning af matr.nr. 1 bi Vildmosen, Aaby.

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse samt protokoludskrift i
ovennævnte sag. Klagevej ledningen fremgår af afgørelsen.

~~

•

•

S!~O,,!øog Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001· 12\ Yll.o\-oot'-\
Akt. nr. 25

~

,Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Nordjyllands Amt,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 9. Oktober 2003

Vedr.
FS. 68/2003:
Anmodning om dispensation til fortsat hegning af matr.nr. 1 bi Vildmosen, Aaby, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. maj
1973 om fredning af dele af S1. Vildmose.
Deres j.nr. 8-70-51-3-849-0003-03

.'

Ved skrivelse af 5. september 2003 har De efter en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening og på vegne Jørgen Skee1 ansøgt fredningsnævnet om dispensation til lovliggørelse af fortsat hegning på ovennævnte
ejendom.
Fredningsnævnet afholdt den 1. oktober 2003 besigtigelse i sagen, Udskrift
af protokoltilførselen vedlægges til orientering.
Det blev under ~esigtigelsen oplyst, at hegnet formentlig har været på arealet i ca. 30 år. Det er uvist, om det stod der på fredningstidspunktet i 1973,
hvorfor sagen behandles som en dispensationssag.

•

Henset til, at hegnet ikke er meget lidt synligt, at arealet kræver afgræsning
og at der snarest kan forventes en plejeplan for arealerne besluttede fredningsnævnet at meddele den ansøgte dispensation.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Sortsøe Jensen

~J.nr. SN 2001 .
kopi er tilsendt:
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Onsdag, den 1. oktober 2003 foretog fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forbandling i

~

t0. 'rh ir

Vel'

!!../. 'V~

FS.68/2003:

Anmodning om dispensation til fortsat hegning af matr.nr. 1 bi Vildmosen, Aaby, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. maj
1973 om fredning af dele af St. Vildmose.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Verner
Skole.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,
For Aabybro Kommune mødte John Nielsen,
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Søren Rosenberg,

For Birkeise Gods mødte Jørgen Skeel ved Niels Kildeberg.

Der fremlagde skrivelse af 5. september 2003 fra Nordjyllands Amt med bilag 1 - 2 samt skrivelse af 5. april og 4. juni 2003 fra Danmarks Naturfredningsforening, (bilag 3 og 4).
Formanden indledte mødet med kort at referere tilOverfredningsnævnets
kendelse, der bl.a. forbyder hegning på arealerne.
Annemarie Christensen påviste det omhandlede areal, der er hegnet med
ældre træpæle med glat tråd. Hun oplyste, at der ikke p.t foreligger konkrete
plejeplaner, men en sådan er under udarbejdelse og kan formentlig forventes
i 2004. Området, der har engkarakter, er for en stor del habitatområde og § 3
- område.
Niels Kildeberg oplyste, at arealerne er lejet ud til græsning og at hegnet
vedligeholdes af lejeren.
Danmarks Naturfredningsforening protesterede mod dispensation til det bestående hegn. Hegnet står i randzonen af højmosen, der er næringsfattig,
hvorfor der ikke kan forventes tilvækst aftræ. Hertil kommer, at arealet er
habitatområde og § - 3 område og afgræsses med for mange køer, hvorfor
der fordres ekstra med skæmmende bigballer, som bringes ind på marken.
Endelig anføres det, at arealerne drænes for at dyr og maskiner ikke skal sidde fast.
Aabybro Kommune havde ingen bemærkninger og anførte vedrørende vandløbet, at dette er kommunalt, men kommunen er ikke bekendt med dræningen. Man er bekendt med, at hegnet har stået der i ca. 30 år,
J.nr. SN 2001 -
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Side 2/2

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.
De mødende vejledtes om klageadgangen. Klagefrist regnes fra modtagelse
af skriftlig afgørelse.
Således passeret.

Sortsøe Jensen.

,.

Fr.edningsnævnet for Nordjyllands
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Amt

SCANNE

T

5/%2.00
Sk

MODTAGET
av- og Naturstyrelsen

il ~ tJDV, 211m
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K

Aalborg, den 17/11-2003

w9u.

FS 68/2003 - hegning af matr.nr.

•

1 bi Vildmosen, Aaby.

Hermed fremsendes klage med bilag, modtaget den 10. november 2003 fra
Danmarks Naturfredningsforening, Aabybro, over nævnets dispensation
meddelt den 9. oktober 2003.
Der vedlægges Naturfredningsforeningens
med yderligere bilag.

skrivelse af 11. november 2003

Fredningsnævnets afgørelse, protokoludskrift og bilag vedlægges.

Sortsøe Jensen

•

kopi til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Verner Skole
3. Aabybro Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening,
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Jørgen Skeel

8. Nordjyllands

Amt

Skov- og N aturstlreIsen h
J.nr. SN 2001 Akt. nr. ~
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æJf7

København
att. Søren Rosenberg
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MODTAGET

'

Skov- og NaturstyreRselil

il ~ NOV.200j

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Danmarks .
Naturfred ningsforen ing

c/o. Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K

Aabybro, den 5. november 2003

Vedr. klage over fredningsnævnets afgørelse af hegning på matr.nr. 1 bi Vildmosen, Aaby

•

IAabybro Kommune er der et værdifuld fredet område ude i Aaby Mose. Nærmere beskrevet er det
mellem Damvej og Hovensvej. Matr. Nr. I bI, Vildmosen Aaby.
Her er der noget af den oprindelige Højmose tilbage.
Lokalkomiteen har sat fokus på området igennem foråret og sommeren, og desværre sker der efter
vores mening overtrædelser af fredningsbestemmelserne for området.
Vi har indbragt sagen for Nordjyllands Amt, da det er amtet, der fører tilsyn med de fredede
områder.
Til orientering vedlagt kopi

af Lokalkomiteens

henvendelser til Nordjyllands Amt.

I mod vores forventning svarede amtet, at de ønskede at give ejeren af området dispensation til at
hegnet skal blive stående og dermed underforstået - lade kreaturerne afgræsse området.
Nordjyllands Amt har tidligere udstedt påbud om atfåfjernet

•

hegnet, den 10. marts 1998, se kopi

Fredningsnævnet indkaldte til besigtigelse på Damvej, den 1. oktober 2003 hvor indhegningen ses
bedst i den sydlige del, af det fredede område.
DN Lokalkomite Aabybro redegjorde for klagen til amtet. Herefter voterede fredningsnævnet og
nævnet gav, ligesom amtet, ejeren medhold i ret til fortsat indheg~ing;
---",. .•...-.. .
DN formanden hæftede sig ved -at ingen affredningsnævnetS" medlenuner havde set Lokalkomiteens
henvendelse til amtet på forhånd, men derimod kun amtets redegørelse for sagen .
Derved mener DN Lokalkomite, at der er risiko for, at der træffes en forkert beslutning på et
ufyldigstgørende grundlag!
Fredningsnævnet har tidligere afsagt kendelse i sagen omhandlende akkurat det samme som i dag,
og har før krævet hegnet fjernet. Se kopi af Fredningsprotokollen den 11. juli 1979.
Lokalkomiteen i Aabybro kan konstaterer at både amtet og fredningsnævnet har skiftet holdning i
forhold til tidligere afgørelser om det fredede areal. Dette finder vi særdeles uheldigt og vi vil
hermed anke fredningsnævnet afgørelse til naturklagenævnet.

1

"

•
Danmarks
Natu rfred n ingsforen ing
Vore begrundelser er følgende:
Det indhegnede område ligger i randzonen til højmosen i det fredede areal.
Højmoser er en meget sårbar naturtype som Danmark har forpligtet sig til at beskytte gennem et EF
habitatdirektiv.
I området forefindes bl.a. porse, kæruld, gøgeurt, den meget sjældne soldug og engblommer som er
på amtets "Projekt Naturovervågningsliste", foruden blåbær, tyttebær og selvfølgelig lyng (flere
slags).
Sjældne fugle i området er tredækker ( på rødlisten over truede fuglearter), engsnarren, dobbelt
bekkasin, traner mm.

Alt dette skulle gerne bevares, så vores efterkommere også har mulighed for at opleve en
intakt højmose.
.

•

Det pågældende område er omfattet af Overfredningsnævnet kendelse af 1973.
Samt beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven § 3 (kultureng og mose).
Desuden er det et internationalt naturbeskyttet område, et EF-habitatområde nr. 12.
Amtets påstand er, at trævæksten vil brede sig, hvis man ikke afgræsser med kreaturer.
Efter Lokalkomiteens opfattelse er det ikke sandsynligt. F.eks. ses der i den sydøstlige ende af det
fredede areal, et bælte af birketræer. De breder sig ikke videre ud i højmosen. Der er det
pågældende sted i sin tid gravet tørv og derfor er der sket en trævækst.
Der er dog
i skov:
1.
2.
3.

•

nogle forudsætninger som skal følges, så man mindsker risikoen for at området springer
kreaturerne fjernes, så området ikke bliver belastet med øgede mængder gødning
den intensive dræning af området stopper øjeblikkeligt.
der udarbejdes en naturplejeplan for området

Vedr. punkt 2. Lokalkomiteen har bedt Aabybro Kommune om at se på de tiltag der er lavet med
flere og dybere afvandingskanal er i den vestlige del af området.
Vedr. punkt 3. Hvis der forhåbentligt på et tidspunkt bliver lavet en naturplejeplan for området,
måtte der gerne stå i planen, at hvis der skulle forekomme nogle enkelte træer ude i højmosen, ja så
kunne de jo fældes ...
Lokalkomiteen mener, at hele problematikken med om hvorvidt trævæksten skal brede sig eller ej,
kan undgås hvis man stopper med at dræne området.
Efter naturbeskyttelseslovens § 3, må tilstanden på beskyttede arealer ikke ændres, men også
foranstaltninger uden for et beskyttet område, som ændre tilstanden på det beskyttede areal, er
forbudt. Dvs. hvis man dræner området helt op til grænsen af det fredede areal, så kan det få
konsekvenser for området i fremtiden ...
Yderligere står der ijredningskendelsen side 15 at afvandinger ikke måforetages. Kopi vedlagt

2
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•
Danmarks
Natu rfred ningsfo ren ing
Fredningsnævnet bemærkede i deres afgørelse af sagen, at så vidt vides har hegnet stået der i mange
år, muligvis fra før fredningen blev gennemført??
Lokalkomiteen har dog fundet dokumentation for det modsatte. Det bemærkes at brugeren af
området havde opsat kreaturhegn i 1979. Det blev efterfølgende påklaget til overfredningsnævnet,
som krævede hegnet fjernet.
Udskriftfor fredningsprotokollenfra
1979 er vedlagt som kopi.
Senere blev hegnet sat op igen. Såfremt det er nødvendigt, så kan N. Koefoed Olsen, tidligere
formand for Teknisk Udvalg i Aabybro Kommune, bevidne at hegnet ikke har stået der i al evighed.
Fredningsnævnet bemærker også i afgørelse af sagen, at hegnet er meget lidt synligt.
Det er Lokalkomiteen ikke enig i. Når Naturklagenævnet skal besigtige vores klage i det fredede
område, så kan vi vise Jer hegn lavet både' aftrærafter og afjernstolper afkamstål. ..
Lokalkomiteen vil også tilføje, at hvis man skulle give ejeren af området en dispensation til en
forsat indhegning, så må man huske på, at hegnet har en tendens til "lige pludselig" at rykke
længere ind i højmosen. Det sker typisk når der ikke er nok føde til kreaturerne!
Hvis man i stedet for, giver afslag på dispensationen, så er man helt fri for den problematik.
Man har jo i sin tid lavet nogle fredningsbestemmelser får området. I den forbindelse er der givet
store erstatninger fra staten til de respektive ejere af området.
Såfremt der bliver tale om en dispensation af indhegningen med kreaturhold mm. må det vel være
rimeligt at staten får nogle af deres penge tilbage ...
Danmarks Naturfredningsforenings holdning er, at i mange tilfælde, - især i hedeområder - vil det
være godt med afgræsning af dyr, som feks. højlandskvæg/får så ikke det hele springer i skov.
Men her er der altså tale om en højmose og i dette tilfælde, mener vi ikke, at afgræsning er

nødvendigt ••
Til sidst vil DN Lokalkomite Aabybro minde om, at formålet med fredningskendelsen fra 1973 er,
at bevare de sidste nogenlunde uberørte rester af den oprindelige ca. 7000 ha. store højmose St. Vildmose.
•

I fredningskendelsen side 27 står der:
Overfredningsnævnet har herefter besluttet at sta4fæste den gennemførte fredningfor så vidt angår
omfang og indhold Det bemærkes herved, at indhegning ikke er tilladt. (kopi vedlagt)
Danmarks Naturfredningsforening
overholdt.

Aabybro vil sætte stor pris på, at det også i fremtiden bliver

På vegne af:
Danmarks Naturfredningsforening

S6~

Aabybro

KO~ ~-eya

Søren Rosenberg
Blåbærvej 2 B
9440 Aabybro

.J
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg

c/o. Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K

Danmarks
Natu rfredn ingsfo ren ing

Aabybro, den 5. november 2003

Vedr. klage over fredningsnævnet afgørelse af hegning på matr.nr. 1 bI Vildmosen, Aaby

Diverse kopier af bilag vedlagt i klagen

•

•

Danmarks
Natu rfredn ingsforen ing

Udvalget for Teknik og Miljø
Nordjyllands Amt
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg øst

Aabybro den, 5. april 2003

Vedr. Overtrædelse af naturbeskyttelsesloven

ifredet område.

Danmarks Naturfredningsforening Lokalkomite Aabybro har ved selvsyn konstateret mange overtrædelser
et § 3 område. Nærmere betegnet matr. Nr. 1 bi Vildmosen Aaby, mellem Damvej og HoveiiS'l7ej:---'-E'tfredet om-rade i Aaby Mose - en del af 8t. Vildmose.

af

På vores tur til området i den sydvestlige del af fredningen, konstaterede vi følgende:
1.

El indhegning af området - er ulovlig iflg. Fredningsbestemmelseme.
adgang til arealet. Bemærk ses bedst fra Damvej.

2.

Kreaturer gående inde i området - synlige resultater deraf er, at jordbunden er trampet op og
vegetationen er kraftig beskadiget. Løsdrift af kreaturer må ikke finde sted i krattet.

3.

Synlige rester af rundballer af halm, som er kørt ind i randområdet. Desuden er flis kørt ind i
området, tilsyneladende for at bedre tilkørselsforholdene.

4.

Ingen 2 meter bræmme langs Hovens Vandløb.

Vedr. punkt 2 og 3: Efter Lokalkomiteens mening, er landbrugsarealet
25 m. i østlig retning - ind i det fredede område.

Almenheden har ret til gående

(kreaturholdet) "pludselig" rykket ca.

Det fredede område er i 2001 foreslået som et Habitatområde.

•

Lokalkomiteen vil gerne pointere, at det desværre ikke er første gang
pågældende sted. I 1979 er der afsagt kendelse mod ulovlige forhold,
der også en anmeldelse til Amtet om bl.a. ulovligt opsatte hegn, J.nr.:
Samrådet for Nordjyllands Amt, Danmarks Naturfredningsforening v.

der bliver begået ulovligheder på det
og så sent som december 1997, skete
8-70-51-8-849-001-98- påtalt af
Thorkild Kjeldsen .

Da vi finder de ovennævnte overskridelser alvorlige, anbefaler vi Nordjyllands Amt - som tilsynsmyndighed
at handle hurtigt, så overtrædelseme kan ophøre.
DN Lokalkomite, Aabybro vil gerne - såfremt Amtet skulle ønske det, deltage i en besigtigelse af området.

Med venlig hilsen

Søren Rosenberg
DN Lokalkomite Aabybro
Blåbærvej 2 B
9440 Aabybro
Tlf.: 98 241824
Kopi til Danmarks Naturfredningsforening,

Masnedøgade

20, 2100 København K

-
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Nordjyllands Amt
Udvalget for Teknik og Miljø
Att.: Aase Møller Pedersen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg øst

Danmarks
Natu rfred n ingsfo reni ng
Aabybro, den 4. juni 2003

Vedr. Overtrædelse af naturbeskyttelsesloven

i et fredet område.

Jvf. tidligere sendt brev af 15.apri12003, med J.nr. 8-70-51-3-849-0003-03, vil Danmarks
Naturfredningsforening Lokalkomite Aabybro, gerne rykke for et svar fra Amtet.
Der sker fortsat meget grove overtræd.elser i området:
1.
2.
3.
4.

Løsgående kreaturer
Dybe spor efter traktorer, som tilsyneladende er kørt ind i området.
Udbringning af halm.
Hegning af arealet.

Det drejer sig stadig om Matr. Nr. 1 bi Vildmosen Aaby.
Overtrædelserne ses pt. bedst fra den sydlige del ved Damvej, hvor det fredede areal
starter.
Se ved/agte foto og kort over området.
Lokalkomiteen undrer sig i øvrigt over, at Amtet ikke har reageret endnu, når man set
igennem årene, tidligere har haft problemer, med overtrædelser af
fredningsbestemmelserne, i netop denne beskyttede natureng.
Vi håber fortsat på, at Amtet - som tilsynsmyndighed - vil se på sagen, så der hurtigst
muligt, kan blive sat en stopper, for disse ulovligheder.

•

Med Venlig hilsen

Søren Rosenberg
DN Lokalkomite Aabybro
Blåbærvej 2 B
9440 Aabybro

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening,

Masnedøgade 20, 2100 København K
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--'-----J. nr. 7/- 7--

frednillr;:.:;prototollcn
I
for

P

--Jiordjyllnnds aIiJtsnordlir:;efredni[)g.s~~rcds.
l

- ---

=====:=========
År 1979 d en ll. juli hold t fredninbsn;~vnet fo!' Nord,lyllands
amts nordli~e fredningskreds

modi i Aabybro.

r"lødtvar formanden, dommer P. Holm-ehristiansen,

det amts-l

valBte medlem Carl Nielsen og det lokale medlem, Olof Spliid.
Der foretoges
Fs.

303/79:

Klage over opdyrkning,
kreaturhegn

ll.ffi_

opsætning

af

på fredet areal, matr.

nr. l bI Vildmosen, Aaby.
Der fremlagdes:

. - Skrivelse

af

31.

maj

1979

fra Aabybro kommune .

For kommunen mødte Aage Lindballe,

John Nielsen

og N. Kofoed-

Olsen.
For Amtsfredningskontoret

mødte Jørn Larsen.

For Danmarks Naturfredningsfort::~lingmødte Erik Jubler.
Endvidere

var gårdejer Toftegård,

Aabybro

og dennes to sønner

mødt.
Aage Lindballe
for ko~munens

og N. Kofoed-Olsen

for baggrunden

skrivelse.

Der foretoges bes~gtigelse

af området, hvorunder

at der i den sydlige del af det fredede

tt

redegjorde

det konstaterE

område var foretaget

pløjning og dyrkning i form af tilsåning

op-

med græs, ligesom der var

opsat kreaturhegn.
Gzrdejer Toftegård oplyste, at han havde opsat kreaturhegn
sået græs, men at han ikke ~ente, at der var foretaget

..

ved freaningskendelsens

afsigelse.

be~~rkede,

at alene det område, der nu var tils

IDed græs, var under dyrkning, da kendelsen

blev afsagt.

....

-

:.

Fo!'manden gjorde gårdejer Toftegård

~J

fredningskendelsen

bekendt med, at han efter

ikke må foretage yderligere

måtte "fjerne det opsatte kreaturhegn,

~"
.• -'.~:_o.~åd.etstilstand ved fredningskendelsens

.----

'\."

~.'.'

:

..-.....
-

:. "::-:

.-

::

og han
i.__

nærmere ~dcrsogelse
afsi gel se.

..

.Mødet bævet.

'-~:"
f:;·
.7 -.~
. .. ~
-

opdyrkning,

hvilket ban indvilgede

Sagen udsat for A~tsfredninbskontorets

:,.

dyrknigg~lle~

oppløjning af andre arealer end dem, der allerede var under plov
N. Kofoed-Olsen

-';-

og

-"-

--

:

P. Holn-Ccristiansen

- 27 Begge disse kendelser

e

den under A) nævnte
~~sentligt
hensyn

højere

er indanket

af alle 3 erstatningsberettigede

erstatninger

samt af Nordjyllands

sag l, 3 og 4 nævnte

Ad kendelse

Sørensen

~gsnævnet,
statning,

nedlagt

medens

areal,
rapport

herunder

Danmarks

af de ankende

fredningsnævnet

så vidt angår

stærkt

og indhold.

anbefalet

kunnet

tiltræde

og institu-

erstatnin@,spåstande

Skeel fremsatte

besluttet

ble~T

endvidere

med vildthegn.

at stadfæs te dGn

af 7/8 1970 gerillemførte frf;dning
Det bemærkes

samt

fra videnskabelig

herved,

fOT

at indh~Gninc

tilkolJl.merdog alene fredni ngsl13Jvnet SEtILt

Na tur-freclni 11csråde t. -Der imod he r- Ov 8 r-fn:: dn ingsnævn
,

besigtigelse

og NaturfredningsrådGt.

af det fredede

har herefter

ved kendelse

ikke er· tillad t. Påtaleret

Hørup

advokater

myndieheder

De ankendes

Kammerherre

til indhegning

omfang

og disses

Naturfredningsforening

og begrundet.

Over-fredningsnævnet

om er-

og 4.100 kr.

til en af direktør

har den 28/6 1971 foretaget

blev herunder

ønske om tilladelse

påstand

for fred-

herom.

samt af frednj.ngsplanudvalget.
uddybet

som krævet

pr. ha for tørvemasse9

for de i sagen interesserede

Fredningen

nærmere

om erstatning

idet henvises

af det fredede med deltagelse
repræsentanter

af 7/8 1970 om fred-

kendelse

Ove Skeel har nedlagt

til 11.000 k7.

svarende

udarbejdet

påstande

Overfredningsnævnet

tioner,

af de under

har .godsejer Erik Skeel samt gårdejer

skibsfører

pr. ha for afgravet
Nielsen

illed

erstatningssøgende.

anken af fredningsnævnets

ning af dele af St. Vildmose

af

amtsråd

A.

Under

Kauffmann

om

med påstand

til e::cstatningsfordelin{:,en, den under 13) nævnte

denne kendelses

We

for Overfredningsnævnet;

de c.f frec1n:ingsnæ\711et tillwnd.te

8t

:"kk\?11).lit

erst8'Gnincsbel'~

t~.

.,

f

~

'.

,'.

- 15 -

Beplantning med busk- og tr~ve5etation Då ild{e fin~e stOG~
Eksisterende hvidgranplantninser Då ikke fornyes ..
I 9. Afvandinger Då ikke foretages.
I
110. Terrænfor~erne nå ikke ~ndres ved afgra\~ing eller opfyldnin~~
f
iII. Arealerno Då ikke yderligere opdyrkes.
112.: Der må ikke indenfor de fredede oeråder anvendes keIJikoJier til
ukrudtS-eller skadedyrsbekoopelse.
/13. Fredningen skal ikke v~re til hincer,for, at de påtaleberGttiSGdS,
uden. bekostning for ejerne, for8nlediger, at en ønsket DaturtilI
I
stand opretholdes.
114• N~vnGt forbeholder siG ved till:::;e;skendelse
at træffe nær'Gere bestc.'I:1~·
Delse OD eventuel udvidelse af eller begr8nsning i off~lltlighed8ns
adg8ng til de fredede arealer, jvf. i sidstnævnte henseende § 56)
stk. l og 2 i den nug81dende naturfrednin~slov.
15. Påtaleret tillogges Naturfredningsråd~t, Daunorks tlaturirednincsforeninG, Fredningsplanudvalget for Nordjylland og Frodningsn~,met
fcr gl. Aalbors ADtsrndskreds, hver for sigoSåfrcDt li.3bysOD! i forbindelse DGd den ferestående regulerinr:;21' gr::;nsernefo!' frccini.nt~3-·
n~vnenes erbejdsoDråder) henl8sges under FrecninGsn~vn~t fer Gl.
Hjørring ADtsrådskreds, tillæGges påtaleretten de~te frcdnin5snovn
i stedet for nærværende fredningsnævn.
Under hensyn til den sene freDkoDst Df oplysninger v6crorende den
: projekterede afvandingskanal gennen onrnde II (af hensyn til nobogrw1I dene) har nevnet ikke IJent et burde sinke sosens afslutninG for at bGhandle dette sporgsnå1. N8vnet forbeholder sig - efter dGroQ eventuel
:tfrensot beG~ring - ved tillegskendelse at tOGe stillins hertil. Dot
skol anføres, at nævnet her freDset ferslag OD, at en cventunl kOTI2l
I
fores genneo ror, der er Df en saden b8skaffented, et de hinerer vcnds
indsivning fro. sic.erne. Dette fOL' slog er dog blevEt afvist J:~o(~d en b c-·
l
grundelse, Dt allerede gravnine;en vil virke skD~.eJ.iG?i(~et luftc;D:.:i
i1t
! på .c:Jfcor
en(~evis vil inflnere pLl.torve j orden. l'h3vno-':;
~l('r8i1cl vie.ere flj:r~cslået, at en kanDl eventuelt kW1110 etableres G8nnc~ Cen uRl ef CDr2cet,
I hvor dor i forvej en er grDvet torv, OG hvor c~Gr nu EJ!' tr8- ellG~(,
busl::-i
! bevcl~3nln5'
.

I '

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I
I

Erst8tnin~ssnørvsDåleto
---_ .. ~--'--'
Ved skrivelse af 19. Darts 1970 har lonfsretssDcforer
vee;ne opstillet cliss8s erste.tninc.;skI'ev
s2.19clcs:
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Sortsøe Jensen

Badehusvej 17
9000 Aalborg

Aabybro den 11. november 2003

Vedr. klage over fredningsnævnets afgørelse af hegning på matr.nr. 1 bI Vildmosen, Aaby

Hermed sendes en kopi af Nordjyllands Amt meddelelse til ejer Jørgen Skeel.

e

Der står som følger: Amtet vil som tilsynsmyndighed være sindet at påbyde forholdet lovliggJort,
men forinden vil vi hermed gerne give Dem lejlighed til snarest belejligt atfremkomme med evt.
bemærkninger tilforholdet.
Det ser vist ud som om, at jeg har tolket ordet påbud forkert??
Hvad der skete ved den henvendelse, har jeg desværre ikke finde oplysninger om.
Jeg vil tillade mig, at sende en kopi af Danmarks Naturfredningsforening
dengang.

Med venlig hilsen

e

ScjJY:f/)

IZOSVlki'KJ

Søren Rosenberg
DN Aabybro

'.

Danmarks
Naturfredn ingsfo rening

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
aU:

og Naturstvreleen

henvendelse om sagen

,.

'I'
1-'

I

,

I

N

O R

"

A M T

Amtsgården
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300 . 9220 Aalborg øst
Telefon 96 35 10 00

Jørgen-Skeel

Landskabskontoret

Kammerherrensvej
9440

59

Telefax 98 15 63 64

Aabybro

E-mai) nja@nja.dk
J.nr.:

8-70-51-8-849-0001-98

Ref.: Per T. Hounum/int

1 O MRS. 1998

Den

Deres ejendom, matr.nr. lbl Vildmosen, Aabybro
Landskabskontoret,

der er tilsynsmyndighed

febl1lar 1998 konstateret,

fredede arealer, har den 16.

med privatejede,

at dele af ovennævnte
,

areal ved Damvej

Som De jo sikkert ved, er arealet fredet ved Overfredningsnævnets
Falmålet

er at bevare arealerne på grund af "deres skønhed"

undervisningsmæssige"
./.

"indhegning

grunde. Overfredningsnævnet

ophør, jf. vedlagte

på kendeisens

og

side 27, at

er bekendt med, at Deres advokat på Deres vegne så langt tilbage som den
Ibl fjernet straks og græsning

kopi af brev af fra advokatfirmaet

Så vidt landskabskontoret

er orienteret

Stenum

vil vi hermed gerne give Dem lejlighed

til snarest

ikke senere

må derfor betragtes

være sindet at påbyde

forholdet

belejligt

bragt til

og Olesen.

har fredningsnævnet

til hegning af arealet, og hegningen

Amtet vil som tilsynsmyndighed
bemærkninger

og af "naturvidenskabelige

bemærker

20. maj 1980 tidligere har krævet hegning af matr.nr.

dispensation

kendelse af 17. maj 1973.

ikke er tilladt", jf. vedlagte uddrag af kendelsen.

Landskabskontoret
.I.

er indhegnet.

hen meddelt

som ulovlig.

Jovliggjort,

at fremkomme

men forinden
med eventuelle

til forholdet.

Da det ifølge naturbeskyttelseslavens

§ 74, stk. l, påhviler

eller bruger af en ejendom at berigtige

et ulovligt

navn og adresse på eventuelle

forhold,

den til enhver tid værende

ejer

vil vi gerne samtidig have oplyst

brugere af arealet.

Med venlig hilsen
fer T, Hounum

Kopi til:

arkitekt

Danmarks NatUl fredningsforening,

Samdldet,

Thorkild

Kjeldsen, Halsvej 246, 9310 Vodskov

I, : ,
N O R

A M T

>,

Amtsgården
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300 . 9220 Aalborg øst
Telefon 96 35 10 00

Jørgen 'Skeel

Landskabskontoret

Kammerherrensvej
9440

59

Telefax 98 15 63 64

Aabybro

E-maj) nja@nja.dk

J.nr.: 8-70-51-8-849-0001-98
Ref.: Per T. Hounum/int

1 O MRS. 1998

Den

Deres ejendom, matr.nr. lbl Vildmosen, Aabybro
Landskabskontoret,

der er tilsynsmyndighed

febl1lar 1998 konstateret,

med privatejede,

at dele af ovennævnte

fredede arealer, har den 16.

areal ved Damvej er indhegnet.

Som De jo sikkert ved, er arealet fredet ved Overfredningsnævnets
Fonuålet

er at bevare arealerne på grund af "deres skønhed"

undervisningsmæssige"

.I.

"indhegning

grunde. Overfredningsnævnet

ophør, jf. vedlagte kopi af brev af fra advokatfirmaet
Så vidt lanclskabskontoret

er orienteret

på kendeisens

side 27, at

lbl fjernet straks og græsning

ikke senere

må derfor betragtes

være sindet at påbyde forholdet

vil vi hermed gerne give Dem lejlighed

bragt til

Stenum og Olesen.

har fredningsnævnet

til hegning af arealet, og hegningen

Amtet vil som tilsynsmyndighed
bemærkninger

bemærker

og

er bekendt med, at Deres advokat på Deres vegne så langt tilbage som den

20. maj 1980 tidligere har krævet hegning af matr.nr.

dispensation

og af "naturvidenskabelige

ikke er tilladt", jf. vedlagte uddrag af kendelsen.

Landskabskontoret
.I.

kendelse af 17. maj 1973.

til snarest belejligt

hen meddelt

som ulovlig.

lovliggjort,

at fremkomme

men forinden
med eventuelle

til forholdet.

Da det ifølge naturbeskyttelseslovens

§ 74, stk. 1, påhviler den til enhver tid værende ejer

eller bruger af en ejendom at berigtige

et ulovligt

navn og adresse på eventuelle

forhold, vil vi gerne samtidig have oplyst

bl1lgere af arealet.

Mecl venlig hilsen

Per 1. Hounum

Kopi til:

arklrekt

Danmaj ks Nalurfteclningsforel11ng,

Samrfldet, Thorkild Kjeldsen, Halsvej 246, 9310 Vodskov
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DANMARKS
NATURFREDNINGSFOREN ING
Vester Hassing, den 17. december 1997.

L;mdskabskontoret
Nordjyllands Amt '
Niels Bohrsvei 30
9220 Aalborg øst

Ulovlig hegning mm. i fredet områd.et.

e

Ved besigtigelse af en del af det fredede område har jeg fra Damvej og mod Hovensvej konstateret,
at der i den sydlige og vestlige del af fredningen er opsat hegn og anlagt en vej indenfor vestgrænsen
affredningen af Aaby Mose i Store Vildmose. J~g mener, det klart er en overtrædelse af
fredningsbestemmel~eme, at kreaturer og eller heste ved deres færdsel i området kan ødelægge det
freded~ rand område, samt at der er foretaget terrænændringer for anlæggelse afen vej. Jeg kan i
diverse pa,pirer se at fredningsnævnet den ll. Juli 1979 har behan~et en klage over opdyrkning,
opsætning afkreatUfhegn m.m på fredet areal, matr. Nr. l bI Vildmosen Aaby. Oet kan tyde på at
det er i det, samme område jeg kan konstatere hegning.
Jeg beder derfor amtet som tilsynsmyndighed med de fredede områder om snarest belejligt, at
foretage en besigtigelse af det fredede område for at konstatere om min vurdering af ulovlighederne
er korrekt. Hvis det opsatte hegn og den anlagte vej et etableret i strid med fredningen, ønsker jeg, at
der laves en gennemgang af hele fredningen for at konstatere om der er lavet andre ulovligheder så
som opdyrkninger, afVandinger o.a.
Jeg finder eventuelle ulovligheder i et fredet område, hvor der tilsyneladende tidligere er afgivet en
kendelse om ulovligheder, for at være så alvorlig at en sag, at der må ske sanktioner.

le Jeg ønsker at blive holdt orienteret om udfaldet

af en besigtigelse.

Med venlig hilsen
Thorkild Kjeldsen

Kopi til Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2, 1165 København K

SAMRÅDET FOR NORDJYLLANDS AMT
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NATURKLAGENÆVNET
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~
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Fredmksborggade
33955700
Fax 33955769
E-mai! nkn@nkn dk
('Vi? /8210932

15. 1360 København K

Tlf.

SEKRETARIATET

Skov- og Natustyrelsen,
Haraldsgade 53,
2100 København ø.

(I

'.

Modtaget i
Skov orr l'hltllr~tyrelsen
o

ro

1 OEC. 2003

Web

www nkn dk

28. november 2003
Jnr.: 03-121/800-0012
J nr angives ved alle henvendelser

BEJ/vef

Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om hegning af en del af matr.nr.
lbI Vildmosen, Aaby.

ivi E. Fithian
afdelingssekretær

•
Afgørelsen er sendt til:
•
•
•
•
•
•
•

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt, Badehusvej 17,9000 Aalborg, ad J.nr. FS 68/2003
Aabybro Kommune, Toftevej 43,9440 Aabybro
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Aabybro, v/Søren Rosenberg, Blåbærvej 2 B,
9440 Aabybro
Skov- og Natustyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Jørgen Skeel, Kammerherrensvej 59,9440 Aabybro
Nordjyllands Amt, Teknik og Miljø, Niels Bohrs Vej 30, Postboks 8300, 9220 Aalborg øst,
ad Jnr. 8-70-51-3-849-0003-03

Skov~ og NatuX's~X'elseT)l
J.nr. SN 2001 -

Akt. nr.

1. t

/.2

l/Ii
gj/'

-oC? I V

Frederiksborggade 15, 1360 København K

NATURKLAGENÆVNET

Tlf: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nkn@nkn.dk

FORMANDEN

28 NOV. 2003
J.nr.: 03-121/800-0012
Bej

Afgørelse
i sagen om hegning

Fredningsnævnet

af en del af matr.nr.

for Nordjyllands

af naturbeskyttelseslavens

lbl Vildmosen,

Aaby.

Amt har den 9. oktober 2003 i medfør

§ 50, stk. 1 meddelt dispensation til bibe-

holdelse af hegning på en del af ovennævnte
klaget til Naturklagenævnet
komite i Aabybro.

ejendom. Afgørelsen er på-

af Danmarks Naturfredningsforenings

lokal-

Arealet, matr.nr. 1bl Vildmosen, Aaby er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. maj 1973 om fredning af dele af Store Vildmose.
Ifølge fredningsbestemmelserne

•

er indhegning

Arealet ligger i EF habitatområde

ikke tilladt.

nr. 12, Store Vildmose, hvor udpeg-

ningsgrundlaget bl.a. er aktive højmoser og nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig regeneration.
Nordjyllands

Amt har til fredningsnævnet

oplyst, at ejeren af arealet,

Jørgen Skeel, over for amtet skriftligt har forklaret, at området var
hegnet i 1981, hvor han overtog ejendommen,
holde det. I indhegningen

og at han ønsker at bibe-

går et mindre antal kreaturer.

Amtet har videre udtalt, at en fortsat græsning af arealet er med til
at hindre yderligere tilgroning med træarter fra randzonen og vestpå.
Græsningen medvirker

således til at bevare den eksisterende høje natur-

kvalitet i mosen. Arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens
beskyttet natur

§ 3 om

(kultureng og mose), men den konstaterede drift af are-

alet er ikke i strid med bestemmelserne

i lovens

§

3. Amtet har derfor

2
~.~

indstillet,

at fredningsnævnet

fremtidig vedligeholdelse

Fredningsnævnet

meddeler

af et sædvanligt

har besigtiget

arealet

meget lidt synligt, at arealet
snarest kan forventes

tilladelse

landbrugshegn

og

på arealet.

og har, henset til at hegnet er

kræver afgræsning

en plejeplan

til bibeholdelse

og at der ifølge amtet

for arealerne,

besluttet

at meddele

den ansøgte dispensation.

Danmarks Naturfredningsforenings
anført, at hegningen

i sig selv er skæmmende

let efter foreningens

mening

træopvækst m.m. Foreningen
indhegnede

uden blåbær,

til højmosen

kæruld,

tyttebær

det

i det fredede areal

den meget

sjældne soldug

Naturovervågningsliste",

for-

og flere slags ly~g. Sjældne fugle i området er

(på rødlisten

bekkasin,

traner m.m.

over truede

Amt har telefonisk

arealet fremtræder

for at undgå

som Danmark har forpligtet

gøgeurt,

som er på amtets "Projekt

tredækker

Nordjyllands

af area-

gennem EF habitatdirektivet.

I området findes bl.a. porse,
og engblommer,

og at afgræsning

har til støtte herfor henvist til, at

er en meget sårbar naturtype,

sig til at beskytte

har i sin klage navnlig

ikke synes at være nødvendig

område ligger i randzonen

og at højmoser

fuglearter),

engsnaren,

over for Naturklagenævnet

dobbelt

oplyst,

at

som et noget fugtigt engareal med spredt opvækst

træer op mod de egentlige
agter inden for en nærmere

højmosearealer.

Amtet har bekræftet,

fremtid at udarbejde

fredede område, og at afgræsning

rtt

lokalkomite

som et element i plejeplanen,

en plejeplan

med kreaturer må forventes

hvis arealet

som et lysåbent græs og urtebevokset
let skal finde sted, vil indhegning

af

at man

for det
at indgå

fortsat skal kunne bevares

areal. Såfremt afgræsning

af area-

være nødvendig.

Afgørelse

Naturklagenævnets
lovens

§

formand har på nævnets vegne,

81, stk. 3, truffet følgende

Efter naturbeskyttelseslovens
sere fra bestemmelserne
mod fredningens

afgørelse:

§ 50, stk. 1, kan fredningsnævnet

i en fredning,

formål. Videregående

dispen-

når det ansøgte ikke vil stride

afvigelser

nævnt i stk. 1 kan, jf. stk. 2, kun foretages
førelse af fredninger.

jf. naturbeskyttelses-

fra en fredning

efter reglerne

end

om gennem-

3

Arealet har gennem en længere årrække været indhegnet og benyttet til
kreaturgræsning.

Fortsat afgræsning vil ifølge Nordjyllands Amt medvir-

ke til at hindre yderligere

tilgroning med træarter fra randzonen og

således medvirke til at bevare den eksisterende
mosen.
Da en fortsat indhegning og kreaturafgræsning

høje naturkvalitet

i

af arealet ikke ses at

være i modstrid med de hensyn, som fredningen fra 1973 skal varetage,
stadfæster Naturklagenævnet

hermed fredningsnævnets

dispensation

af 9.

oktober 2003.

Inger Vaaben
Viceformand

/

~(fi~
I,

fredningskonsulent

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturheskyttclseslovens
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. l.

§ 82. Eventuel retssag til prø-

Fredningsnævnet forNordjylland,nordlig del, Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 99688461 / 99688568. Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
_________________________________________________________________________

Jammerbugt Kommune,
Vand og Natur,
Toftevej 43,
9440 Aabybro.

Aalborg, den 24. november 2014
Vedr.
FS 35/2014:
Ansøgning om tilladelse til at etablere en boardwalk og platform på
matr.nr. 1bl Vildmosen, Åby, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. maj 1973 om fredning af dele af St. Vildmose.
_____________________________________________________________
Ved mails af 6. juni 2014 og 4. november 2014 har Jammerbugt Kommune
fremsendt ansøgning om tilladelse til at etablere en boardwalk og en platform på ovennævnte ejendom.
Nævnet afholdt den 18. november 2014 besigtigelse og forhandling i sagen.
Der vedlægges kopi af forhandlingsprotokollen.
Det fremgår heraf, at nævnet kunne dispensere til det ansøgte.
Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og
2, kan inden 4 uger fra modtagelse af denne afgørelse påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Klagevejledning vedlægges.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Niels Bjerre.
kopi fremsendes til:
1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Naturstyrelsen, København, NST-4112-02440,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Christian Larsen,
6. Dansk Ornitologisk Forening, København,
7. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
8. Jørgen Skeel.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.
Klagen skal sendes til Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlige del, som
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen
og det materiale, der er indgået i sagens behandling. Du får kopi af
fredningsnævnets brev til Natur- og Miljøklagenævnet.
Hvis der bliver klaget, vil Fredningsnævnet underrette dig hurtigst muligt.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen,
at der indbetales et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for
privatpersoner og for alle andre klagere, herunder virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet,
når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning
skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage,
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 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 frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog
ikke.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i
naturbeskyttelsesloven.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 23. maj 2018
Jammerbugt Kommune
FN-NJN-19-2018: Dæmning i Aaby Mose.
Fredningsnævnet har den 5. marts 2018 fra Jammerbugt Kommune modtaget en ansøgning om
etablering af en dæmning langs østkanten på matr.nr.1bl Vildmosen, Aaby. Ansøgningen er
indsendt af Jammerbugt Kommune i samarbejde med lodsejeren, Aage V. Jensen Naturfond.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. maj 1973 om fredning af arealer i
Store Vildmose, der har til formål af naturvidenskabelige og undervisningsmæssige grunde at
bevare arealerne i deres daværende tilstand og som har bestemmelser om, at der ikke må foretages
afvanding og at terrænformerne ikke må ændres ved afgravning eller opfyldning. Fredningen skal
ikke være til hinder for, at de påtaleberettigede uden udgift for ejeren foranlediger at en ønsket
naturtilstand opretholdes.
Jammerbugt Kommune har oplyst, at der som led i Life-projektet Life14 NAT/DK000012 Raised
Bogs in Denmark i delområde 3 Store Vildmose ønskes etableret en dæmning med det formål at
holde vand inde i Store Vildmose. Formålet med projektet er at sikre gunstig bevaringsstatus for
højmosenaturtyperne inden for projektområderne. Der vil være særlig fokus på at bevare og øge
arealet med aktiv højmose (7110) og så vidt muligt at genskabe højmose på arealer med nedbrudt
højmose og skovbevokset tørvemose. De primære trusler mod den aktiv højmose i Store Vildmose
er udtørring, næringsberigelse og tilgroning.
Det fremgår af en til sagen fremlagt rapport fra Cowi, at der enten skal afgraves 5 meter af
højmosefladen for at kunne bygge dæmningen med den rette hældning eller tilkøbes landbrugsjord
på ydersiden (øverste tegning). I sidste tilfælde skal der etableres en ny grøft på ydersiden af
dæmningen (nederste tegning).
Jammerbugt Kommune har oplyst, at det endnu ikke er afklaret om dæmningen skal ligge i kanten
af mosen, da dette beror på hvilke aftaler, man kan lave med lodsejerne uden for mosen. Uanset om
det bliver den ene eller den anden løsning skal der ryddes et bælte af træer på cirka 10-20 m. Dette
er der søgt særskilt dispensation til efter naturbeskyttelseslovens §3. Det forventes, at dæmningen
skal have et overmål for at kompensere for, at kanten er sunket sammen. Dæmningen vil blive ca. 1
m højere end mosefladen og samlet på ca. 3 km. Dæmningen placeres, hvor der i dag er en grøft.
Den nye grøft umiddelbart øst for den nuværende vil blive etableret med en membran, ligesom den
vil blive mindre stejl end den nuværende. Dæmningen er et af de tiltag, som skal gennemføres i
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forbindelse med Life-projektet Life Raised Bogs in Denmark. Der vil senere blive ansøgt til lukning
af interne grøfter, samt hævning af en markvej, tørve-dæmninger mellem balke mm.

Følgende er blandt andet oplyst i Cowis rapport om Natura 2000-området: Det består af resterne af
den vidtstrakte højmose Store Vildmose, samt af mindre tilstødende engarealer og enkelte lave
morænebakker. Hele området er dannet på stenalderhavets hævede havbund. De mere eller mindre
tilgroede rester af den oprindelige højmose, findes i den nordlige og vestlige del af denne. Områdets
højmosepartier er af national betydning i kraft af, at de udgør de næststørste sammenhængende
arealer med Aktiv højmose i Danmark. Der er ligeledes store områder med Nedbrudt højmose og
Skovbevokset tørvemose. Flere af disse områder rummer gode muligheder for genopretning af
Aktiv højmose. I området findes desuden mindre, men på nationalt plan værdifulde forekomster af
en række naturtyper tilknyttet den unikke høslet-eng ved Stavad Enge, herunder den sjældne
habitatnaturtype Indlandssalteng, Tidvis våd eng samt Rigkær og Surt overdrev. Af andre naturtyper
i området kan nævnes en sandet morænebakke med blandet løvskov og hede.
Dagsommerfuglen hedepletvinge har tidligere levet i området, men har været forsvundet i de sidste
15 år. Den er imidlertid genfundet i 2017 i kanten af Grishøjgårds Krat. Området rummer et
værdifuldt fugle- og dyreliv og en del sjældne planter. I højmoserne findes bl.a. bestande af de
rødlistede arter multebær og langbladet soldug. Engarealerne rummer en ynglebestand af engsnarre,
som er rødlistet i Danmark.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 16. maj 2018. I besigtigelsen
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Jammerbugt Kommune
mødte Marianne Lindhardt og Karsten Jørgensen. For Aage V. Jensen Naturfond mødte Jacob
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Palsgaard Andersen og Niels Lisborg. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Sigurd
Christensen.
Jacob Palsgaard Andersen og Niels Lisborg oplyste, at det er lykkedes Aage V. Jensen Naturfond at
opkøbe arealer øst for den fredede højmose, og som grænser op til mosen, således at det i givet fald
kun er i den nordligste del af den projekterede dæmning at anvende arealer, der er omfattet af
fredningen. Arbejdet med bygning af dæmning og grøftegravning vil blive udført så skånsomt som
muligt under anvendelse køretøj med gummilarvefødder og køreplader, hvis dette skønnes
påkrævet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Store Vildmose 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 foreliggende oplysninger kan fredningsnævnet meddele dispensation til det
ansøgte projekt. Fredningsnævnet har i overensstemmelse med projektmaterialet vurderet, at det
ansøgte må antages at være i overensstemmelse med fredningens formål til gavn for Natura 2000området.

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:





3

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
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Denne afgørelse sendes til:
1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Marianne Lindhardt,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
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 Nordvest v/ Jørn Schjøtler,
12. Aage V. Jensen Naturfond.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den19. august 2018
Jammerbugt Kommune

FN-NJN-51-2018: Dæmning i Aaby Mose. (Tillæg til FN-NJN-19-2018)
Fredningsnævnet har i en afgørelse af den 23. maj 2018 (FN-NJN 19/2018) meddelt dispensation til
at etablere en dæmning langs østkanten på matr. nr. 1 bl Vildmosen, Aaby. Arealet er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 17. maj 1973 om fredning af arealer i Store Vildmose.
Der henvises til afgørelsen af 23. maj 2018.
Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages afvanding, og at terrænformerne ikke må
ændres ved afgravning eller opfyldning.
Ved en mail af 31. juli 2018 har Jammerbugt Kommune indbragt sagen på ny for nævnet, idet det i
forbindelse med detailprojekteringen udført af Naturrådgivningen er kommet frem, at det udover
dæmningen er nødvendigt at etablere 13 tværdiger, som skal føres fra dæmningen og ind i
mosefladen. Tværdigerne er nødvendige for at undgå, at der langs med dæmningen kommer en
vandstrøm, som vil løbe langs bagsiden af dæmningen og henholdsvis sydpå og nordpå til udløb i
det eksisterende vandløb uden at skabe den ønskede vandstandshævning i mosen.
Det er i ansøgningen anført, at de 13 tværdiger skal placeres vinkelret på dæmningen. Tværdigerne
bliver hver mellem 25-50 m lange, og højden aftager med 0,2 m mellem tværdigerne mod nord og
syd fra den højeste del af mosen. Inde i tværdigerne og ned til 3 m under overfladen vil der være en
PE-membran. På diget lægges tørv fra området. Tværdigerne vil blive vandrette og starte med at
være ca. 1 m høje ved dæmningen, og som følge af det kraftigt hældende moseterræn ud mod
dæmningen vil digehøjden aftage ind i terræn.
Fredningsnævnets afgørelse
Denne afgørelse er truffet af formanden for fredningsnævnet efter § 10, stk. 5, i bekendtgørelse om
forretningsorden for fredningsnævn.
Fredningen af arealer ved Store Vildmose 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
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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 foreliggende oplysninger kan fredningsnævnet meddele dispensation til
etablering af de 13 tværdiger i forbindelse med etablering af den tidligere godkendte dæmning.
Fredningsnævnet har i overensstemmelse med projektmaterialet vurderet, at det ansøgte må antages
at være i overensstemmelse med fredningens formål til gavn for Natura 2000-området.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Marianne Lindhardt,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
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 Nordvest v/ Jørn Schjøtler,
12. Aage V. Jensen Naturfond.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 17. juni 2020
Aage V. Jensen Naturfond
FN-NJN-9-20: Opførelse af udsigtsplatform og boardwalk ved Åby Mose.
Fredningsnævnet har den 30. januar 2020 fra arkitekt Torben Kjær, E N Arkitektur A/S på vegne
Aage V. Jensen Naturfond modtaget en ansøgning om opførelse af en udsigtsplatform og boardwalk
mv. ved Aaby Mose i Store Vildmose. Den berørte ejendom, der er ejet Aage V. Jensen Naturfond,
har matr. nr. 1bl Vildmosen Åby.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. maj 1973 om fredning af arealer i
Store Vildmose, der har til formål af naturvidenskabelige og undervisningsmæssige grunde at
bevare arealerne i deres daværende tilstand og som har bestemmelser om, at bebyggelse ikke skal
være tilladt. Endvidere er det bestemt, at opstilling af skure, boder, master, pæle,
transformerstationer eller andre skæmmende indretninger ikke må finde sted.
I ansøgningen er det oplyst, at der ansøges om tilladelse til
1) opførelse af en udsigtsplatform i forbindelse med parkeringsarealet øst for den nyetablerede
dæmning i Aaby Moses sydlige ende. (markeret med ”A” på nedenstående kort).
2) etablering af en boardwalk samt mindre formidlingsplatform mod sydøst som erstatning for
nuværende udlagte brædder direkte oven på moseoverfladen. (markeret med B)
3) etablering af en sti langs med Damvejen, der forbinder parkeringspladsen ved ”A” og
eksisterende markvej ”B”.
4) etablering af to mindre broer/overgange over grøft langs sti (markeret med ”C”)
5) forlængelse af eksisterende boardwalk i nordlig ende ved ”trædestenene”, samt ny boardwalk i
forbindelse med hængesækken øst for overdrevet (markeret med D)
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Ansøgeren har oplyst, at Aaby Mose er en del af det knap 2.000 ha store Natura 2000-område 12
Store Vildmose. Med et igangværende EU-støttet LIFE-projekt er det planen at sikre bedst mulige
vilkår for højmosen som naturtype. Denne ansøgning omhandler forbedringer til eksisterende
publikumsfaciliteter og etablering af nye, som kan forbedre formidlingen af området og tiltrække
flere besøgende med interesse for natur.
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Indsatsen fordeles på 4 delprojekter:
Område A
I den sydøstlige del af mosen er der etableret en parkeringsplads for besøgende. Her ønskes
etableret en udsigtsplatform i to plan. Via en 40 m lang rampe føres publikum 1,8 m op til oversiden
den nyetablerede dæmning. Her er der bænke og infotavler og et trappeanlæg, der dels giver adgang
til et plateau 3 m højere oppe og dels fungerer som en formidlings-siddetrappe. Anlægget opføres i
beton og stål og beklædes med cortenstål, der matcher højmosens naturlige toner. Indvendigt
beklædes med træ.
Område B
En eksisterende boardwalk længere mod syd udskiftes med en ny boardwalk længere mod sydvest,
hvor flere af mosens vækstzoner kan formidles. Den nye boardwalk hæves let over mosefladen og
føres længere ud for bedre kig. For enden rampes boardwalken op til en mindre platform maksimalt
en meter over mosens overflade. Den endelige placering af boardwalken er under afklaring, da den
afventer afklarende placering af kommende membranprojekt i denne del af mosen.
Stien langs Damvej er tænkt etableret som en 2 m bred grussti på nordvestsiden af Damvej på den
855 m lange strækning fra markvejen ved Damvej nr. 49 og op til parkeringspladsen. Stien placeres
i en trace med centerlinje 2,2 m fra asfaltkanten, på en 2,2 m bred opfyldning af bundsikring lagt på
et finmasket geonet ind mod vejdæmningen. Stien får minimum 1 m bred græsrabat.
Område C
Naturfondens areal grænser mod vest op mod Aaby Skov, hvor Naturstyrelsen er i gang med et
skovrejsningsprojekt. Langs skellet anvendes et eksisterende hjulspor som vandresti på
Naturfondens areal, men adskilles fra Aaby Skov af en grøft. Med projektet ønskes der at binde de 2
stisystemer sammen 2 steder med en simpel brokonstruktion i træ, således at publikum og lokale får
et udvidet stisystem mellem de to områder.
Område D
I mosens nordlige ende findes et fredet fortidsminde i form af 64 store trædesten fra omkring 200 år
e. kr. fødsel ved et gammelt vadested. Nær ved ligger Aaby Bjerg- fredskov- og et overdrev, der
hvert år naturplejes af frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening. Ved Centralgårdsvej er en
eksisterende parkeringsplads med informationstavler og en boardwalk, der leder hen mod de
fredede trædesten. Boardwalken ender i en mindre platform med et par bænke og en
informationstavle ca. 50 m før trædestenene. Der ønskes en forlængelse af boardwalken hen til og
langs trædestenene, således at seværdighederne også gøres tilgængelige for kørestolsbrugere og
besøgende med klapvogn. Fra trædestenene er der allerede en trampesti hen til overdrevet. Herfra er
det et ønske at fortsætte trampestien ud mod hængesækken mod øst. Her etableres en boardwalk,
der leder besøgende ud gennem varierede vækstzoner til hængesækken mod øst. Boardwalken
drejer mod nord og føres hen til eksisterende trampesti på tørt højereliggende terræn.
***
Naturfonden har som begrundelse for en gennemførelse af projektet bl.a. anført, at det med
Naturfondens erhvervelse af området og Jammerbugt Kommunes igangsætning af LIFE-projektet
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findes naturligt også at løfte kvaliteten og udvide publikumsfaciliteterne ved Aaby Mose. Formålet
er at forbedre formidlingen og tiltrække endnu flere besøgende, der kan følge udviklingen og
genopretningen af mosen.
Naturfonden har endvidere bl.a. anført:
*Det er i dag ikke muligt at komme op og få overblik og et langt kig over højmosen
*Udformning og materialevalg vil få udsigtsplatformen(A) til at fungere som landmark for
højmosen, men samtidigt tilpasset så den matcher og ikke dominerer.
*Cortenstålet fremstår i matte, brunlige, rustrøde nuancer, der matcher højmosens vegetation.
Glasværn udelades for at undgå spejlinger.
*Udsigtsplatformen udformes, således at man ikke kan komme op på den nyetablerede dæmning.
*Den eksisterende boardwalk (B) er utilstrækkelig, i dårlig stand og medfører uhensigtsmæssig slid
på højmosevegetationen. Ældre personer og personer med gangbesvær kan ikke komme ud og
opleve højmosen.
*Publikumsfaciliteterne etableres, således at besøgende selv kan orientere sig og få viden via
opstillede informationstavler, men samtidigt dimensioneres, så der kan arrangeres guidede ture for
større grupper.
*Boardwalks (B og D) etableres som hævede flader, der sikrer vandbevægelse og lys under. Herved
sikres mod oversvømmelse med hurtigere udtørring efter dug og regn. På alle boardwalks etableres
en 6-10 cm kant, således at kørestole m.m. ikke risikerer at køre af boardwalken.
*I forbindelse med trædestenene (D) er der allerede en græsbelagt sti på den vestlige side af
stenene. Med en let hævet boardwalk bliver adgangen ligeværdig tilgængelig for alle besøgende.
*Med overgangene til Aaby Skov udvides skovens stisystem til glæde for besøgende både i skov og
ved mose.
*Det er i dag ikke muligt at komme ud at se den sjældne hængesæk (D), da området er sumpet og
man skal gennem en tilgroet lagg-zone.
*Naturfonden har en brugergruppe for Aaby Mose, som har tilsluttet sig projektet.
Jammerbugt Kommune har i et notat af 29 maj 2020 redegjort for projektet i forhold til
naturbeskyttelseslovens § 3 og Natura 2000. Det er bl.a. anført, at den ansøgte udsigtsplatform ikke
vil føre til tilstandsændringer, hvorfor en dispensation ikke er påkrævet. Denne vurdering skal ses i
sammenhæng med tilladelsen til den dæmning langs mosen, som blev etableret i 2018/2019. Det
vurderes heller ikke, at det ansøgte efter etablering eller i anlægsfasen vil påvirke tilstødende
habitatnatur i form af aktiv højmose negativt eller være til hindring for opnåelse af gunstig
bevaringsstatus herfor i det relevante Natura 2000 område. Anlægsarbejdet kan udføres uden at
benytte tilstødende højmoseareal som arbejdsområde. Det ansøgte vurderes ikke at være til gene
eller have negativ påvirkning af øvrige habitatnaturtyper, samt arter på udpegningsgrundlaget for
Natura 2000 området. Der er ikke kendskab til forekomst af særlige, sjældne, rødlistearter eller arter
omfattet af habitatdirektivets bilag IV indenfor eller i umiddelbar tilknytning til anlægsområdet,
som kan tænkes at blive negativt påvirket af etablering af den ansøgte udsigtsplatform.
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Ved en afgørelse af 23. maj 2018 meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering af en dæmning
langs mosen (FN-NJN-2018)
Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den . I besigtigelsen deltog
fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage
Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Aage V. Jensen Naturfond
mødte Niels Dahlin Lisborg. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Søren Rosenberg. For
Dansk Botanisk Forening mødte Flemming Thorning-Lund. For Dansk Ornitologisk Forening
mødte Svend Erik Mikkelsen.
Niels Dahlin Lisborg redegjorde for det allerede udførte arbejde med etablering af dæmningen, idet
han bemærkede, at Aage V. Jensen Naturfonden har ønske om at forbedre publikumsfaciliteterne.
Han gennemgik også de øvrige tiltag, herunder etableringen af en sti langs med Damvejen fra punkt
”A” til punkt ”B”. Denne sti tænkes anlagt som en grussti, således at stien kan anvendes af dårligt
gående og kørestolsbrugere. Placeringen af denne sti ligger ikke helt fast med hensyn til, hvor langt
stien skal anlægges ind i mosen. I område ”C” vil et eksisterende hjulspor blive anvendt som
vandresti. I forbindelse med etablering af en boardwalk ved siden af trædestenene (område D) skal
Slots- og Kulturstyrelsen involveres.
Svend Erik Mikkelsen udtalte, at Dansk Ornitologisk Forening ser positivt på projektet, idet han
fremhævede vigtigheden af formidling af naturværdierne.
Søren Rosenberg bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har indvendinger imod
ansøgningen.
Flemming Thorning- Lund udtalte, at Dansk Botanisk Forening er positiv overfor de foreliggende
planer.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Store Vildmose 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 foreliggende oplysninger kan fredningsnævnet meddele dispensation til det
ansøgte projekt. Fredningsnævnet har i overensstemmelse med projektmaterialet vurderet, at det
ansøgte må antages at være i overensstemmelse med fredningens formål.
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Hvis der sker en afvigelse i projektet med hensyn til etablering af stien langs Damvej, der indebærer
en placering længere inde i højmosen, skal der indhentes en ny dispensation.

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra 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
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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. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Allan Eskesen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Svend Erik Mikkelsen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler,
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12. Aage V. Jensen Naturfond.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Jammerbugt Kommune

Den 7. marts 2021

FN-NJN-70-2020: Hydrologisk projekt i Aaby Mose (Store Vildmose)
Fredningsnævnet har den 13. oktober 2020 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om dispensation til gennemførelse af hydrologiske tiltag på matr.nr. 1 bl Vildmosen, Åby, der ejers af Aage V. Jensen Naturfond.
Fredningsnævnet har efter høring hos Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet behandlet
sagen uden besigtigelse som en formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn
§ 10, stk.5.
Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden
for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. maj 1973 om fredning af Store Vildmose, der har til formål at bevare mosearealerne i deres daværende tilstand og med bestemmelser
om, at terrænformerne ikke må ændres ved afgravning eller opfyldning.
Jammerbugt Kommune har om det påtænkte projekt oplyst, at dette indebærer sikring af afvanding
fra mosen ved følgende tiltag:





Etablering af en dæmning med membran og overløb i ”lommen” ved Johannesbjerg,
Etablering af en mindre dæmning med membran i det sydlige område,
Lukning af interne grøfter,
Lukning af røroverføringer under jordvejen langs vestkanten.

Det er oplyst, at projektets formål er at sikre gunstig bevaringsstatus for aktiv højmose 7110 og retablering af højmose på nedbrudt højmose 7120 på grund af tørvegravning og skovbevokset tørvemose 91D0. Dette gøres ved at hæve vandstanden med disse tiltag, da den største trussel for højmosen er udtørring med følgende nedbrydning og tilgroning. Udførelse af disse tiltag forventes at medføre sikring af en mere permanent høj vandstand i højmosen og de omgivende naturtyper med vækst
af sphagnummosser, forbedring af tilstanden af højmosen samt styrkelse af gendannelsen af aktiv
højmose til følge. Processen forventes at tage mange år.
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Fredningsnævnet har indhentet et detailprojekt udarbejdet af Cowi A/S, der er dateret november
2020.
Neden for ses oversigtskort, hvor gul farve viser lukning af grøft ved tilfyldning, rød farve viser
grøft lukket med skrot og grønlig farve viser rørunderløb, der lukkes.
Yderligere nedenfor ses med samme farvelægning på hele området.
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Jammerbugt Kommune har den 21. december 2020 på nærmere vilkår meddelt dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
Jammerbugt Kommune har bl.a. stillet som vilkår, at anlægsarbejdet foretages i perioden 1. februar
– 31. december 2021, at arbejdskørsel på moseflade foretages i tørre perioder eller perioder med
frost, at der benyttes køreplader i det omfang, det er nødvendigt for at undgå varige kørespor og
sammenpresning af mosetørven, samt at der ikke må fældes større områder med træer og buske i
fuglenes ynglesæson (1. april – 30. august).
Jammerbugt Kommune har endvidere oplyst, at projektet søger at implementere den kommunale
handleplan Natura 2000-handleplan for Natura 2000-område nr. 12- Store Vildmose, hvor der er et
større krav til genopretning af arealer til aktiv højmose. Kommunen har vurderet, at de hydrologiske
tiltag vil være et væsentligt tiltag til sikring af gunstig bevaringsstatus for den aktive højmose samt
et delområde med karakter af hængesæk.
Endelig er det oplyst, at der inden for projektområdet potentielt kan forekomme bilag IV-arter:
vandflagermus, markfirben, odder og spidssnudet frø, men der er ikke aktuelt kendskab til forekomster, og det vurderes ikke, at tiltagene vil have negative konsekvenser for arterne.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 2. februar 2021 anbefalet projektet. Friluftsrådet har
ikke udtalt sig.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Store Vildmose betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation,
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
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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 kan på baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder navnlig oplysningerne
om projektets gavnlige effekt i form af en gunstig bevaringsstatus for arealerne, meddele dispensation til det ansøgte på samme vilkår som indeholdt i Jammerbugt Kommunes dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.
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.
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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. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Jammerbugt Kommune, att. Marianne Lindhardt,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Aage V. Jensen Naturfond.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Jammerbugt Kommune
Den 25. marts 2021

FN-NJN-14-2021: Membran i Aaby Mose (Store Vildmose)
Fredningsnævnet har den 15.februar 2021 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om dispensation til etablering af en 2 m bred sti og en plastmembran langs Damvej og ind i Aaby Mose på
matr.nr. 1 bl Vildmosen, Åby, der ejes af Aage V. Jensen Naturfond. Stien langs vejen er projekteret
til at ligge indenfor vejmatriklen og dermed udenfor fredningen og habitatnaturtyper.
Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen uden besigtigelse som en formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5.
Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden
for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. maj 1973 om fredning af Store Vildmose, der har til formål at bevare mosearealerne i deres daværende tilstand og med bestemmelser om,
at terrænformerne ikke må ændres ved afgravning eller opfyldning.
Jammerbugt Kommune har om det påtænkte projekt oplyst, at det har til formål at sikre en permanent
høj vandstand i mosen. Membranen vil blive beliggende 0-1 m fra matrikelskel på mosesiden for at
sikre plads til stien og en uændret vejafvanding. Der vil blive en 0-0,2 m høj opfyldning med højmosetørv omkring membranen på hver side i ca. 1 m i bredde i Aaby Mose. Membranen langs vejen
møder membran, som er planlagt i Life-projektet til at holde vand i de første tørvegrave. Her vil det
første stykke være en dæmning som går over og møder en eksisterende balk. Membranen fortsætter
ind i balken.
Jammerbugt Kommune oplyste i forbindelse med en tidligere sagsbehandling om gennemførelse af
et hydrologiprojekt (FN-NJN-70-2020), at den ville meddele dispensation på nedenstående vilkår:





Etablering af en dæmning med membran og overløb i ”lommen” ved Johannesbjerg,
Etablering af en mindre dæmning med membran i det sydlige område,
Lukning af interne grøfter,
Lukning af røroverføringer under jordvejen langs vestkanten.

Endelig har Jammerbugt Kommune sendt følgende konsekvensvurdering:
”…

1

Projektet vil mindske afvanding af højmosen mod syd og vest og derved forbedre de
hydrologiske forhold. således at tørveopbygning fremmes, tilstanden af højmosen forbedres og højmosearealet udvides. Samtidigt vil stien bidrage til at folk i sikkerhed for
trafikken kan opleve højmosen. Det vurderes ikke, at øget færdsel vil skade arter eller
levesteder/naturtyper på udpegningsgrundlaget. Udvidelse af højmosearealet vil ske på
bekostning af habitatnaturtypen skovbevokset tørvemose (91D0) og nedbrudt højmose
(7120). Dette er i overensstemmelse med prioriteringerne nationalt og i Natura 2000planen for område N12 Store Vildmose. Der findes ingen observationer eller velegnede
levesteder for arterne på udpegningsgrundlaget (hedepletvinge, havlampret og odder).
Projektet vurderes dermed at være uden betydning for disse arter. Projektet vil være
uden væsentlig betydning for bilag IV-arter (padder, flagermus og odder) i området, da
yngle- og rasteområder for disse arter ikke ændres væsentligt.
Selve anlægsarbejdet og især bygningen af dæmninger vil midlertidigt påvirke og inddrage arealer med habitatnatur. Dæmningen langs Damvej, samt cykelstien, vil reelt
skulle placeres i den yderste kant af højmosen, 7110 (aktiv højmose). Ifølge kortlægningen af habitatnaturtyper, så er der et bælte på ca. 12 meter fra asfaltkanten af Damvej,
hvor der ikke er kortlagt habitatnaturtype 7110.Der vil således blive inddraget 0 ha af
højmosen 7110 til dæmningsbyggeri langs Damvej.
Længere syd på er der 0,14 ha skovbevokset tørvemose, som bliver påvirket af cykelstien og tværdæmningen. Og der er tilsvarende 0,06 ha af 7120 nedbrudt højmose, som
bliver påvirket af cykelstien videre ned langs Damvej. Endelig er der 0,09 ha nedbrudt
Højmose, som bliver påvirket af tværdæmningen.
Hertil kommer, de to områder nord for tværdæmningen, hvor vandspejlet bliver hævet
med 0-50 cm. Her er der 2,57 ha kortlagt som skovbevokset højmose, 0.16 ha kortlagt
som nedbrudt højmose og endelig 0,025 ha aktiv højmose 7110. Vandstanden i disse
Sphagnum-bede vil kunne hæves i 1-2 trin, således at Sphagnum får de bedste vækstvilkår og kan skabe habitatnaturtypen hængesæk som et skridt på vejen mod genskabt
aktiv højmose.
Projektet vil således i anlægsfasen have en lille, men væsentlig påvirkning af de nævnte
habitatnaturtyper, mens der på længere sigt vil der være en stor, positiv påvirkning af
habitatnaturtypernes bevaringsstatus. Dette lille tab af naturtyperne modsvares imidlertid til fulde af den positive effekt, som dæmningsbyggeriet vil have på naturtilstanden i
hele den sydlige del af højmosen samt mulighederne for udvikling af 'ny' højmose.
…”.
Nedenfor ses samlet oversigt over projektet:
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Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 2. februar 2021 anbefalet det tidligere ansøgte hydrologiske projekt i mosen.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Store Vildmose betyder, at det ansøgte projekt 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 kan på baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder navnlig oplysningerne
om projektets gavnlige effekt i form af en gunstig bevaringsstatus for arealerne, meddele dispensation
til det ansøgte på samme vilkår som indeholdt i Jammerbugt Kommunes dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Jammerbugt Kommune, att. Marianne Lindhardt,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Aage V. Jensen Naturfond.
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